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ที่  MILL 013/2564 

วันที่  7 กรกฏำคม 2564 
 
เร่ือง แจ้งความคืบหน้าการร่วมลงทนุในบริษัท เดอะ เมกะวตัต์ จ ากดั (ตามทีต่ลาดหลกัทรัพย์ฯ ติดตามสอบถาม) 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
อ้างถงึ ขา่วแจ้งผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

1. ที ่MILL 012/2563 การลดสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท สยามโซลาร์ เจนเนอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน), การจดัตัง้บริษัท 
เดอะ เมกะวตัต์ จ ากดั 
2. ที่ MILL 025/2563 แจ้งความคืบหน้าการร่วมลงทนุในบริษัท เดอะ เมกะวตัต์ จ ากดั 
3. ที่ MILL 033/2563 เร่ืองแจ้งความคืบหน้าการร่วมลงทนุใน บริษัท เดอะ เมกะวตัต์ จ ากดั 

 
  ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 
2563 ได้มีมติอนุมัติการจ าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“สยามโซล่าร์”) จ านวน 
9,999,998 หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ราคาหุ้นละ 117 บาท รวมเป็นมลูค่า1,170 ล้านบาท ให้กบั บริษัท เดอะ เมกะ
วตัต์ จ ากดั (“เมกะวตัต์”) ซึง่ด าเนินธุรกิจลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยบริษัทจะเข้าลงทนุในเม
กะวตัต์จ านวนไม่เกิน 700 ล้านบาท ในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท  ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไม่มี
ความเก่ียวโยงกับบริษัท โดยเมกะวตัต์ได้ช าระเงินค่าหุ้นล่วงหน้าจ านวน 435 ล้านบาท คงเหลือค่าหุ้นที่ยงัไม่ได้ช าระจ านวน 
735 ล้านบาท นัน้ 

บริษัทขอเรียนให้ทราบวา่ เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2564 เมกะวตัต์ได้ช าระคา่หุ้นในสว่นท่ีเหลอื เป็นตัว๋สญัญาใช้เงิน (P/N) 
จ านวน 735 ล้านบาท ก าหนดระยะเวลา12 เดือน อตัราดอกเบีย้ MLR ต่อปี (5.25%) โดยก าหนดให้ช าระดอกเบีย้ครัง้เดียวเมื่อ
ครบก าหนดระยะเวลาช าระเงิน (วนัท่ี 1 มกราคม 2565) ซึ่งเป็นไปตามสญัญาซือ้ขายหุ้นสยามโซลา่ร์ ทีม่ีเง่ือนไขให้ช าระคา่หุ้น
สยามโซลา่ร์ให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2563 โดยหากยงัช าระไม่ครบ ให้ช าระค่าหุ้นในสว่นที่เหลือเป็นตัว๋สญัญาใช้เงิน 
(P/N) ตามที่กลา่วข้างต้น 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ได้รับทราบและพิจาณาเง่ือนไขของสญัญา รวมถึงได้รับทราบการ
รับช าระเงินค่าหุ้นเป็นตัว๋สญัญาใช้เงิน (P/N) แล้ว เห็นว่ารายการดงักลา่วเป็นการด าเนินการตามสญัญาซือ้ขายหุ้น ซึ่งบริษัท
ได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากดอกเบีย้ จากการรับช าระเป็นตัว๋สญัญาใช้เงิน (P/N)   

อย่างไรก็ตามบริษัทได้พิจารณาถึงความเสี่ยงของการไม่ได้รับช าระคา่ตัว๋สญัญาใช้เงิน (P/N) แล้ว บริษัทเห็นวา่ เมกะ
วตัต์เร่ิมมีรายได้จากธุรกิจที่เข้าไปลงทุน รวมถึงมีแผนที่จะเพิ่มทนุให้ครบ 2,500 ล้านบาท ตามสญัญาร่วมทนุ เพื่อน าเงินที่ได้
จากการเพิ่มทนุมาช าระตัว๋สญัญาใช้เงิน (P/N) พร้อมดอกเบีย้ เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 12 เดือน โดย ณ ปัจจุบนัเมกะวตัต์มี
ผู้สนใจร่วมทนุแล้ว 2,013 ล้านบาท ซึง่บริษัทได้ติดตามการเพิ่มทนุของเมกะวตัต์อยา่งตอ่เนื่อง จึงมองวา่จะสามารถช าระค่าตัว๋
สญัญาใช้เงินพร้อมดอกบีย้ได้ เมื่อครบก าหนด อย่างไรก็ตามภายหลงัจากได้รับช าระตัว๋สญัญาใช้เงิน (P/N) แล้ว บริษัทจะน า
เงินที่ได้จากการรับช าระตัว๋สญัญาใช้เงิน (P/N) กลบัเข้ามาลงทนุในเมกะวตัต์ในสว่นท่ีเหลอือีก 300 ล้านบาท ซึง่ปัจจบุนับริษัท
ได้เข้าลงทนุในเมกะวตัต์จ านวน 400 ล้านบาท ตามรายละเอียดข้อมลูของเมกะวตัต์ 
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ข้อมูลของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จ ำกัด 
วนัท่ีจดัตัง้  3 เมษายน 2563 
ทนุจดทะเบียน  ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 1,126,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (จะด าเนินการเพิ่ม

ทนุเป็น 2,500 ล้านบาท)  
ประเภทธุรกิจ  ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
กรรมการ   1. นายธรรมรัตน์ แสงจนัทร์  กรรมการ 
   2. พลเอกชยัวฒัน์ สท้อนดี  กรรมการอิสระ 
   3. นายจกัร บญุ-หลง  กรรมการอิสระ 

4. นายศกัดิ์ชยั ธนบญุชยั  กรรมการอิสระ 
5. นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์  กรรมการตวัแทนของบริษัท 
6. นายทวนัทว์ บญุยะวฒัน์  กรรมการ 
7. นางองัคณีย์ ฤกษ์ศิริสขุ  กรรมการตวัแทนจาก บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
8. นางสาวพีรญา โพธิประสาท กรรมการตวัแทนจาก บมจ.บี จิสติกส์  

 ทัง้นี ้การสง่กรรมการตวัแทนของบริษัท เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการในเมกะวตัต์ เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้น ที่ผู้ ร่วม
ทนุได้ตกลงร่วมกนั 
 
โครงสร้างผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564  

ล ำดับ รำยช่ือผู้ถือหุ้น 30-พ.ย.-63 30-เม.ย.-64 จ ำนวนหุ้นตำมสัญญำร่วมทุน 

จ านวนหุ้น สดัสว่น จ านวนหุ้น สดัสว่น จ านวนหุ้น สดัสว่น 

1. บมจ. มิลล์คอน สตีล 4,000,001 40.98% 4,000,001 35.52% 7,000,000 34.77% 

2. บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 2,850,001 29.20% 2,850,001 25.31% 5,000,000 24.84% 

3. บมจ. บี จีสติกส์ 1,000,000 10.25% 2,500,000 22.20% 2,500,000 12.42% 

4. MS. PUI MAN LEE 1,909,997 19.57% 1,909,997 16.96% 3,130,000 15.55% 

5. นายธนรัชต์ พสวงศ์ 1 0.00% 1 0.00% 2,500,000 12.42% 

  รวม 9,760,000 100.00% 11,260,000 100.00% 20,130,000 100% 
 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
                         ขอแสดงความนบัถือ          
               
 
                                                                              ……………………………… 

        (นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์) 
                                 กรรมการ 


