ที# 022/2562
วันที# 27 สิ งหาคม 2562
เรื# อง

แจ้งรายการได้มาซึ#งสิ นทรัพย์โดยการเข้าลงทุนซืAอหุน้ สามัญในบริ ษทั โรงไฟฟ้า หนองรี จํากัด

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิAง จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ขอเรี ยนให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ทราบว่า เมื#อวันที# 12 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จํากัด (TPW) ซึ# งเป็ นบริ ษทั ย่อยที#บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วน
ร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดย TPW ได้ลงนามในสัญญาจะซืA อจะขายหุ ้นโดยมีเงื#อนไขบังคับก่อนเพื#อจะซืA อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั โรงไฟฟ้า หนองรี จํากัด (NRPP) จํานวน 1,600,000 หุน้ หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน
ภายหลังการเพิ#มทุนของ NRPP โดยมีมูลค่ารวมทัAงสิA น 150,000,000 บาท โดยปั จจุบนั NRPP ดําเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า
จากเชืAอเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas) ขนาดกําลังการผลิตสู งสุ ด 3.0 เมกกะวัตต์
ทัAงนีA ตามเงื#อนไขบังคับก่อนของสัญญา TPW ต้องดําเนิ นการตรวจสอบสถานะของกิจการในทุก ๆ ด้านให้แล้ว
เสร็ จ และนําข้อมูลที#ได้รับจากการตรวจสอบมาเสนอให้ที#ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเพื#ออนุมตั ิ บัดนีA TPW ได้
ดําเนิ นการตามเงื# อนไขบังคับก่ อนของสัญญาจะซืA อจะขายเสร็ จสมบูรณ์ แล้ว และที# ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครัA งที#
9/2562 เมื#อวันที# 27 สิ งหาคม 2562 จึ งได้มีมติอนุ มตั ิให้ TPW เข้าทําการลงทุนซืA อหุ ้นสามัญใน NRPP ดังกล่าว โดยแบ่ง
วิธีการชําระค่าหุ น้ ออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกชําระเงินด้วยการซืA อหุ น้ สามัญจากผูถ้ ือหุ น้ เดิม คือ บริ ษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิ
เนียริ# ง จํากัด (STRR) จํานวน 500,000 หุน้ มูลค่าที#ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นมูลค่า จํานวน 40,000,000 บาท และส่ วนที#
สองชําระเงินด้วยการซืA อหุ น้ สามัญเพิ#มทุนใน NRPP จํานวน 1,100,000 หุ น้ มูลที#ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นเงิน จํานวน
110,000,000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัAงสิA น จํานวน 150,000,000 บาท
ดังนัAน การเข้าทํารายการดังกล่าวข้างต้นมีลกั ษณะดังต่อไปนีA
ก. ไม่ถือเป็ นรายการที#เกี#ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที# ทจ.
21/2551 เรื# องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที#เกี#ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย เรื# อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที#เกี#ยวโยง
กัน พ.ศ.2546 เนื# องจากคู่สัญญาไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อความเกี#ยวโยงใด ๆ กับผูบ้ ริ หาร กรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ข. ถือเป็ นรายการได้มาและจําหน่ายไปซึ# งทรัพย์สินของบริ ษทั จดทะเบียน ตามประกาศของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที# ทจ.20/2551 เรื# องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที#มีนยั สําคัญที#เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อ
จําหน่ายไปซึ# งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื# องการเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ# งสิ นทรัพย์ พ.ศ.2547 และ
ฉบับที#แก้ไขเพิ#มเติม โดยเมื#อคํานวณขนาดของรายการสู งสุ ดเท่ากับ 8.82 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ# งตอบแทน
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(คํานวณโดยใช้ขอ้ มูลที#ปรากฏในงบการเงินรวมของบริ ษทั สิA นสุ ดวันที# 30 มิถุนายน 2562 โดยในช่วง
ระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้าที#จะเข้าทํารายการนีA บริ ษทั ไม่มีการเข้าทํารายการใด ๆ ดังนัAน จึงไม่เข้าข่ายที#
จะต้องรายงานสารสนเทศ ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที# ทจ.20/2551
ค. ถือเป็ นรายการที#บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยซึ# งเงินลงทุนในบริ ษทั อื#น ส่ งผลให้บริ ษทั อื#นมีสภาพ
ในการเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยนัAน บริ ษทั จึงมีหน้าที#ตอ้ งรายงานสารสนเทศ
ต่อตลาดหลักทรั พย์ ฯ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรั พย์ ที# บจ./ป.11-00 เรื# องหลักเกณฑ์ เงื# อนไข และ
วิธีการเกี# ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษทั จดทะเบียน พ.ศ.2560 โดย
สรุ ปสาระสําคัญมีดงั ต่อไปนีA
1. วัน เดือน ปี ทีเ+ ข้ าทํารายการ
TPW ได้ดาํ เนิ นการตามเงื# อนไขบังคับก่ อนเสร็ จสมบูรณ์ และที# ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครัA งที#
9/2562 ได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้ TPW เข้าลงทุนซืA อหุ ้นใน NRPP เมื# อวันที# 27 สิ งหาคม 2562 และคาดว่าจะ
ดําเนินการรับโอนหุน้ และชําระค่าหุน้ ให้กบั STRR รวมทัAงชําระค่าหุน้ สามัญเพิ#มทุนใหม่ของ NRPP ให้
เสร็ จสิA นภายในเดือนกันยายน 2562
2. คู่กรณีทเี+ กีย+ วข้ อง และ/หรื อความสั มพันธ์ กบั บริษทั
ผู้ซืFอ:

