ที่ 022/2562
วันที่ 27 สิ งหาคม 2562
เรื่ อง

แจ้งรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์โดยการเข้าลงทุนซื้อหุน้ สามัญในบริ ษทั โรงไฟฟ้า หนองรี จากัด

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ขอเรี ยนให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ทราบว่า เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จากัด (TPW) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วน
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดย TPW ได้ลงนามในสัญญาจะซื้ อจะขายหุ ้นโดยมีเงื่ อนไขบังคับก่อนเพื่อจะซื้ อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั โรงไฟฟ้า หนองรี จากัด (NRPP) จานวน 1,600,000 หุน้ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน
ภายหลังการเพิ่มทุนของ NRPP โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 150,000,000 บาท โดยปั จจุบนั NRPP ดาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า
จากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas) ขนาดกาลังการผลิตสูงสุด 3.0 เมกกะวัตต์
ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญา TPW ต้องดาเนิ นการตรวจสอบสถานะของกิจการในทุก ๆ ด้านให้แล้ว
เสร็ จ และนาข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจสอบมาเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเพื่ออนุมตั ิ บัดนี้ TPW ได้
ดาเนิ นการตามเงื่ อนไขบังคับก่ อนของสัญญาจะซื้ อจะขายเสร็ จสมบู รณ์ แล้ว และที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
9/2562 เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2562 จึ งได้มีมติอนุ มตั ิให้ TPW เข้าทาการลงทุนซื้ อหุ ้นสามัญใน NRPP ดังกล่าว โดยแบ่ง
วิธีการชาระค่าหุน้ ออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกชาระเงินด้วยการซื้ อหุน้ สามัญจากผูถ้ ือหุน้ เดิม คือ บริ ษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิ
เนียริ่ ง จากัด (STRR) จานวน 500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นมูลค่า จานวน 40,000,000 บาท และส่วนที่
สองชาระเงินด้วยการซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนใน NRPP จานวน 1,100,000 หุน้ มูลที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นเงิน จานวน
110,000,000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้น จานวน 150,000,000 บาท
ดังนั้น การเข้าทารายการดังกล่าวข้างต้นมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
ก. ไม่ถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เ กี่ยวโยง
กัน พ.ศ.2546 เนื่ องจากคู่สัญญาไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อความเกี่ยวโยงใด ๆ กับผูบ้ ริ หาร กรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ข. ถือเป็ นรายการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษทั จดทะเบียน ตามประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ.2547 และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเมื่อคานวณขนาดของรายการสู งสุ ดเท่ากับ 8.82 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่ งตอบแทน
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(คานวณโดยใช้ขอ้ มูลที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริ ษทั สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยในช่วง
ระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้าที่จะเข้าทารายการนี้ บริ ษทั ไม่มีการเข้าทารายการใด ๆ ดังนั้น จึงไม่เข้าข่ายที่
จะต้องรายงานสารสนเทศ ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551
ค. ถือเป็ นรายการที่บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยซึ่ งเงินลงทุนในบริ ษทั อื่น ส่ งผลให้บริ ษทั อื่นมีสภาพ
ในการเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยนั้น บริ ษทั จึงมีหน้าที่ตอ้ งรายงานสารสนเทศ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ ที่ บจ./ป.11-00 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และ
วิธีการเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิ บตั ิการใด ๆ ของบริ ษทั จดทะเบียน พ.ศ.2560 โดย
สรุ ปสาระสาคัญมีดงั ต่อไปนี้
1. วัน เดือน ปี ทีเ่ ข้ าทารายการ
TPW ได้ดาเนิ นการตามเงื่ อนไขบังคับก่ อนเสร็ จสมบู รณ์ และที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
9/2562 ได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้ TPW เข้าลงทุ นซื้ อหุ ้นใน NRPP เมื่ อวันที่ 27 สิ งหาคม 2562 และคาดว่าจะ
ดาเนินการรับโอนหุน้ และชาระค่าหุน้ ให้กบั STRR รวมทั้งชาระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ของ NRPP ให้
เสร็ จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2562
2. คู่กรณีทเี่ กีย่ วข้ อง และ/หรื อความสัมพันธ์ กบั บริษัท
ผู้ซื้อ:

