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ท่ี 022/2562 

วนัท่ี 27 สิงหาคม 2562 

 

เร่ือง แจง้รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยโ์ดยการเขา้ลงทุนซ้ือหุน้สามญัในบริษทั โรงไฟฟ้า หนองรี จ ากดั 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ขอเรียนใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) 

ทราบวา่ เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562 บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั (TPW) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดย TPW ไดล้งนามในสัญญาจะซ้ือจะขายหุ้นโดยมีเง่ือนไขบงัคบัก่อนเพ่ือจะซ้ือหุ้น

สามญัของบริษทั โรงไฟฟ้า หนองรี จ ากดั (NRPP) จ านวน 1,600,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน

ภายหลงัการเพ่ิมทุนของ NRPP โดยมีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 150,000,000 บาท โดยปัจจุบนั NRPP ด าเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า

จากเช้ือเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas) ขนาดก าลงัการผลิตสูงสุด 3.0 เมกกะวตัต ์ 

 

ทั้งน้ี ตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนของสัญญา TPW ตอ้งด าเนินการตรวจสอบสถานะของกิจการในทุก ๆ ดา้นให้แลว้

เสร็จ และน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบมาเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเพ่ืออนุมติั บดัน้ี TPW ได้

ด าเนินการตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนของสัญญาจะซ้ือจะขายเสร็จสมบูรณ์แลว้ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 

9/2562 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2562 จึงไดมี้มติอนุมติัให้ TPW เขา้ท าการลงทุนซ้ือหุ้นสามญัใน NRPP ดงักล่าว โดยแบ่ง

วธีิการช าระค่าหุน้ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกช าระเงินดว้ยการซ้ือหุน้สามญัจากผูถื้อหุน้เดิม คือ บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอน็จิ

เนียร่ิง จ ากดั (STRR) จ านวน 500,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่า จ านวน 40,000,000 บาท และส่วนท่ี

สองช าระเงินดว้ยการซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนใน NRPP จ านวน 1,100,000 หุน้ มูลท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นเงิน จ านวน 

110,000,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน จ านวน 150,000,000 บาท  

 

ดงันั้น การเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งตน้มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

ก. ไม่ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.

21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยง

กนั พ.ศ.2546 เน่ืองจากคู่สัญญาไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือความเก่ียวโยงใด ๆ กบัผูบ้ริหาร กรรมการ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั และบริษทัยอ่ย   

ข. ถือเป็นรายการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัจดทะเบียน ตามประกาศของคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือ

จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผย

ขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ.2547 และ

ฉบบัท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม โดยเม่ือค านวณขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบั 8.82 ตามเกณฑมู์ลค่าส่ิงตอบแทน 
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(ค านวณโดยใชข้อ้มูลท่ีปรากฏในงบการเงินรวมของบริษทั ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 โดยในช่วง

ระยะเวลา 6 เดือนก่อนหนา้ท่ีจะเขา้ท ารายการน้ี บริษทัไม่มีการเขา้ท ารายการใด ๆ ดงันั้น จึงไม่เขา้ข่ายท่ี

จะตอ้งรายงานสารสนเทศ ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 

ค. ถือเป็นรายการท่ีบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยซ่ึงเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน ส่งผลให้บริษทัอ่ืนมีสภาพ 

ในการเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยนั้น บริษทัจึงมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานสารสนเทศ

ต่อตลาดหลกัทรัพย ์ฯ ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี บจ./ป.11-00  เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ

วิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ.2560 โดย

สรุปสาระส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 

 

1. วนั เดือน ปี ทีเ่ข้าท ารายการ 

TPW ได้ด าเนินการตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนเสร็จสมบูรณ์ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 

9/2562 ได้มีมติอนุมติัให้ TPW เขา้ลงทุนซ้ือหุ้นใน NRPP เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2562 และคาดว่าจะ

ด าเนินการรับโอนหุน้และช าระค่าหุน้ใหก้บั STRR รวมทั้งช าระค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ของ NRPP ให้

เสร็จส้ินภายในเดือนกนัยายน 2562 

 

2. คู่กรณีทีเ่กีย่วข้อง และ/หรือความสัมพนัธ์กบับริษัท 

ผู้ซ้ือ:  บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั (TPW) 

ผู้ขาย:  บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (STRR) 

ความสัมพนัธ์: STRR เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทั โรงไฟฟ้า หนองรี จ ากดั (NRPP) มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 500,000 55.55% 

นายสิทธิพร จรัสปรีดาลาภ 399,999 44.44% 

นายพงศธร วชิยัโชติกลุ 1 0.01% 

 