บริ ษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จํากัด (TPW)

ผู้ขาย:

บริ ษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียริ# ง จํากัด (STRR)

ความสั มพันธ์ :

STRR เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั โรงไฟฟ้า หนองรี จํากัด (NRPP) มีรายละเอียดดังนีA
ชื+ อผู้ถือหุ้น

จํานวน (หุ้น)

สั ดส่ วนการถือหุ้น (%)

บริ ษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียริ# ง จํากัด

500,000

55.55%

นายสิ ทธิพร จรัสปรี ดาลาภ

399,999

44.44%

1

0.01%

นายพงศธร วิชยั โชติกลุ
ทัAงนีA ผูข้ าย มีขอ้ มูลสําคัญ ดังนีA
ชื#อ

บริ ษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียริ# ง จํากัด

ตัAงอยูท่ ี#

108 หมู่ที# 18 ถนนคุม้ เกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จังหวัดกรุ งเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียน

90,000,000 บาท

จํานวนหุน้

900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที#ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท

รายชื#อกรรมการ นายสิ ทธิพร จรัสปรี ดาลาภ
อํานาจกรรมการ กรรมการหนึ#งคนลงลายมือชื#อ และประทับตราสําคัญของบริ ษทั
รายชื#อผูถ้ ือหุน้

1. นายสิ ทธิพร

จรัสปรี ดาลาภ

จํานวน 380,000 หุน้

2. นางสาวรุ จิเรข จรัสปรี ดาลาภ

จํานวน 380,000 หุน้
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3. นางเยาวภรณ์ จรัสปรี ดาลาภ

