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ที# 022/2562 

วนัที# 27 สิงหาคม 2562 

 

เรื#อง แจง้รายการไดม้าซึ#งสินทรัพยโ์ดยการเขา้ลงทุนซืAอหุน้สามญัในบริษทั โรงไฟฟ้า หนองรี จาํกดั 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 บริษทั ไทรทนั โฮลดิAง จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ขอเรียนใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) 

ทราบว่า เมื#อวนัที# 12 กรกฎาคม 2562 บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จาํกดั (TPW) ซึ# งเป็นบริษทัยอ่ยที#บริษทัถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดย TPW ไดล้งนามในสัญญาจะซืAอจะขายหุ้นโดยมีเงื#อนไขบงัคบัก่อนเพื#อจะซืAอหุ้น

สามญัของบริษทั โรงไฟฟ้า หนองรี จาํกดั (NRPP) จาํนวน 1,600,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน

ภายหลงัการเพิ#มทุนของ NRPP โดยมีมูลค่ารวมทัAงสิAน 150,000,000 บาท โดยปัจจุบนั NRPP ดาํเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า

จากเชืAอเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas) ขนาดกาํลงัการผลิตสูงสุด 3.0 เมกกะวตัต ์ 

 

ทัAงนีA  ตามเงื#อนไขบงัคบัก่อนของสัญญา TPW ตอ้งดาํเนินการตรวจสอบสถานะของกิจการในทุก ๆ ดา้นให้แลว้

เสร็จ และนาํขอ้มูลที#ไดรั้บจากการตรวจสอบมาเสนอให้ที#ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเพื#ออนุมติั บดันีA  TPW ได้

ดาํเนินการตามเงื#อนไขบงัคบัก่อนของสัญญาจะซืAอจะขายเสร็จสมบูรณ์แลว้ และที#ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัA งที# 

9/2562 เมื#อวนัที# 27 สิงหาคม 2562 จึงไดมี้มติอนุมติัให้ TPW เขา้ทาํการลงทุนซืAอหุ้นสามญัใน NRPP ดงักล่าว โดยแบ่ง

วิธีการชาํระค่าหุน้ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกชาํระเงินดว้ยการซืAอหุน้สามญัจากผูถื้อหุน้เดิม คือ บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอน็จิ

เนียริ#ง จาํกดั (STRR) จาํนวน 500,000 หุน้ มูลค่าที#ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่า จาํนวน 40,000,000 บาท และส่วนที#

สองชาํระเงินดว้ยการซืAอหุน้สามญัเพิ#มทุนใน NRPP จาํนวน 1,100,000 หุน้ มูลที#ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นเงิน จาํนวน 

110,000,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัAงสิAน จาํนวน 150,000,000 บาท  

 

ดงันัAน การเขา้ทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้มีลกัษณะดงัต่อไปนีA  

ก. ไม่ถือเป็นรายการที#เกี#ยวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที# ทจ.

21/2551 เรื#องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที#เกี#ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เรื#อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที#เกี#ยวโยง

กนั พ.ศ.2546 เนื#องจากคู่สัญญาไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือความเกี#ยวโยงใด ๆ กบัผูบ้ริหาร กรรมการ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และบริษทัยอ่ย   

ข. ถือเป็นรายการไดม้าและจาํหน่ายไปซึ#งทรัพยสิ์นของบริษทัจดทะเบียน ตามประกาศของคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนที# ทจ.20/2551 เรื#องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที#มีนยัสาํคญัที#เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซึ# งทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื#องการเปิดเผย

ขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ#งสินทรัพย ์พ.ศ.2547 และ

ฉบบัที#แกไ้ขเพิ#มเติม โดยเมื#อคาํนวณขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบั 8.82 ตามเกณฑมู์ลค่าสิ#งตอบแทน 
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(คาํนวณโดยใชข้อ้มูลที#ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษทั สิAนสุดวนัที# 30 มิถุนายน 2562 โดยในช่วง

ระยะเวลา 6 เดือนก่อนหนา้ที#จะเขา้ทาํรายการนีA  บริษทัไม่มีการเขา้ทาํรายการใด ๆ ดงันัAน จึงไม่เขา้ข่ายที#

