บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ MILL 033/2563
วันที่ 2 ธันวำคม 2563
เรื่ อง

แจ้ งความคืบหน้ าการร่วมลงทุนในบริ ษัท เดอะ เมกะวัตต์ จากัด (เพิ่มเติม)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้ างถึง ข่าวแจ้ งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ MILL 012/2563 การลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท สยามโซลาร์ เจนเนอเรชัน่ จากัด (มหาชน), การจัดตังบริ
้ ษัท
เดอะ เมกะวัตต์ จากัด
ที่ MILL 025/2563 แจ้ งความคืบหน้ าการร่วมลงทุนในบริ ษัท เดอะ เมกะวัตต์ จากัด
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน
2563 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทเข้ าลงทุนในบริ ษัท เดอะ เมกะวัตต์ จากัด (“เมกะวัตต์”) จานวนไม่เกิน 700 ล้ านบาท สัดส่วนไม่เกิน
ร้ อยละ 28 ของทุนจดทะเบียน 2,500 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นนิติบคุ คลที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกับบริ ษัทนัน้
บริ ษัทขอแจ้ งความคื บหน้ าที่เมกะวัตต์ลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าร์ ฟาร์ ม ซึ่งมีขนาดกาลังการผลิต
360 MWp ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า โดยมีแผนการก่อสร้ างช่วงแรกประมาณ 60 MWp ในปลายปี 2563 และคาด
ว่าจะเริ่ ม ซือ้ ขายไฟฟ้ าได้ ตามสัญ ญาซือ้ ขายไฟฟ้ ากับ Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) ซึ่ง เป็ นหน่วยงาน
สังกัดอยู่ภายใต้ กระทรวงไฟฟ้ าและพลังงานของรัฐาลพม่า ในปี 2564 เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่จาหน่ายไฟฟ้ าเชิ ง
พาณิชย์ได้ ทังนี
้ ้ ระยะเวลาก่อสร้ างทังหมด
้
คาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในปี 2567 นัน้ ปั จจุบนั สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าของโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าร์ ฟาร์ มดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ ไข เพื่อขยายกาหนดระยะเวลาต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ
หน่วยงานของรัฐบาลประเทศพม่า อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 ในประเทศพม่าตังแต่
้ ช่วงต้ น
ปี 2563 อีกทัง้ ทางรัฐบาลพม่ามีมาตรการปิ ดเมือง ตังแต่
้ 24 กันยายน 2563 ถึง 21 ตุลาคม 2563 จึงทาให้ เกิดความล่าช้ าใน
การได้ รับการแก้ ไขสัญญาจากทาง EPGE ส่งผลทาให้ แผนการก่อสร้ างตามที่เคยคาดการณ์ไว้ ต้องเลือ่ นออกไป ทังนี
้ ้ หากมีความ
คืบหน้ าของการเริ่ มก่อสร้ างของโครงการโซล่าร์ ฟาร์ ม บริ ษัทจะแจ้ งให้ ทราบอีกครัง้
สรุ ปสำระสำคัญของสัญญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำ
1. คูส่ ญ
ั ญา
2. วันที่ลงนามในสัญญา
3. การจาหน่ายไฟฟ้ า
4. เงื่อนไขการจาหน่าย

ผู้ซื ้อไฟฟ้ า : Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”)
ผู้จาหน่ายไฟฟ้ า : Convalt Energy Myanmar Company Limited (“CEM”)
วันที่ 28 มีนาคม 2559
จาหน่ายไฟฟ้ าให้ EPGE รวม 300 MWp
กาหนดจาหน่ายไฟฟ้ าภายใน 540 วัน นับจากวันที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวกับทางการเงิน
สาหรับโครงการโรงไฟฟ้ ากับธนาคารพาณิชย์ และพร้ อมสาหรับการเบิกถอนเงิน (ซึง่ ปั จจุบนั
ยังไม่ได้ มีการลงนามในเอกสารทางการเงิน กาหนดระยะเวลา 540 วัน จึงยังไม่ได้ เริ่ มนับ)
แต่อย่างไรก็ ตาม หากได้ มีการลงนามในสัญญาทางการเงินแล้ วและไม่สามารถจาหน่าย
ไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์ได้ ตามภายใน 540 วัน ตามข้ างต้ น โดยที่ไม่ได้ เกิ ดจากเหตุสดุ วิสยั หรื อ
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ความผิ ด ของ EPGE ทางโครงการยั ง มี ร ะยะเวลาแก้ ไข (Remedy Period) ที่ ต้ องรี บ
ดาเนินการจาหน่ายไฟฟ้ าให้ เสร็ จสิ ้นภายใน 90 วัน นับแต่ ได้ รับหนังสือจาก EPGE แจ้ งว่า
เลยกาหนดการจาหน่ายไฟฟ้ าตามที่กาหนดในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ า
อย่างไรก็ตาม การแก้ ไขสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าอยูร่ ะหว่างการเจราจาขยายระยะเวลาการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวกับทาง
การเงินทังหมด
้
(Financial Close Date) ซึง่ เป็ นการเจรจาก่อนที่เมกะวัตต์จะเข้ าลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์อยูแ่ ล้ ว
ทัง้ นี ้ CE M เป็ นนิ ติบุค คลจดทะเบี ย นจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้ กฎหมายประเทศพม่า มี สถานะเป็ นบริ ษั ท ย่อ ยถื อหุ้น โดย
Convalt Mandalay Solar Private Limited (“CMS”) จานวนร้ อยละ 100 ซึ่งเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมาย
ประเทศสิงคโปร์ โดยเมกะวัตต์ จะเข้ าลงทุนใน CMS ในสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี ้บริ ษัทได้
ดาเนินการตรวจสอบเอกสาร ใบอนุญาต และสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนโครงการไฟฟ้ า เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ข้ อมูลของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด
วันที่จดั ตัง้
3 เมษายน 2563
ทุนจดทะเบียน
976,000,000 บาท ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท (จะดาเนินการ
เพิ่มทุนเป็ น 2,500 ล้ านบาท)
ประเภทธุรกิจ
ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
กรรมการ
1. นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์
2. พลเอกชัยวัฒน์ สะท้ อนดี
3. นายจักร บุญ-หลง
4. นายศักดิ์ชยั ธนบุญชัย
5. นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์
6. นายทวันทว์ บุณยะวัฒน์
7. นางอังคณีย์ ฤกษ์ ศิริสขุ
โครงสร้ างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ลำดับ