บริ ษทั ไทรทัน พาวเวอร์ จากัด (TPW)

ผู้ขาย:

บริ ษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (STRR)

ความสัมพันธ์ :

STRR เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั โรงไฟฟ้า หนองรี จากัด (NRPP) มีรายละเอียดดังนี้
ชื่ อผู้ถือหุ้น

จานวน (หุ้น)

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)

บริ ษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด

500,000

55.55%

นายสิ ทธิพร จรัสปรี ดาลาภ

399,999

44.44%

1

0.01%

นายพงศธร วิชยั โชติกลุ
ทั้งนี้ ผูข้ าย มีขอ้ มูลสาคัญ ดังนี้
ชื่อ

บริ ษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด

ตั้งอยูท่ ี่

108 หมู่ที่ 18 ถนนคุม้ เกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จังหวัดกรุ งเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียน

90,000,000 บาท

จานวนหุน้

900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท

รายชื่อกรรมการ นายสิ ทธิพร จรัสปรี ดาลาภ
อานาจกรรมการ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของบริ ษทั
รายชื่อผูถ้ ือหุน้

1. นายสิ ทธิพร

จรัสปรี ดาลาภ

จานวน 380,000 หุน้

2. นางสาวรุ จิเรข จรัสปรี ดาลาภ

จานวน 380,000 หุน้
2

3. นางเยาวภรณ์ จรัสปรี ดาลาภ

จานวน 80,000 หุน้

4. นายสณทิพฒั น์ จรัสปรี ดาลาภ

จานวน 60,000 หุน้

ความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้ซื้อกับผู้ขาย: ผูซ้ ้ือและผูข้ ายไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่จะเข้าข่ายเป็ นบุคคล
ที่ เกี่ ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
3. ลักษณะทัว่ ไปของรายการ
TPW จะปฏิบตั ิตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 9/2562 โดยการเข้าลงทุนซื้ อหุ ้นสามัญ
ใน NRPP จาก STRR และจากการซื้อหุน้ เพิ่มทุนใหม่ รวมทั้งสิ้น จานวน 1,600,000 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 80 ของทุ นจดทะเบี ยนภายหลังการเพิ่มทุนของ NRPP โดยแบ่ งวิธีการชาระเงิ นค่าหุ ้นสามัญของ
TPW ออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การซื้อและชาระเงินกับผูถ้ ือหุน้ เดิม กล่าวคือ ซื้อจาก STRR จานวน
500,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นมูลค่า จานวน 40,000,000 บาท และส่ วนที่ สองซื้ อ
และชาระเงิน ด้วยการซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใน NRPP จานวน 1,100,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100
บาท คิดเป็ นเงิน จานวน 110,000,000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น จานวน 150,000,000 บาท โดยการ
ซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นใหม่ของ NRPP จะเกิ ดขึ้ นภายหลังจากที่ TPW เข้าไปซื้ อหุ ้นสามัญจาก STRR
เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็ จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2562
ทั้งนี้ ภายหลังจาการดาเนิ นกระบวนการดังกล่าวข้างต้นเสร็ จสิ้ น NRPP จะกลายมาเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
TPW และเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั โดย STRR จะมีกรรมการที่ส่งไปจาก TPW หรื อจากบริ ษทั
จานวน 3 ท่าน คือ (1) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล (2) นายเชิดศักดิ์ กูเ้ กียรตินนั ท์ และ (3) นางนฤมล ฉัตร
ตะวัน และจะมีกรรมการจากกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิม จานวน 1 ท่าน คือ นายสิ ทธิพร จรัสปรี ดาลาภ
โดยรายการดังกล่ า วถื อเป็ นรายการได้ม าและจ าหน่ า ยไปซึ่ งทรั พ ย์สิ นของบริ ษทั จดทะเบี ย น ตาม
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญ
ที่ เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่าย
ไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ.2547 และฉบับที่แก้ไขเพิม่ เติม โดยเมื่อคานวณขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับ 8.82
ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่ งตอบแทน (คานวณโดยใช้ขอ้ มูลที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริ ษทั สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2562 โดยในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้าที่จะเข้าทารายการนี้ บริ ษทั ไม่มีการเข้าทารายการ
ใด ๆ ทั้งนี้ การคานวณขนาดของรายการ ตามเกณฑ์การคานวณทั้ง 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ลาดับ