จะตอ้งรายงานสารสนเทศ ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที# ทจ.20/2551 

ค. ถือเป็นรายการที#บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยซึ# งเงินลงทุนในบริษทัอื#น ส่งผลใหบ้ริษทัอื#นมีสภาพ 

ในการเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยนัAน บริษทัจึงมีหนา้ที#ตอ้งรายงานสารสนเทศ

ต่อตลาดหลกัทรัพย ์ฯ ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย ์ที# บจ./ป.11-00  เรื# องหลกัเกณฑ์ เงื#อนไข และ

วิธีการเกี#ยวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ.2560 โดย

สรุปสาระสาํคญัมีดงัต่อไปนีA  

 

1. วนั เดือน ปี ที+เข้าทาํรายการ 

TPW ไดด้าํเนินการตามเงื#อนไขบงัคบัก่อนเสร็จสมบูรณ์ และที#ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัA งที# 

9/2562 ไดมี้มติอนุมติัให้ TPW เขา้ลงทุนซืAอหุ้นใน NRPP เมื#อวนัที# 27 สิงหาคม 2562 และคาดว่าจะ

ดาํเนินการรับโอนหุน้และชาํระค่าหุน้ใหก้บั STRR รวมทัAงชาํระค่าหุน้สามญัเพิ#มทุนใหม่ของ NRPP ให้

เสร็จสิAนภายในเดือนกนัยายน 2562 

 

2. คู่กรณทีี+เกี+ยวข้อง และ/หรือความสัมพนัธ์กบับริษทั 

ผู้ซืFอ:  บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จาํกดั (TPW) 

ผู้ขาย:  บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอน็จิเนียริ#ง จาํกดั (STRR) 

ความสัมพนัธ์: STRR เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทั โรงไฟฟ้า หนองรี จาํกดั (NRPP) มีรายละเอียดดงันีA  

 

ชื+อผู้ถือหุ้น จาํนวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอน็จิเนียริ#ง จาํกดั 500,000 55.55% 

นายสิทธิพร จรัสปรีดาลาภ 399,999 44.44% 

นายพงศธร วชิยัโชติกลุ 1 0.01% 

 

ทัAงนีA  ผูข้าย มีขอ้มูลสาํคญั ดงันีA  

ชื#อ  บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอน็จิเนียริ#ง จาํกดั  

ตัAงอยูที่#   108 หมู่ที# 18 ถนนคุม้เกลา้ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

ทุนจดทะเบียน 90,000,000 บาท  

จาํนวนหุน้ 900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที#ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

รายชื#อกรรมการ นายสิทธิพร จรัสปรีดาลาภ 

อาํนาจกรรมการ กรรมการหนึ#งคนลงลายมือชื#อ และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

รายชื#อผูถื้อหุน้ 1. นายสิทธิพร  จรัสปรีดาลาภ  จาํนวน 380,000 หุน้ 

  2. นางสาวรุจิเรข  จรัสปรีดาลาภ  จาํนวน 380,000 หุน้ 
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  3. นางเยาวภรณ์ จรัสปรีดาลาภ  จาํนวน 80,000 หุน้ 

  4. นายสณทิพฒัน์  จรัสปรีดาลาภ  จาํนวน 60,000 หุน้ 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ซืFอกบัผู้ขาย: ผูซื้Aอและผูข้ายไม่มีความสมัพนัธ์เกี#ยวขอ้งที#จะเขา้ข่ายเป็นบุคคล

ที#เกี#ยวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที# ทจ.21/2551 เรื# องหลกัเกณฑ์ในการทาํ

รายการที#เกี#ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื#อง การเปิดเผย

ขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที#เกี#ยวโยงกนั พ.ศ.2546 

 

3. ลกัษณะทั+วไปของรายการ 
TPW จะปฏิบติัตามมติของที#ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัA งที# 9/2562 โดยการเขา้ลงทุนซืAอหุน้สามญั

ใน NRPP จาก STRR และจากการซืAอหุน้เพิ#มทุนใหม่ รวมทัAงสิAน จาํนวน 1,600,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อย

ละ 80 ของทุนจดทะเบียนภายหลงัการเพิ#มทุนของ NRPP โดยแบ่งวิธีการชาํระเงินค่าหุ้นสามญัของ 