ทั้งน้ี ผูข้าย มีขอ้มูลส าคญั ดงัน้ี 

ช่ือ  บริษทั เอส ที อาร์ อาร์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั  

ตั้งอยูท่ี่   108 หมู่ท่ี 18 ถนนคุม้เกลา้ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

ทุนจดทะเบียน 90,000,000 บาท  

จ านวนหุน้ 900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

รายช่ือกรรมการ นายสิทธิพร จรัสปรีดาลาภ 

อ านาจกรรมการ กรรมการหน่ึงคนลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

รายช่ือผูถื้อหุน้ 1. นายสิทธิพร  จรัสปรีดาลาภ  จ านวน 380,000 หุน้ 

  2. นางสาวรุจิเรข  จรัสปรีดาลาภ  จ านวน 380,000 หุน้ 
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  3. นางเยาวภรณ์ จรัสปรีดาลาภ  จ านวน 80,000 หุน้ 

  4. นายสณทิพฒัน์  จรัสปรีดาลาภ  จ านวน 60,000 หุน้ 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ซ้ือกบัผู้ขาย: ผูซ้ื้อและผูข้ายไม่มีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งท่ีจะเขา้ข่ายเป็นบุคคล

ท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท า

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย

ขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 

 

3. ลกัษณะทัว่ไปของรายการ 

TPW จะปฏิบติัตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2562 โดยการเขา้ลงทุนซ้ือหุ้นสามญั

ใน NRPP จาก STRR และจากการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนใหม่ รวมทั้งส้ิน จ านวน 1,600,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อย

ละ 80 ของทุนจดทะเบียนภายหลงัการเพ่ิมทุนของ NRPP โดยแบ่งวิธีการช าระเงินค่าหุ้นสามญัของ 

TPW ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การซ้ือและช าระเงินกบัผูถื้อหุน้เดิม กล่าวคือ ซ้ือจาก STRR จ านวน 

500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่า จ านวน 40,000,000 บาท และส่วนท่ีสองซ้ือ

และช าระเงิน ดว้ยการซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใน NRPP จ านวน 1,100,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 

บาท คิดเป็นเงิน จ านวน 110,000,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน จ านวน 150,000,000 บาท โดยการ

ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ของ NRPP จะเกิดข้ึนภายหลงัจากท่ี TPW เขา้ไปซ้ือหุ้นสามญัจาก STRR 

เรียบร้อยแลว้ ซ่ึงคาดวา่กระบวนการทั้งหมดจะเสร็จส้ินภายในเดือนกนัยายน 2562 

 

ทั้งน้ี ภายหลงัจาการด าเนินกระบวนการดงักล่าวขา้งตน้เสร็จส้ิน NRPP จะกลายมาเป็นบริษทัยอ่ยของ 

TPW และเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั โดย STRR จะมีกรรมการท่ีส่งไปจาก TPW หรือจากบริษทั 

จ านวน 3 ท่าน คือ (1) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล (2) นายเชิดศกัด์ิ กูเ้กียรตินนัท ์และ (3) นางนฤมล ฉัตร

ตะวนั  และจะมีกรรมการจากกลุ่มผูถื้อหุน้เดิม จ านวน 1 ท่าน คือ นายสิทธิพร จรัสปรีดาลาภ 

 

โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินของบริษทัจดทะเบียน ตาม

ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญั

ท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่าย

ไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ.2547 และฉบบัท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม โดยเม่ือค านวณขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบั 8.82 

ตามเกณฑมู์ลค่าส่ิงตอบแทน (ค านวณโดยใชข้อ้มูลท่ีปรากฏในงบการเงินรวมของบริษทั ส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2562 โดยในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหนา้ท่ีจะเขา้ท ารายการน้ี บริษทัไม่มีการเขา้ท ารายการ

ใด ๆ ทั้งน้ี การค านวณขนาดของรายการ ตามเกณฑก์ารค านวณทั้ง 4 เกณฑ ์มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 



 

 

4 

 

ล าดบั เกณฑ์การค านวณขนาดของรายการ สูตรการค านวณ 

(หน่วย : พนับาท) 

ขนาดรายการ 

1 เกณฑสิ์นทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) NTA ของกิจการท่ีท ารายการ x สัดส่วนท่ี

ไดม้า / NTA ของบริษทัจดทะเบียน 

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

ร้อยละ 

6.89 

2 เกณฑก์ าไรสุทธิ1 ก าไรสุทธิของบริษทัท่ีซ้ือหรือขาย x  สัดส่วน

ท่ีไดม้า / ก าไรสุทธิของบริษทัจดทะเบียน 

N/A 

3 เกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน จ านวนเงินท่ีจ่ายหรือได้รับตามสัดส่วน / 