เกณฑ์ การคานวณขนาดของรายการ

สู ตรการคานวณ

ขนาดรายการ

(หน่ วย : พันบาท)
1

เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) NTA ของกิ จ การที่ ท ารายการ x สั ด ส่ ว นที่

ร้อยละ

ได้มา / NTA ของบริ ษทั จดทะเบียน

6.89

= 86,394 x 0.80 / 1,002,485
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เกณฑ์กาไรสุทธิ1

กาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ที่ซ้ื อหรื อขาย x สัดส่ วน

N/A

ที่ได้มา / กาไรสุทธิของบริ ษทั จดทะเบียน
3

เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน

จ านวนเงิ น ที่ จ่ า ยหรื อได้รั บ ตามสั ด ส่ ว น /

ร้อยละ

สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั จดทะเบียน

8.82

= 150,000 / 1,700,845
4

เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์2

จ านวนหุ ้ น ที่ อ อกเพื่ อ ช าระค่ า ทรั พ ย์ สิ น /

N/A

จานวนหุน้ ที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
สรุ ปข้อมูลทางการเงินที่ใช้สาหรับการคานวณ
(หน่ วย : พันบาท)

30 มิ.ย. 2562

31 ธ.ค. 2561

(ตรวจสอบแล้ ว)

(ตรวจสอบแล้ ว)

TRITN

NRPP

สิ นทรัพย์รวม

1,700,845

244,733

1,284

535

674,538

157,803

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

22,537

-

สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)

1,002,484

86,394

83,7103

(1,132)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี้สินรวม

กาไรสุทธิ
4. รายละเอียดทรัพย์ สินทีซ่ ื้อ
ชื่ อบริษัท
บริ ษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จากัด

1

ไม่สามารถคานวณได้เนื่ องจาก NRPP มีผลการดาเนินการขาดทุน
ไม่สามารถคานวณได้เนื่ องจากมิได้มีการออกหลักทรัพย์เพื่อเป็ นการชาระค่าทรัพย์สิน
3
83,710 คือ กาไรสิ ทธิยอ้ นหลัง 4 ไตรมาสล่าสุ ด
2

4

วันทีจ่ ดั ตั้งบริษัท
11 มิถุนายน 2556 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 07155560008879
ทีต่ ้งั
สานักงานใหญ่เลขที่ 108 หมู่ 18 ถนนคุม้ เกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
สานักงานสาขาเลขที่ 111 หมู่ 6 ตาบลหนองรี อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ทุนจดทะเบียน
90,000,000 บาท
จานวนหุ้นและมูลค่ าหุ้น
900,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ลักษณะของกิจการ
NRPP ดาเนิ นธุ รกิ จผลิตและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็ นการผลิต
กระแสไฟฟ้าที่ได้มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas) ที่มาจาก น้ าเสี ยเอทานอล มีกาลังการ
ผลิตสู งสุ ด 3 เมกกะวัตต์ และได้ดาเนิ นการจาหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์ (Commercial Operation
Date: COD) ให้กบั กฟภ. เป็ นที่ เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดย NRPP ได้ทาสัญญาซื้ อ
ขายไฟฟ้ากับ กฟภ. มีระยะเวลา 5 ปี (ขยายระยะเวลาต่อเนื่ องได้ครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ) และปั จจุบนั
ได้รับส่ วนเพิ่มราคารับซื้ อไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 0.30 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชัว่ โมง เป็ นระยะเวลาทั้งหมด
7 ปี นับแต่วนั COD และหลังจากนั้นราคารับซื้อจะปรับลงมาตามราคารับซื้อพื้นฐานของ กฟภ. ซึ่งราคา
ดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปตามนโนบายการรับซื้ อไฟฟ้ าของ กฟภ. โรงไฟฟ้ าตั้งอยู่ที่ ตาบลหนองรี
อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
โครงสร้ างการถือหุ้น และการจัดการ
รายชื่ อผู้ถือหุ้น NRPP