TPW ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การซืAอและชาํระเงินกบัผูถื้อหุน้เดิม กล่าวคือ ซืAอจาก STRR จาํนวน 

500,000 หุ้น มูลค่าที#ตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่า จาํนวน 40,000,000 บาท และส่วนที#สองซืAอ

และชาํระเงิน ดว้ยการซืAอหุ้นสามญัเพิ#มทุนใน NRPP จาํนวน 1,100,000 หุ้น มูลค่าที#ตราไวหุ้้นละ 100 

บาท คิดเป็นเงิน จาํนวน 110,000,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัAงสิAน จาํนวน 150,000,000 บาท โดยการ

ซืAอหุ้นสามญัเพิ#มทุนใหม่ของ NRPP จะเกิดขึAนภายหลงัจากที# TPW เขา้ไปซืAอหุ้นสามญัจาก STRR 

เรียบร้อยแลว้ ซึ# งคาดวา่กระบวนการทัAงหมดจะเสร็จสิAนภายในเดือนกนัยายน 2562 

 

ทัAงนีA  ภายหลงัจาการดาํเนินกระบวนการดงักล่าวขา้งตน้เสร็จสิAน NRPP จะกลายมาเป็นบริษทัยอ่ยของ 

TPW และเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั โดย STRR จะมีกรรมการที#ส่งไปจาก TPW หรือจากบริษทั 

จาํนวน 3 ท่าน คือ (1) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล (2) นายเชิดศกัด̂ิ กูเ้กียรตินนัท ์และ (3) นางนฤมล ฉตัร

ตะวนั  และจะมีกรรมการจากกลุ่มผูถื้อหุน้เดิม จาํนวน 1 ท่าน คือ นายสิทธิพร จรัสปรีดาลาภ 

 

โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาและจาํหน่ายไปซึ# งทรัพยสิ์นของบริษทัจดทะเบียน ตาม

ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที# ทจ.20/2551 เรื#องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที#มีนยัสาํคญั

ที#เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ# งทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เรื#องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่าย

ไปซึ#งสินทรัพย ์พ.ศ.2547 และฉบบัที#แกไ้ขเพิ#มเติม โดยเมื#อคาํนวณขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบั 8.82 

ตามเกณฑมู์ลค่าสิ#งตอบแทน (คาํนวณโดยใชข้อ้มูลที#ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษทั สิAนสุดวนัที# 30 

มิถุนายน 2562 โดยในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหนา้ที#จะเขา้ทาํรายการนีA  บริษทัไม่มีการเขา้ทาํรายการ

ใด ๆ ทัAงนีA  การคาํนวณขนาดของรายการ ตามเกณฑก์ารคาํนวณทัAง 4 เกณฑ ์มีรายละเอียดดงัต่อไปนีA  
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ลาํดบั เกณฑ์การคาํนวณขนาดของรายการ สูตรการคาํนวณ ขนาดรายการ 

1 เกณฑสิ์นทรัพยที์#มีตวัตนสุทธิ (NTA) NTA ของกิจการที#ท ํารายการ  x สัดส่วนที#

ไดม้า / NTA ของบริษทัจดทะเบียน 

= 86,394,128 x 0.80 / 1,002,484,878 

ร้อยละ 

6.89 

2 เกณฑก์าํไรสุทธิ1 กาํไรสุทธิของบริษทัที#ซืAอหรือขาย x  สัดส่วน

ที#ไดม้า / กาํไรสุทธิของบริษทัจดทะเบียน 

N/A 

3 เกณฑมู์ลค่ารวมของสิ#งตอบแทน จํานวนเงินที# จ่ายหรือได้รับตามสัดส่วน  / 

สินทรัพยร์วมของบริษทัจดทะเบียน 

= 150,000,000 / 1,700,845,482 

ร้อยละ 

8.82 

4 เกณฑมู์ลค่าของหลกัทรัพย์2 จํานวนหุ้นที#ออกเพื#อชําระค่าทรัพย์สิน  / 

จาํนวนหุน้ที#ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 

N/A 

 

สรุปขอ้มูลทางการเงินที#ใชส้าํหรับการคาํนวณ 

(หน่วย : ล้านบาท) TRITN NRPP 

สินทรัพยร์วม 1,700,845,482 244,733,120 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,284,940 535,994 