สินทรัพยร์วมของบริษทัจดทะเบียน 

= 150,000 / 1,700,845 

ร้อยละ 

8.82 

4 เกณฑมู์ลค่าของหลกัทรัพย์2 จ านวนหุ้นท่ีออกเพ่ือช าระค่าทรัพย์สิน / 

จ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 

N/A 

 

สรุปขอ้มูลทางการเงินท่ีใชส้ าหรับการค านวณ  

(หน่วย : พนับาท) 30 ม.ิย. 2562 

(ตรวจสอบแล้ว) 

TRITN 

31 ธ.ค. 2561 

(ตรวจสอบแล้ว) 

NRPP 

สินทรัพยร์วม 1,700,845 244,733 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,284 535 

หน้ีสินรวม 674,538 157,803 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 22,537 - 

สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) 1,002,484 86,394 

ก าไรสุทธิ  83,7103 (1,132) 

 

4. รายละเอยีดทรัพย์สินทีซ้ื่อ 

ช่ือบริษัท   

บริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากดั 

 

 

                                                 
1 ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจาก NRPP มีผลการด าเนินการขาดทุน 
2 ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากมิไดมี้การออกหลกัทรัพยเ์พ่ือเป็นการช าระค่าทรัพยสิ์น 
3 83,710 คือ ก าไรสิทธิยอ้นหลงั 4 ไตรมาสล่าสุด 
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วนัทีจ่ดัตั้งบริษัท 

11 มิถุนายน 2556 ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 07155560008879 

 

ทีต่ั้ง 

ส านกังานใหญ่เลขท่ี 108 หมู่ 18 ถนนคุม้เกลา้ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ส านกังานสาขาเลขท่ี 111 หมู่ 6 ต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี 

 

ทุนจดทะเบียน 

90,000,000 บาท  

 

จ านวนหุ้นและมูลค่าหุ้น 

900,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 

ลกัษณะของกจิการ  

NRPP ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นการผลิต

กระแสไฟฟ้าท่ีไดม้าจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas) ท่ีมาจาก น ้ าเสียเอทานอล มีก าลงัการ

ผลิตสูงสุด 3 เมกกะวตัต ์และไดด้ าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation 

Date: COD) ให้กบั กฟภ. เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 โดย NRPP ไดท้ าสัญญาซ้ือ

ขายไฟฟ้ากบั กฟภ. มีระยะเวลา 5 ปี (ขยายระยะเวลาต่อเน่ืองไดค้ร้ังละ 5 ปี โดยอตัโนมติั) และปัจจุบนั

ไดรั้บส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 0.30 บาท ต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง เป็นระยะเวลาทั้งหมด 

7 ปี นบัแต่วนั COD และหลงัจากนั้นราคารับซ้ือจะปรับลงมาตามราคารับซ้ือพ้ืนฐานของ กฟภ. ซ่ึงราคา

ดงักล่าวจะเปล่ียนแปลงไปตามนโนบายการรับซ้ือไฟฟ้าของ กฟภ. โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ท่ี ต  าบลหนองรี 

อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี  

 

โครงสร้างการถือหุ้น และการจดัการ 

รายช่ือผู้ถือหุ้น NRPP 
ก่อนการเข้าท ารายการ 

หลงัการเข้าท ารายการ 

(ภายหลงัเพิม่ทุน จ านวน 1,100,000 หุ้น) 

จ านวน (หุ้น) สัดส่วนร้อยละ จ านวน (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% 
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  รายช่ือกรรมการ 

ก่อนเข้าท ารายการ หลงัการเข้าท ารายการ 

1. นายสิทธิพร จรัสปรีดาลาภ 1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล 

2. นายเชิดศกัด์ิ กูเ้กียรตินนัท ์

3. นางนฤมล ฉตัรตะวนั 

4. นายสิทธิพร จรัสปรีดาลาภ 

 

  อ านาจกรรมการ 

ก่อนเข้าท ารายการ หลงัการเข้าท ารายการ 

กรรมการหน่ึงคนลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของ

บริษทั 

นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล หรือนายเชิดศกัด์ิ กูเ้กียรตินนัท์ 

หรือนางนฤมล ฉัตรตะวนั กรรมการสองในสามคนน้ีลง

ลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

 

ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชี มีขอ้มูลส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 

NRPP 

(หน่วย : พนับาท) 

31 ธ.ค. 2561 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธ.ค. 2560 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธ.ค. 2559 