หลังการเข้ าทารายการ

ก่ อนการเข้ าทารายการ
จานวน (หุ้น)

(ภายหลังเพิม่ ทุน จานวน 1,100,000 หุ้น)

สัดส่ วนร้ อยละ

จานวน (หุ้น)

สัดส่ 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
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รายชื่ อกรรมการ
ก่ อนเข้ าทารายการ

หลังการเข้ าทารายการ

1. นายสิ ทธิพร จรัสปรี ดาลาภ

1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล
2. นายเชิดศักดิ์ กูเ้ กียรตินนั ท์
3. นางนฤมล ฉัตรตะวัน
4. นายสิ ทธิพร จรัสปรี ดาลาภ

อานาจกรรมการ
ก่ อนเข้ าทารายการ

หลังการเข้ าทารายการ

กรรมการหนึ่ งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของ นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล หรื อนายเชิ ดศักดิ์ กูเ้ กี ยรตินนั ท์
บริ ษทั

หรื อนางนฤมล ฉัตรตะวัน กรรมการสองในสามคนนี้ ลง
ลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
สรุ ปฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงิ นตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชี มีขอ้ มูลสาคัญดังต่อไปนี้
NRPP

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

(หน่ วย : พันบาท)

(ตรวจสอบแล้ ว)

(ตรวจสอบแล้ ว)

(ตรวจสอบแล้ ว)

สิ นทรัพย์รวม

244,733

139,377

112,063

หนี้สินรวม

157,803

91,315

62,615

ทุนจดทะเบียน

90,000

50,000

50,000

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

90,000

50,000

90,000

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

86,930

48,062

49,448

1

17

14

1,112

1,402

249

กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(1,111)

(1,386)

(235)

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

(1,132)

(1,386)

(235)

