
 

 

เลขที� 019/2561 

วนัที� 26 ตุลาคม 2561  

 

เรื�อง แจ้งมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั &งที� 13/2561 การจัดตั &งบริษัทย่อย และการร่วมทุน การแต่งตั &ง 

  กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

สิ�งที�สง่มาดว้ย 1. โครงสรา้งธุรกจิของบรษิทั ไทรทนั โฮลดิ&ง จาํกดั (มหาชน) (ฉบบัใหม่)  

2. รายละเอยีดสารสนเทศการซื&อหุน้ ของบรษิทั สเตรกา จาํกดั (มหาชน) จากผูถ้อืหุน้เดมิ 

  

 ตามที�บรษิทั ไทรทนั โฮลดิ&ง จาํกดั (มหาชน) (บรษิทั) ไดป้ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั &งที� 13/2561 วนัที� 26 ตุลาคม 

2561 บรษิทัแจง้มตทิี�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยมมีตเิรื�องสาํคญั ๆ ดงัต่อไปนี& 

  

1. ใหแ้ต่งตั &งนายเชดิศกัดิ @ กูเ้กยีรตนินัท ์เขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการ โดยใหม้ผีลนบัตั &งแต่วนัที� 26 ตุลาคม 2561 เป็น

ตน้ไป  

2. ใหป้รบัโครงสรา้งธุรกจิใหม่เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการขยายธุรกจิ โดยมผีลตั &งแต่วนัที� 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้น

ไป รายละเอยีดปรากฏตามแผนภาพ สิ�งที�สง่มาดว้ย 1 

3. ใหเ้ปลี�ยนแปลงชื�อ ตราประทบั และวตัถุประสงคข์องบรษิทัย่อย จาํนวน 2 บรษิทั ดงันี&  

 

บรษิทั ไทยไชโย ทวี ีจาํกดั 
THAICHAIYO TV Co.,Ltd 

เปลี�ยนแปลงชื�อภาษาไทย เป็น บรษิทั ไทรทนั พาวเวอร ์จาํกดั  
เปลี�ยนแปลงชื�อภาษาองักฤษ เป็น TRITON POWER Co.,Ltd. 
 
 
เปลี�ยนแปลงตราประทบั 
 
  
แกไ้ขเปลี�ยนแปลงวตัถุประสงคข์องบรษิทัจากธุรกจิสื�อและสิ�งพมิพ ์เป็น 
ธุรกจิพลงังาน 

 

บรษิทั ป๊อป ทวี ีจาํกดั 
POP TV Co.,Ltd 

เปลี�ยนแปลงชื�อภาษาไทย เป็น บรษิทั ไทรทนั รซีอรส์เซส จาํกดั  
เปลี�ยนแปลงชื�อภาษาองักฤษ เป็น TRITON RESOURCES Co.,Ltd. 
 
 
เปลี�ยนแปลงตราประทบั  
 
  



 

 

แกไ้ขเปลี�ยนแปลงวตัถุประสงคข์องบรษิทัจากธุรกจิสื�อและสิ�งพมิพ ์เป็น 
ธุรกจิเหมอืงแร่ และจดัหาวสัดุก่อสรา้งทุกประเภท 

 

4. ให้จดัตั &งบรษิทัย่อย จํานวน 1 บรษิทั โดยการร่วมทุนกบั บรษิัท เมอรค์วิรี� โกลบอล อนิเตอรเ์นชั �นแนล จํากดั 

(Mercury Global International Company Limited) (MGI) ซึ�งเป็นบรษิทัที�จดัตั &งขึ&นใน British Virgin Islands 

(BVI) เป็นบรษิทัที�มคีวามเชี�ยวชาญดา้นการลงทุน มคีวามสนใจจะลงทุนในบรษิทัที�อยู่ในภาคพื&นเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต ้ทั &งนี& MGI ไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลงเป็นพนัธมติรทางธุรกจิกบั China Jinjiang Environment Holding 

Co., Ltd. (Jinjiang) เพื�อกําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกจิร่วมกนัสาํหรบัการลงทุนในประเทศไทย และภาคพื&น

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ในโครงการที�เกี�ยวขอ้งกบัพลงังาน พลงังานสะอาด และการบรหิารจดัการขยะ รวมถึง