จํานวน 80,000 หุน้

4. นายสณทิพฒั น์ จรัสปรี ดาลาภ

จํานวน 60,000 หุน้

ความสั มพันธ์ ระหว่ างผู้ซืFอกับผู้ขาย: ผูซ้ Aื อและผูข้ ายไม่มีความสัมพันธ์เกี#ยวข้องที#จะเข้าข่ายเป็ นบุคคล
ที# เกี# ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น ที# ทจ.21/2551 เรื# อ งหลัก เกณฑ์ใ นการทํา
รายการที#เกี#ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื# อง การเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที#เกี#ยวโยงกัน พ.ศ.2546
3. ลักษณะทัว+ ไปของรายการ
TPW จะปฏิบตั ิตามมติของที#ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครัAงที# 9/2562 โดยการเข้าลงทุนซืA อหุ น้ สามัญ
ใน NRPP จาก STRR และจากการซืA อหุน้ เพิ#มทุนใหม่ รวมทัAงสิA น จํานวน 1,600,000 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 80 ของทุนจดทะเบี ยนภายหลังการเพิ#มทุนของ NRPP โดยแบ่งวิธีการชําระเงิ นค่าหุ ้นสามัญของ
TPW ออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรก คือ การซืA อและชําระเงินกับผูถ้ ือหุ น้ เดิม กล่าวคือ ซืA อจาก STRR จํานวน
500,000 หุ ้น มูลค่าที#ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นมูลค่า จํานวน 40,000,000 บาท และส่ วนที#สองซืA อ
และชําระเงิน ด้วยการซืA อหุ ้นสามัญเพิ#มทุนใน NRPP จํานวน 1,100,000 หุ ้น มูลค่าที#ตราไว้หุ้นละ 100
บาท คิดเป็ นเงิน จํานวน 110,000,000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัAงสิA น จํานวน 150,000,000 บาท โดยการ
ซืA อ หุ ้น สามัญ เพิ#ม ทุ น ใหม่ ข อง NRPP จะเกิ ด ขึA น ภายหลัง จากที# TPW เข้า ไปซืA อ หุ ้น สามัญ จาก STRR
เรี ยบร้อยแล้ว ซึ#งคาดว่ากระบวนการทัAงหมดจะเสร็ จสิA นภายในเดือนกันยายน 2562
ทัAงนีA ภายหลังจาการดําเนิ นกระบวนการดังกล่าวข้างต้นเสร็ จสิA น NRPP จะกลายมาเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
TPW และเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั โดย STRR จะมีกรรมการที#ส่งไปจาก TPW หรื อจากบริ ษทั
จํานวน 3 ท่าน คือ (1) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล (2) นายเชิดศักดิ^ กูเ้ กียรตินนั ท์ และ (3) นางนฤมล ฉัตร
ตะวัน และจะมีกรรมการจากกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิม จํานวน 1 ท่าน คือ นายสิ ทธิพร จรัสปรี ดาลาภ
โดยรายการดัง กล่ า วถื อ เป็ นรายการได้ม าและจํา หน่ า ยไปซึ# ง ทรั พ ย์สิ น ของบริ ษ ทั จดทะเบี ย น ตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที# ทจ.20/2551 เรื# องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที#มีนยั สําคัญ
ที#เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ# งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เรื# องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจําหน่าย
ไปซึ# งสิ นทรัพย์ พ.ศ.2547 และฉบับที#แก้ไขเพิ#มเติม โดยเมื#อคํานวณขนาดของรายการสู งสุ ดเท่ากับ 8.82
ตามเกณฑ์มูลค่าสิ# งตอบแทน (คํานวณโดยใช้ขอ้ มูลที#ปรากฏในงบการเงินรวมของบริ ษทั สิA นสุ ดวันที# 30
มิถุนายน 2562 โดยในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้าที#จะเข้าทํารายการนีA บริ ษทั ไม่มีการเข้าทํารายการ
ใด ๆ ทัAงนีA การคํานวณขนาดของรายการ ตามเกณฑ์การคํานวณทัAง 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนีA
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ลําดับ
1

เกณฑ์ การคํานวณขนาดของรายการ

สู ตรการคํานวณ

ขนาดรายการ

เกณฑ์สินทรัพย์ที#มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) NTA ของกิ จ การที# ท ํา รายการ x สั ด ส่ ว นที#

ร้อยละ

ได้มา / NTA ของบริ ษทั จดทะเบียน

6.89

= 86,394,128 x 0.80 / 1,002,484,878
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เกณฑ์กาํ ไรสุ ทธิ1

กําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ที#ซAื อหรื อขาย x สัดส่ วน

N/A

ที#ได้มา / กําไรสุ ทธิของบริ ษทั จดทะเบียน
3

เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ# งตอบแทน

จํา นวนเงิ น ที# จ่ า ยหรื อได้รั บ ตามสั ด ส่ ว น /

ร้อยละ

สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั จดทะเบียน

8.82

= 150,000,000 / 1,700,845,482
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เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์2

จํา นวนหุ ้ น ที# อ อกเพื# อ ชํา ระค่ า ทรั พ ย์สิ น /

N/A

จํานวนหุน้ ที#ออกจําหน่ายและชําระแล้ว
สรุ ปข้อมูลทางการเงินที#ใช้สาํ หรับการคํานวณ
(หน่ วย : ล้ านบาท)
สิ นทรัพย์รวม