หนีA สินรวม 674,538,092 157,802,998 

ส่วนไดเ้สียที#ไม่มีอาํนาจควบคุม 22,537,572 - 

สินทรัพยที์#มีตวัตนสุทธิ (NTA) 1,002,484,878 86,394,128 

กาํไรสุทธิ (4 ไตรมาสล่าสุด) 83,710,664 (1,132,098) 

 

4. รายละเอยีดทรัพย์สินที+ซืFอ 
ชื+อบริษทั   

บริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จาํกดั 

 

วนัที+จดัตัFงบริษทั 

11 มิถุนายน 2556 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที# 07155560008879 

 

ที+ตัFง 

สาํนกังานใหญ่เลขที# 108 หมู่ 18 ถนนคุม้เกลา้ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 
1 ไม่สามารถคาํนวณไดเ้นื#องจาก NRPP มีผลการดาํเนินการขาดทุน 
2 ไม่สามารถคาํนวณไดเ้นื#องจากมิไดมี้การออกหลกัทรัพยเ์พื#อเป็นการชาํระค่าทรัพยสิ์น 
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สาํนกังานสาขาเลขที# 111 หมู่ 6 ตาํบลหนองรี อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี 

 

ทุนจดทะเบียน 

90,000,000 บาท  

 

จาํนวนหุ้นและมูลค่าหุ้น 

900,000 หุน้ มูลค่าที#ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 

ลกัษณะของกจิการ  

NRPP ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นการผลิต

กระแสไฟฟ้าที#ไดม้าจากการเผาไหมเ้ชืAอเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas) มีกาํหลงัการผลิตสูงสุด 3 เมกกะวตัต ์

และไดด้าํเนินการจาํหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date: COD) ใหก้บั กฟภ. 

เป็นที#เรียบร้อยแลว้ เมื#อวนัที# 29 มิถุนายน 2559 โดย NRPP มีสิทธิได้รับส่วนเพิ#มราคารับซืAอไฟฟ้า 

(Adder) ในอตัรา 0.30 บาท ต่อกิโลวตัต-์ชั#วโมง เป็นระยะเวลา 7 ปี นบัแต่วนั COD ที#ตัAงของโรงไฟฟ้า 

ตาํบลหนองรี อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี 

 

โครงสร้างการถือหุ้น และการจดัการ 

รายชื+อผู้ถือหุ้น NRPP 
ก่อนการเข้าทาํรายการ 

หลงัการเข้าทาํรายการ 

(ภายหลงัเพิ+มทุน จาํนวน 1,100,000 หุ้น) 

จาํนวน (หุ้น) สัดส่วนร้อยละ จาํนวน (หุ้น) สัดส่วนร้อยละ 

STRR 500,000 55.55% - - 

นายสิทธิพร จรัสปรีดาลาภ 399,999 44.44% 399,999 19.99% 

นายพงศธร วชิยัโชติกลุ 1 0.01% 1 0.01% 

TPW - - 1,600,000 80.00% 

รวม 900,000 100.00% 2,000,000 100.00% 

 

  รายชื+อกรรมการ 

  นายสิทธิพร จรัสปีดาลาภ 

 

  อาํนาจกรรมการ 

  กรรมการหนึ#งคนลงลายมือชื#อและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
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ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2561 ตามงบการเงินตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชี มีขอ้มูลสาํคญัดงัต่อไปนีA  

 

NRPP 

(หน่วย : พนับาท) 

31 ธ.ค. 2559 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธ.ค. 2560 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธ.ค. 2561 

(ตรวจสอบแล้ว) 

สินทรัพยร์วม 244,733 139,377 112,063 

หนีA สินรวม 157,803 91,315 62,615 

ทุนจดทะเบียน 90,000 50,000 50,000 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 90,000 50,000 90,000 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 86,930 48,062 49,448 

รวมรายได ้ 1 17 14 

รวมค่าใชจ่้าย 1,112 1,402 249 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (1,111) (1,386) (235) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (1,132) (1,386) (235) 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท/หุน้) 95.99 96.12 98.90 

 

5. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที+ใช้ในการกาํหนดมูลค่ารวมของรายการ 
มูลค่าสิ#งตอบแทนรวมที# TPW ตอ้งชาํระสาํหรับการเขา้ทาํรายการในครัA งนีA  จาํนวน 150,000,000 บาท 

โดยมีวธีิการชาํระเงินค่าหุน้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันีA  

§ ส่วนแรก ชาํระค่าหุน้สามญัใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมซึ#งเป็นผูข้ายโดยตรง จาํนวน 40,000,000 บาท  

§ ส่วนที#สอง ชาํระใหก้บั NRPP สาํหรับเป็นการชาํระค่าหุน้สามญัเพิ#มทุน จาํนวน 110,000,000 

บาท 

เกณฑใ์นการกาํหนดมูลค่ารวมของขนาดรายการ การกาํหนดราคาซืAอขายหุน้สามญัของ NRPP เป็นการ

กาํหนดและตกลงร่วมกนัระหวา่งผูซื้Aอและผูข้าย ซึ# งบริษทัพิจารณาความเหมาะสมของราคาซืAอขายหุน้

สามญับนพืAนฐานการประเมินมูลค่ากิจการของ NRPP ที#ประเมินโดยบริษทั หลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั 

(มหาชน) (ที#ปรึกษาทางการเงิน) โดยที#ปรึกษาทางการเงิน ประเมินมูลค่าความเหมาะสมของราคาหุ้น

สามญัของ NRPP โดยวิธีที#เหมาะสมที#สุด คือ วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discount Cash 

Flow Approach : DCF) ซึ# งเป็นวิธีที#คาํนึงถึงผลการดาํเนินงานของกิจการในอนาคตโดยการคาํนวณหา

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิดว้ยอตัราส่วนที#เหมาะสม โดยมูลค่ากิจการรวมของ 

NRPP เท่ากบั จาํนวน 249.92 - 288.22 ลา้นบาท หรือคิดมูลค่ากิจการรวมในสัดส่วนร้อยละ 80 เท่ากบั 

จาํนวน 194.33 – 230.58 ลา้นบาท 
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6. ประโยชน์ที+คาดว่าบริษทัจะได้รับจากการเข้าทาํรายการดงักล่าว 
การซืAอหุ้นใน NRPP ในครัA งนีA  จะเป็นการกา้วเขา้ไปสู่ธุรกิจใหม่ของบริษทั ซึ# งเป็นธุรกิจที#มีโอกาส

เติบโตสูง และสามารถทาํให้บริษทัรับรู้รายไดอ้ย่างต่อเนื#องในระยาว เป็นการเพิ#มศกัยภาพของการ

ดาํเนินธุรกิจในบริษทัใหแ้ขง็แกร่งและเติบโตมากยิ#งขึAน  

 

7. แหล่งเงนิทุนที+ใช้ในการเข้าซืFอทรัพย์สิน 

บริษทัจะใชเ้งินทุนที#บริษทัมีอยูใ่นปัจจุบนั ซึ# งเป็นเงินทุนหมุนเวยีนที#บริษทัไดม้าจากจาํหน่ายเงินลงทุน

ในบริษทั สแพลช มีเดีย จาํกดั (มหาชน) เมื#อช่วงไตรมาส 4/2561 ที#ผา่นมา 

 

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทักบัการเข้าทาํรายการ 
คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่การเขา้ทาํรายการดงักล่าวจะทาํใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์ เนื#องจากบริษทัมี

ธุรกิจใหม่เพิ#มขึAน ซึ# งเป็นไปตามกลยทุธ์และแผนธุรกิจที#วางเป้าหมายไว ้และการลงทุนในครัA งนีA  จะช่วย

เสริมสร้างรายไดแ้ละผลกาํไรที#แน่นอนให้แก่บริษทัในระยะยาว ส่งผลดีต่อการดาํเนินงานของบริษทั 

รวมทัAงเป็นการกระจายความเสี#ยงทางธุรกิจใหมี้ความหลากหลายในการดาํเนินธุรกิจอีกดว้ย 

 

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที+แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทัตามข้อ 8 

ไม่มี  

 

จึงเรียนมาเพื#อโปรดทราบ 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

   

               ( นายเชิดศกัด̂ิ กูเ้กียรตินนัท ์) 

                   ประธานเจา้หนา้ที#บริหาร 

 

 