การทาํโรงไฟฟ้าขยะ อย่างมปีระสทิธภิาพเพื�อแปรรปูเป็นพลงังานไฟฟ้า Jinjiang มปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี&

ประมาณ rs ปี ปจัจุบนัเป็นบรษิทั t ใน r ของประเทศจนีที�ดําเนินอุตสาหกรรมดา้นพลงังาน ไฟฟ้าจากขยะโดย

ใช้เทคโนโลยีที�ทันสมัยซึ�งไม่ก่อให้เกิดปญัหามลภาวะ ซึ�ง Jinjiang ได้ทําการค้นคว้าวิจยัและได้รับรางวัล 

Excellence Prize of Patent ของประเทศ และยงัไดร้บัการรบัรองใหเ้ป็นเทคโนโลยทีี�มปีระสทิธภิาพในการกําจดั

ขยะ t ใน x ของโลกอกีดว้ย โดยมรีายละเอยีดการจดัตั &งบรษิทัดงัต่อไปนี& 

 

วนัที�จดัตั &ง ภายในเดอืนพฤศจกิายน 2561 
ชื�อบรษิทั บรษิทั ไทรทนั กรนี เอนเนอรจ์ ีจาํกดั 
ประเภทธุรกจิ ธุรกิจพลงังาน พลงังานบริสุทธิ  การบริหารจดัการขยะด้วยเทคโนโลยี

ชั &นสงู และโรงไฟฟ้าขยะ 
ทุนจดทะเบยีน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
โครงสรา้งการถอืหุน้ 1. บรษิทั ไทรทนั โฮลดิ&ง  จาํกดั (มหาชน)    จาํนวน x,syy หุน้ 

2. Mercury Global International Co.,Ltd    จาํนวน 4,900 หุน้ 
3. นายพพิฒัน์ สวุรรณะชฎ                      จาํนวน       1 หุน้ 

ที�มาของแหล่งเงนิทุน 1. ผูร่้วมทุน 
2. เงนิทุนหมุนเวยีนจากการดาํเนินงานของบรษิทั 

รายชื�อกรรมการ 1. นายพพิฒัน์ สวุรรณะชฎ เป็นผูแ้ทนของบรษิทั 
2. Mr.Bohao Zhang เป็นผูแ้ทนของ MGI 

ผูม้อีาํนาจลงนาม นายพพิฒัน์ สุวรรณะชฎ และ Mr.Bohao Zhang กรรมการสองคนนี&ลง
ลายมอืชื�อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั  

ที�ตั &งสาํนกังาน เลขที� 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง
ลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร  

ผูส้อบบญัช ี บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจาํกดั 
ตราประทบัของบรษิทั  

 
 

ผลตอบแทนที�คาดว่าจะไดร้บั เงนิปนัผล โดยหลงัจากการจดัตั &งบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจะเขา้ศกึษา



 

 

ข้อมูล และความเป็นไปได้ของการทําโรงไฟฟ้าขยะทั &งภายใน และ
ภายนอกประเทศ 

ลกัษณะรายการ การจัดตั &งบริษัทย่อยและการร่วมทุนดงักล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ�ง
ทรพัยส์นิของบรษิทั ซึ�งมขีนาดของรายการสงูสุดเท่ากบัรอ้ยละ 0.02 ตาม
เกณฑ์มูลค่ารวมสิ�งตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงนิรวมของบรษิัท 
สาํหรบังวด 6 เดอืน สิ&นสดุ ณ วนัที� 30 มถุินายน 2561 และเมื�อรวมขนาด
ของรายการไดม้าในช่วง 6 เดอืนก่อนหน้าการทํารายการในครั &งนี& เท่ากบั
ร้อยละ 0.84 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ�งตอบแทน ดงันั &น รวมขนาดของ
รายการทั &งสิ&นเท่ากบัรอ้ยละ 0.86 ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจําหน่าย
ไป ดงันั &น การเขา้ทํารายการดงักล่าวจงึไม่เขา้ข่ายเป็นรายการได้มาซึ�ง
ทรพัยส์นิที�ทําใหบ้รษิทัมหีน้าที�ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ทํารายการ
ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืต้องไดร้บัการอนุมตักิารเขา้ทํา
รายการจากที�ประชุมผุถ้อืหุน้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที� ทจ.
20/2551 เรื�องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�มนีัยสาํคญัที�เขา้ข่ายเป็นการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื�องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏบิตัิของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสนิทรัพย์ พ.ศ.2547 
นอกจากนี&รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการเกี�ยวโยงกันตาม
ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ.21/2551 เรื�องหลกัเกณฑ์
การทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั และประกาศ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทยเรื�องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของบริษัทจดทะเบยีนใน
รายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ.2546 เนื�องจากเป็นการทํารายการกบันิติ
บุคคล ซึ�งมใิช่บุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 
 