TRITN

NRPP

1,700,845,482

244,733,120

1,284,940

535,994

674,538,092

157,802,998

ส่ วนได้เสี ยที#ไม่มีอาํ นาจควบคุม

22,537,572

-

สิ นทรัพย์ที#มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA)

1,002,484,878

86,394,128

83,710,664

(1,132,098)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนีAสินรวม

กําไรสุ ทธิ (4 ไตรมาสล่าสุ ด)
4. รายละเอียดทรัพย์ สินทีซ+ ืFอ
ชื+ อบริษทั
บริ ษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จํากัด
วันทีจ+ ดั ตัFงบริษทั

11 มิถุนายน 2556 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที# 07155560008879
ทีต+ Fงั
สํานักงานใหญ่เลขที# 108 หมู่ 18 ถนนคุม้ เกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จังหวัดกรุ งเทพมหานคร

1
2

ไม่สามารถคํานวณได้เนื#องจาก NRPP มีผลการดําเนินการขาดทุน
ไม่สามารถคํานวณได้เนื#องจากมิได้มีการออกหลักทรัพย์เพื#อเป็ นการชําระค่าทรัพย์สิน

4

สํานักงานสาขาเลขที# 111 หมู่ 6 ตําบลหนองรี อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ทุนจดทะเบียน
90,000,000 บาท
จํานวนหุ้นและมูลค่ าหุ้น
900,000 หุน้ มูลค่าที#ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ลักษณะของกิจการ
NRPP ดําเนิ นธุ รกิ จผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็ นการผลิต
กระแสไฟฟ้าที#ได้มาจากการเผาไหม้เชืAอเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas) มีกาํ หลังการผลิตสู งสุ ด 3 เมกกะวัตต์
และได้ดาํ เนินการจําหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์ (Commercial Operation Date: COD) ให้กบั กฟภ.
เป็ นที# เรี ยบร้ อ ยแล้ว เมื# อ วัน ที# 29 มิ ถุน ายน 2559 โดย NRPP มี สิ ท ธิ ได้รับ ส่ วนเพิ#ม ราคารั บ ซืA อ ไฟฟ้ า
(Adder) ในอัตรา 0.30 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชัว# โมง เป็ นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนั COD ที#ตA งั ของโรงไฟฟ้า
ตําบลหนองรี อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
โครงสร้ างการถือหุ้น และการจัดการ
รายชื+ อผู้ถือหุ้น NRPP

หลังการเข้ าทํารายการ

ก่ อนการเข้ าทํารายการ
จํานวน (หุ้น)

(ภายหลังเพิม+ ทุน จํานวน 1,100,000 หุ้น)

สั ดส่ วนร้ อยละ

จํานวน (หุ้น)

สั ดส่ วนร้ อยละ

STRR

500,000

55.55%

-

-

นายสิ ทธิพร จรัสปรี ดาลาภ

399,999

44.44%

399,999

19.99%

นายพงศธร วิชยั โชติกลุ

1

0.01%

1

0.01%

TPW

-

-

1,600,000

80.00%

900,000

100.00%

2,000,000

100.00%

รวม
รายชื+ อกรรมการ
นายสิ ทธิพร จรัสปี ดาลาภ
อํานาจกรรมการ

กรรมการหนึ#งคนลงลายมือชื#อและประทับตราสําคัญของบริ ษทั
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ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
สรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงาน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชี มีขอ้ มูลสําคัญดังต่อไปนีA
NRPP

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2561

(หน่ วย : พันบาท)

(ตรวจสอบแล้ ว)

(ตรวจสอบแล้ ว)

(ตรวจสอบแล้ ว)

สิ นทรัพย์รวม

244,733

139,377

112,063

หนีAสินรวม

157,803

91,315

62,615

ทุนจดทะเบียน

90,000

50,000

50,000

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว

90,000

50,000

90,000

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

86,930

48,062

49,448

1

17

14

1,112

1,402

249

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(1,111)

(1,386)

(235)

กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

(1,132)

(1,386)

(235)