95.99

96.12

98.90

รวมรายได้
รวมค่าใช้จ่าย

มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
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5. มูลค่ ารวมและเกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการกาหนดมูลค่ ารวมของรายการ
มูลค่าสิ่ งตอบแทนรวมที่ TPW ต้องชาระสาหรับการเข้าทารายการในครั้งนี้ จานวน 150,000,000 บาท
โดยมีวธิ ีการชาระเงินค่าหุน้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
▪ ส่วนแรก ชาระค่าหุน้ สามัญให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมซึ่งเป็ นผูข้ ายโดยตรง จานวน 40,000,000 บาท
▪ ส่ วนที่สอง ชาระให้กบั NRPP สาหรับเป็ นการชาระค่าหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 110,000,000
บาท
เกณฑ์ในการกาหนดมูลค่ารวมของขนาดรายการ การกาหนดราคาซื้ อขายหุน้ สามัญของ NRPP เป็ นการ
กาหนดและตกลงร่ วมกันระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย ซึ่ งบริ ษทั พิจารณาความเหมาะสมของราคาซื้ อขายหุน้
สามัญบนพื้นฐานการประเมินมูลค่ากิ จการของ NRPP ที่ ประเมินโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด
(มหาชน) (ที่ปรึ กษาทางการเงิน) โดยที่ปรึ กษาทางการเงิน ประเมินมูลค่าความเหมาะสมของราคาหุ ้น
สามัญของ NRPP โดยวิธีที่เหมาะสมที่สุด คือ วิธีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของกระแสเงินสด (Discount Cash
Flow Approach : DCF) มีสมมติฐานหลักได้แก่ (1) ระยะเวลาประมาณการ โดยมีระยะเวลา 25 ปี เพื่อให้
สอดคล้องกับอายุการใช้งานของเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า (2) รายได้จากการขายไฟฟ้า
ตามสัญญาซื้ อขายไฟฟั้บ กฟภ. ที่มีชวั่ โมงการผลิตเท่ากับ 6,732 ชัว่ โมงต่อปี โดยกานดอัตราขายไฟฟ้า
ในช่วง Peak เท่ากับ 4.22 บาทต่อกิโลวัตต์ชวั่ โมง และช่วง Off Peak เท่ากับ 2.36 บาทต่อกิโลวัตต์ชวั่ โมง
รวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) เท่ากับติดลบ 0.1951 บาทต่อกิโลวัตต์
ชัว่ โมง อ้างอิงค่า Ft ตามใบวางแจ้งหนี้ของ กฟภ. (3) ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ได้แก่ ต้นทุนค่าน้ าเสี ยเอทา
นอล และค่าบริ หารจัดการและเดิ นเครื่ องจักรพร้อมบารุ งรักษา (4) ภาษีเงิ นได้นิติบุคคล และ (5) ใช้
อัตราส่ วนลด หรื อ WACC เท่ากับ ร้อยละ 8.80-9.22 ต่อปี ซึ่ งเป็ นวิธีที่คานึ งถึงผลการดาเนิ นงานของ
กิจการในอนาคตโดยการคานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดสุ ทธิ ดว้ ยอัตราส่วนที่
เหมาะสม โดยมูลค่ากิ จการรวมของ NRPP เท่ ากับ จานวน 249.92 - 288.22 ล้านบาท หรื อคิ ดมูลค่า
กิ จการรวมในสัดส่ วนร้ อยละ 80 เท่ ากับ จานวน 194.33 – 230.58 ล้านบาท ทั้งนี้ ราคามูลค่ากิ จการ
ดังกล่าวเป็ นราคาที่ได้คานวณรวมกับเงินเพิ่มทุนที่ TPW ต้องชาระ
6. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าบริษัทจะได้ รับจากการเข้ าทารายการดังกล่ าว
การซื้ อหุ ้นใน NRPP ในครั้ งนี้ จะเป็ นการก้าวเข้าไปสู่ ธุรกิ จใหม่ของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นธุ รกิ จที่ มีโอกาส
เติบโตสู ง และสามารถทาให้บริ ษทั รับรู ้รายได้อย่างต่อเนื่ องในระยาว เป็ นการเพิ่มศักยภาพของการ
ดาเนินธุรกิจในบริ ษทั ให้แข็งแกร่ งและเติบโตมากยิง่ ขึ้น
7. แหล่ งเงินทุนทีใ่ ช้ ในการเข้ าซื้อทรัพย์ สิน
บริ ษทั จะใช้เงินทุนที่บริ ษทั มีอยูใ่ นปั จจุบนั ซึ่งเป็ นเงินทุนหมุนเวียนที่บริ ษทั ได้มาจากจาหน่ายเงินลงทุน
ในบริ ษทั สแพลช มีเดีย จากัด (มหาชน) เมื่อช่วงไตรมาส 4/2561 ที่ผา่ นมา
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8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทกับการเข้ าทารายการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าการเข้าทารายการดังกล่าวจะทาให้บริ ษทั ได้รับประโยชน์ เนื่ องจากบริ ษทั มี
ธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็ นไปตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่วางเป้ าหมายไว้ และการลงทุนในครั้งนี้ จะช่วย
เสริ มสร้างรายได้และผลกาไรที่แน่นอนให้แก่บริ ษทั ในระยะยาว ส่ งผลดีต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั
รวมทั้งเป็ นการกระจายความเสี่ ยงทางธุรกิจให้มีความหลากหลายในการดาเนินธุรกิจอีกด้วย
9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทีแ่ ตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้ อ 8
ไม่มี
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายเชิดศักดิ์ กูเ้ กียรตินนั ท์ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

8