รำยชื่อผู้ถือหุ้น

3-เม.ย.-63
จานวนหุ้น

1
2

นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์
นางสาว ธัญชนก หอมหลาย

3

30-พ.ย.-631

สัดส่วน

จานวนหุ้น

จำนวนหุ้นตำมสัญญำร่ วมทุน2

สัดส่วน

จานวนหุ้น

สัดส่วน

9,998
1

99.98%
0.01%

-

-

-

-

นาย ศุภกร รณะนันทน์

1

0.01%

-

-

-

-

4

MS. PUI MAN LEE

-

-

1,909,997

19.57%

3,130,000

16.58%

5

บมจ. มิลล์คอน สตีล

-

-

4,000,001

40.98%

7,000,000

37.08%

6

บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์

-

-

2,850,001

29.20%

5,000,000

26.48%

7

นายธนรัชต์ พสวงศ์

-

-

1

0.00%

2,500,000

13.24%

8

บมจ. บี จีสติกส์
รวม

10,000

100.00%

1,000,000
9,760,000

10.25%
100.00%

1,250,000
18,880,000

6.62%
100.00%

2

บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
หมำยเหตุ 1 MS. PUI MAN LEE, บริ ษั ท , บริ ษั ท เวฟ เอ็ น เตอร์ เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และ บริ ษั ท บี จี ส ติ ก ส์ จ ากัด
(มหาชน) ได้ ชาระเงินค่าหุ้นบางส่วนแล้ ว จานวน 190 ล้ านบาท, 400 ล้ านบาท, 285 ล้ านบาท และ 100 ล้ านบาท ตามลาดับ
(ชาระค่าหุ้นที่ราคาพาร์ 100 บาทต่อหุ้น) ซึง่ เมกะวัตต์ได้ จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระเป็ น 976 ล้ านบาท เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
2
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะต้ องชาระเงินค่าหุ้นเพิ่มอีก รวมกัน 912 ล้ านบาท (ชาระค่าหุ้นที่ราคาพาร์ 100 บาทต่อหุ้น)
เพื่อให้ ทนุ จดทะเบียนเป็ น 1,888 ล้ านบาท ตามสัญญาร่วมทุน โดยคาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในปี 2564
ปั จจุบนั จานวนเงินค่าหุ้นจานวน 976 ล้ านบาท เมกะวัตต์ได้ นาไปชาระเงินค่าหุ้นสยามโซล่าร์ ล่วงหน้ าให้ กับบริ ษัท
จานวน 435 ล้ านบาท ชาระเงินค่าหุ้น CMS 275 ล้ านบาท และเพื่อใช้ สาหรับลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้ าที่พม่าจานวน 100
ล้ านบาท ลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้ าที่เวียดนาม 120 ล้ านบาท ลงทุน อื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับพลังงานไฟฟ้ า หรื อพลังงาน
ทดแทนในประเทศ 16 ล้ านบาท และส่วนที่เหลือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ทังนี
้ ้ เงินค่าหุ้นจานวน 1,888 ล้ านบาท ที่เมกะวัตต์จะได้ รับ จะนามาซื ้อหุ้นของสยาม โซล่าร์ จานวน 1,300 ล้ านบาท
และหุ้นของ CMS จานวน 300 ล้ านบาท และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพลังงานไฟฟ้ า หรื อพลังงานทดแทน
อย่างไรก็ตาม เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างเจรจาหาผู้ร่วมทุนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 2,500 ล้ านบาท และอยู่
ระหว่างดาเนินการออกหุ้นให้ กบั ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะส่งผลให้ บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกินร้ อยละ 28 ของทุนจดทะเบียน 2,500 ล้ าน
บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

………………………………
(นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์)
กรรมการ
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