95.99

96.12

98.90

รวมรายได้
รวมค่าใช้จ่าย

มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

5. มูลค่ ารวมและเกณฑ์ ทใี+ ช้ ในการกําหนดมูลค่ ารวมของรายการ
มูลค่าสิ# งตอบแทนรวมที# TPW ต้องชําระสําหรับการเข้าทํารายการในครัAงนีA จํานวน 150,000,000 บาท
โดยมีวธิ ีการชําระเงินค่าหุน้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนีA
§ ส่ วนแรก ชําระค่าหุน้ สามัญให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมซึ#งเป็ นผูข้ ายโดยตรง จํานวน 40,000,000 บาท
§ ส่ วนที#สอง ชําระให้กบั NRPP สําหรับเป็ นการชําระค่าหุ น้ สามัญเพิ#มทุน จํานวน 110,000,000
บาท
เกณฑ์ในการกําหนดมูลค่ารวมของขนาดรายการ การกําหนดราคาซืA อขายหุ น้ สามัญของ NRPP เป็ นการ
กําหนดและตกลงร่ วมกันระหว่างผูซ้ Aื อและผูข้ าย ซึ# งบริ ษทั พิจารณาความเหมาะสมของราคาซืA อขายหุ น้
สามัญบนพืAนฐานการประเมิ นมูลค่ากิ จการของ NRPP ที# ประเมิ นโดยบริ ษทั หลักทรั พย์ เออีซี จํากัด
(มหาชน) (ที#ปรึ กษาทางการเงิน) โดยที#ปรึ กษาทางการเงิน ประเมินมูลค่าความเหมาะสมของราคาหุ ้น
สามัญของ NRPP โดยวิธีที#เหมาะสมที#สุด คือ วิธีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของกระแสเงินสด (Discount Cash
Flow Approach : DCF) ซึ# งเป็ นวิธีที#คาํ นึ งถึงผลการดําเนิ นงานของกิจการในอนาคตโดยการคํานวณหา
มูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดสุ ทธิ ดว้ ยอัตราส่ วนที#เหมาะสม โดยมูลค่ากิจการรวมของ
NRPP เท่ากับ จํานวน 249.92 - 288.22 ล้านบาท หรื อคิดมูลค่ากิจการรวมในสัดส่ วนร้อยละ 80 เท่ากับ
จํานวน 194.33 – 230.58 ล้านบาท
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6. ประโยชน์ ทคี+ าดว่ าบริษทั จะได้ รับจากการเข้ าทํารายการดังกล่ าว
การซืA อหุ ้นใน NRPP ในครัA งนีA จะเป็ นการก้าวเข้าไปสู่ ธุรกิ จใหม่ของบริ ษทั ซึ# งเป็ นธุ รกิ จที# มีโอกาส
เติบโตสู ง และสามารถทําให้บริ ษทั รับรู ้ รายได้อย่างต่อเนื# องในระยาว เป็ นการเพิ#มศักยภาพของการ
ดําเนินธุรกิจในบริ ษทั ให้แข็งแกร่ งและเติบโตมากยิง# ขึAน
7. แหล่ งเงินทุนทีใ+ ช้ ในการเข้ าซืFอทรัพย์ สิน
บริ ษทั จะใช้เงินทุนที#บริ ษทั มีอยูใ่ นปั จจุบนั ซึ# งเป็ นเงินทุนหมุนเวียนที#บริ ษทั ได้มาจากจําหน่ายเงินลงทุน
ในบริ ษทั สแพลช มีเดีย จํากัด (มหาชน) เมื#อช่วงไตรมาส 4/2561 ที#ผา่ นมา
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั กับการเข้ าทํารายการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวจะทําให้บริ ษทั ได้รับประโยชน์ เนื#องจากบริ ษทั มี
ธุรกิจใหม่เพิ#มขึAน ซึ# งเป็ นไปตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจที#วางเป้าหมายไว้ และการลงทุนในครัAงนีA จะช่วย
เสริ มสร้างรายได้และผลกําไรที#แน่ นอนให้แก่บริ ษทั ในระยะยาว ส่ งผลดีต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั
รวมทัAงเป็ นการกระจายความเสี# ยงทางธุรกิจให้มีความหลากหลายในการดําเนินธุรกิจอีกด้วย
9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทีแ+ ตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ตามข้ อ 8
ไม่มี
จึงเรี ยนมาเพื#อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายเชิดศักดิ^ กูเ้ กียรตินนั ท์ )
ประธานเจ้าหน้าที#บริ หาร

7