อย่างไรกต็าม รายการดงักล่าวถอืเป็นการลงทุนในบรษิทัอื�นที�เกนิกว่ารอ้ย
ละ 10 ของทุนชําระแลว้ บรษิัทจงึต้องเปิดเผยสารสนเทศเพื�อให้เป็นไป
ตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื�องหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข 
และวธิกีารเกี�ยวกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏบิตัิการใด ๆ ของ
บรษิทัจดทะเบยีน 
 
โดยมีวิธีการคํานวณ ตามเกณฑ์มูลค่าสิ�งตอบแทน มีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี& 

มลูค่ารายการที�จ่ายหรอืไดร้บั x tss 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัจดทะเบยีน 

  
510,000 x 100 
 2,284,222,087 
 
= 0.02 % 



 

 

 
 

5. ใหบ้รษิทัเพิ�มสดัสว่นการลงทุนในบรษิทั สเตรกา จาํกดั (มหาชน) (Strega) ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั (ปจัจุบนั

บรษิทัถอืหุน้อยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 88.41 ของทุนชําระแลว้) โดยการเขา้ซื&อหุน้ของ Strega จากผูถ้อืหุน้เดมิของ 

Strega จาํนวน 80,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ในราคาหุน้ละ 0.25 บาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ย

ละ 4.21 ของทุนชําระแลว้ รวมเป็นเงนิทั &งสิ&น จํานวน 20,000,000 บาท ซึ�งภายหลงัจากการทํารายการดงักล่าว 

บรษิทัจะถอืหุน้ใน Strega รวมทั &งสิ&น จํานวน 1,759,999,986 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 92.42 ของทุนชําระ

แล้ว การทําธุรกรรมรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที� ทจ.20/2551 เรื�อง หลกัเกณฑใ์นการทํางานที�มนีัยสาํคญัที�เขา้ข่ายเป็นการไดม้า

หรอืจําหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิของบรษิทัจดทะเบยีน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย์ พ.ศ. 

2547 (รวมทั &งที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ) (รวมเรยีกว่า “ประกาศรายการไดม้าหรอืจําหน่ายไป”) โดยมขีนาดรายการเท่ากบั

รอ้ยละ 4.16 ตามเกณฑก์ําไรสุทธจิากการดําเนินงานซึ�งเป็นเกณฑท์ี�ใหผ้ลลพัธส์งูสุด ทั &งนี& ในช่วง 6 เดอืน ก่อน

หน้าที�จะทาํรายการนี& บรษิทัไม่มกีารทํารายการไดม้าตามเกณฑก์ําไรสุทธจิากการดําเนินงาน แต่บรษิทัมกีารทํา

รายการไดม้าตามเกณฑม์ูลค่ารวมสิ�งตอบแทน โดยมขีนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 0.86 ดงันั &น เมื�อพจิารณา

แลว้ถอืว่าตามเกณฑก์ําไรสุทธจิากการดําเนินงานที�มขีนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 4.16 เป็นเกณฑ์ที�ใหผ้ลลพัธ์

สงูสดุ โดยตามประกาศรายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไป ถอืว่ามขีนาดรายการน้อยกว่ารอ้ยละ tx ทั &งนี& จงึไม่เขา้ข่าย

ที�บรษิทัจะตอ้งปฏบิตัติามเกณฑร์ายการไดม้าหรอืจําหน่ายไป แต่รายการดงักล่าวเป็นรายการที�บรษิทัเขา้ถอืหุน้

ในบรษิทัอื�นเกนิกว่ารอ้ยละ ts ของทุนจดทะเบยีน บรษิทัจงึมหีน้าที�ต้องแจง้สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย เพื�อใหเ้ป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื�องหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธิกีาร

เกี�ยวกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏบิตักิารใด ๆ ของบรษิทัจดทะเบยีน รายละเอยีดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมา

ดว้ย 2     

 

จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

       ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

      _______________________________ 

             ( นายพพิฒัน์ สวุรรณะชฎ )  

               ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 



 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 



 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 

รายละเอียดสารสนเทศการซื�อหุ้น 

ของ 

บริษทั สเตรกา จาํกดั (มหาชน) จากผูถื้อหุ้นเดิม 

 
 

ตามที�คณะกรรมการบรษิทั ครั &งที� 13/2561 ของบรษิทั ไทรทนั โฮลดิ&ง จํากดั (มหาชน) (บรษิทั) ไดม้มีตใิห้

บรษิทัเพิ�มสดัสว่นการลงทุนในบรษิทั สเตรกา จํากดั (มหาชน) (Strega) ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั (ปจัจุบนับรษิทั

ถอืหุ้นอยู่ในสดัส่วนร้อยละ 88.41 ของทุนชําระแล้ว) โดยการเขา้ซื&อหุน้ของ Strega จากผู้ถือหุ้นเดมิของ Strega 

จาํนวน 80,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ในราคาหุน้ละ 0.25 บาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 4.21 ของ

ทุนชาํระแลว้ รวมเป็นเงนิทั &งสิ&น จํานวน 20,000,000 บาท ซึ�งภายหลงัจากการทํารายการดงักล่าว บรษิทัจะถอืหุน้ใน 

Strega รวมทั &งสิ&น จํานวน 1,759,999,986 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 92.42 ของทุนชําระแลว้ โดยมรีายละเอยีด

การทาํรายการดงัต่อไปนี& 

 

1. วนั เดือน ปี ที�เกิดรายการ 

ภายใน 7 วนั นบัแต่วนัที�คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิหท้าํรายการ 

 

2. คู่กรณีที�เกี�ยวข้องและความสมัพนัธ ์

ผูข้าย   : นายกลวชัร ตั &งจารุ ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั สเตรกา จาํกดั (มหาชน) 

ผูซ้ื&อ   : บรษิทั ไทรทนั โฮลดิ&ง จาํกดั (มหาชน) 

ความสมัพนัธก์บับรษิทั : ผูข้ายไม่มคีวามสมัพนัธ์ใด ๆ กบับรษิัท และไม่ไดเ้ป็นบุคคลเกี�ยวโยง 

     กนั ดงันั &น ธุรกรรมนี&จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนัภายใต ้

     ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ.21/2551 เรื�องหลกัเกณฑ ์

     ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด 

     หลกัทรพัย ์เรื�องเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีน 

     ในรายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ.2546 

 

3. ลกัษณะทั �วไปของรายการ 

บรษิทัตอ้งการเพิ�มสดัสว่นการลงทุนในบรษิทั สเตรกา จาํกดั (มหาชน) (Strega) ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั 

โดยบรษิทัถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 88.41 ของทุนชําระแลว้ หรอืเรยีกว่าสดัส่วนเดมิ โดยบรษิทัจะซื&อหุน้ของ 

Strega จากผูถ้อืหุน้เดมิ จาํนวน 80,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

4.21 ของทุนชาํระแลว้ ทั &งนี& ผลตอบแทนสาํหรบัการทาํธุรกรรมซื&อหุน้ในครั &งนี& มมีลูค่ารวม 20,000,000 บาท 

แบ่งออกเป็นราคาซื&อขายหุน้ หุน้ละ 0.25 บาท (ราคาประเมนิมูลค่าหุน้ ประเมนิโดยบรษิทั ที�ปรกึษา เอเชยี 

พลสั จาํกดั (ASP) ดว้ยวธิคีดิลดกระแสเงนิสด หรอื DCF) หุน้ของ Strega ปจัจุบนัราคาตามมูลค่าทางบญัชี



 

 

ของ Strega เท่ากบั 0.11 บาท ต่อหุน้ ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที� 30 มถุินายน 2561 อนึ�ง การ

กําหนดราคาซื&อขายดงักล่าว เป็นการตกลงร่วมกนัระหว่างผู้ซื&อและผู้ขาย และการชําระราคาค่าหุ้นแบ่ง

ออกเป็น 3 งวด ดงันี& 

 งวดที� 1 จาํนวน 5,000,000 บาท ชาํระวนัที� 1 พฤศจกิายน 2561 

 งวดที� 2 จาํนวน 5,000,000 บาท ชาํระวนัที� 1 ธนัวาคม 2561 

  งวดที� 3 จาํนวน 10,000,000 บาท ชาํระวนัที� 1 มกราคม 2562 

 

4. รายละเอียดของสินทรพัยที์�ได้มา 

ชื�อบรษิทั   :  หุน้สามญัของ Strega 

ลกัษณะการดาํเนินธุรกจิ : Strega ดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารดา้นวศิวกรรมบรกิารแบบครบวงจร  

    (Engineering Procurement and Construction Management:  

     EPCM) โดยมีความชํานาญพิเศษในด้านการรับเหมาขุดเจาะใน 

     แนวนอน (Horizontal Directional Drilling: HDD) 

 

5. การคาํนวณขนาดรายการ 

ธุรกรรมการซื&อหุ้นในครั &งนี&  ถือเป็นรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที� ทจ.20/2551 เรื�อง หลกัเกณฑใ์นการทํางานการที�มนีัยสาํคญัที�เขา้ข่ายเป็น

การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิของบรษิทัจดทะเบยีน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ�ง

สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมทั &งที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ)(รวมเรยีกว่า “ประกาศรายการไดม้าหรอืจําหน่ายไป”) โดยเมื�อ

พิจารณาจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทที�ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ณ วันที� 30 

มถุินายน 2561 ธุรกรรมการซื&อหุน้ดงักล่าว มขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 4.16 ตามเกณฑก์ําไรสุทธจิากการ

ดาํเนินงานซึ�งเป็นเกณฑท์ี�ใหผ้ลลพัธส์งูสดุ ทั &งนี& ในช่วง 6 เดอืน ก่อนหน้าที�จะทาํรายการนี& บรษิทัไม่มกีารทํา

รายการไดม้าตามเกณฑก์าํไรสทุธจิากการดาํเนินงาน แต่บรษิทัมกีารทาํรายการไดม้าตามเกณฑม์ลูค่ารวมสิ�ง

ตอบแทน โดยมขีนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 0.86 ดงันั &น เมื�อพจิารณาแลว้ถอืว่าตามเกณฑก์ําไรสุทธจิาก

การดําเนินงานที�มขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 4.16 เป็นเกณฑท์ี�ใหผ้ลลพัธส์งูสุด โดยตามประกาศรายการ

ไดม้าหรอืจาํหน่ายไป ถอืว่ามขีนาดรายการน้อยกว่ารอ้ยละ tx ทั &งนี& จงึไม่เขา้ข่ายที�บรษิทัจะต้องปฏบิตัติาม

เกณฑร์ายการไดม้าหรอืจําหน่ายไป แต่รายการดงักล่าวเป็นรายการที�บรษิทัเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื�นเกนิกว่า

ร้อยละ ts ของทุนจดทะเบยีน บรษิัทจงึมหีน้าที�ต้องแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

เพื�อใหเ้ป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื�องหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธิกีารเกี�ยวกบัการ

เปิดเผยสารสนเทศและการปฏบิตักิารใด ๆ ของบรษิทัจดทะเบยีน 

 

โดยวธิกีารคาํนวณ ตามเกณฑก์าํไรสทุธจิากการดาํเนินงาน มรีายละเอยีดดงันี& 
 



 

 

 (กาํไรสทุธจิากการดาํเนินงานของเงนิลงทุนในบรษิทั* x สดัสว่นที�ซื&อหรอืขาย) x 100 
                                   กาํไรสทุธจิากการดาํเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีน 
 
    (64,894,470 x 0.0421) x 100 
                  65,734,991 
     =   4.16 % 
 
หมายเหตุ : *กาํไรสทุธจิากการดาํเนินงานของเงนิลงทุนในบรษิทั = กาํไรสทุธยิอ้นหลงั � ไตรมาส (ไตรมาสที� 

r/�x�s – ไตรมาสที� �/�x�t) 

 