(ตรวจสอบแล้ว) 

สินทรัพยร์วม 244,733 139,377 112,063 

หน้ีสินรวม 157,803 91,315 62,615 

ทุนจดทะเบียน 90,000 50,000 50,000 

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 90,000 50,000 90,000 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 86,930 48,062 49,448 

รวมรายได ้ 1 17 14 

รวมค่าใชจ่้าย 1,112 1,402 249 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (1,111) (1,386) (235) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (1,132) (1,386) (235) 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท/หุน้) 95.99 96.12 98.90 
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5. มูลค่ารวมและเกณฑ์ทีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 

มูลค่าส่ิงตอบแทนรวมท่ี TPW ตอ้งช าระส าหรับการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี จ านวน 150,000,000 บาท 

โดยมีวธีิการช าระเงินค่าหุน้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

▪ ส่วนแรก ช าระค่าหุน้สามญัใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมซ่ึงเป็นผูข้ายโดยตรง จ านวน 40,000,000 บาท  

▪ ส่วนท่ีสอง ช าระให้กบั NRPP ส าหรับเป็นการช าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 110,000,000 

บาท 

เกณฑใ์นการก าหนดมูลค่ารวมของขนาดรายการ การก าหนดราคาซ้ือขายหุน้สามญัของ NRPP เป็นการ

ก าหนดและตกลงร่วมกนัระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย ซ่ึงบริษทัพิจารณาความเหมาะสมของราคาซ้ือขายหุน้

สามญับนพ้ืนฐานการประเมินมูลค่ากิจการของ NRPP ท่ีประเมินโดยบริษทั หลกัทรัพย ์เออีซี จ ากดั 

(มหาชน) (ท่ีปรึกษาทางการเงิน) โดยท่ีปรึกษาทางการเงิน ประเมินมูลค่าความเหมาะสมของราคาหุ้น

สามญัของ NRPP โดยวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discount Cash 

Flow Approach : DCF) มีสมมติฐานหลกัไดแ้ก่ (1) ระยะเวลาประมาณการ โดยมีระยะเวลา 25 ปี เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัอายกุารใชง้านของเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า  (2) รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 

ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ับ กฟภ. ท่ีมีชัว่โมงการผลิตเท่ากบั 6,732 ชัว่โมงต่อปี โดยก านดอตัราขายไฟฟ้า

ในช่วง Peak เท่ากบั 4.22 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง และช่วง Off Peak เท่ากบั 2.36 บาทต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง 

รวมกบัค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (Ft) เท่ากบัติดลบ 0.1951 บาทต่อกิโลวตัต์

ชัว่โมง อา้งอิงค่า  Ft ตามใบวางแจง้หน้ีของ กฟภ. (3) ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่าน ้ าเสียเอทา

นอล และค่าบริหารจดัการและเดินเคร่ืองจกัรพร้อมบ ารุงรักษา (4) ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และ (5) ใช้

อตัราส่วนลด หรือ WACC เท่ากบั ร้อยละ 8.80-9.22 ต่อปี ซ่ึงเป็นวิธีท่ีค  านึงถึงผลการด าเนินงานของ

กิจการในอนาคตโดยการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิดว้ยอตัราส่วนท่ี

เหมาะสม โดยมูลค่ากิจการรวมของ NRPP เท่ากับ จ านวน 249.92 - 288.22 ลา้นบาท หรือคิดมูลค่า

กิจการรวมในสัดส่วนร้อยละ 80 เท่ากับ จ านวน 194.33 – 230.58 ลา้นบาท ทั้ งน้ี ราคามูลค่ากิจการ

ดงักล่าวเป็นราคาท่ีไดค้  านวณรวมกบัเงินเพ่ิมทุนท่ี TPW ตอ้งช าระ 

 

6. ประโยชน์ทีค่าดว่าบริษัทจะได้รับจากการเข้าท ารายการดงักล่าว 

การซ้ือหุ้นใน NRPP ในคร้ังน้ี จะเป็นการก้าวเขา้ไปสู่ธุรกิจใหม่ของบริษทั ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีโอกาส

เติบโตสูง และสามารถท าให้บริษทัรับรู้รายไดอ้ย่างต่อเน่ืองในระยาว เป็นการเพ่ิมศกัยภาพของการ

ด าเนินธุรกิจในบริษทัใหแ้ขง็แกร่งและเติบโตมากยิง่ข้ึน  

 

7. แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ในการเข้าซ้ือทรัพย์สิน 

บริษทัจะใชเ้งินทุนท่ีบริษทัมีอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงเป็นเงินทุนหมุนเวยีนท่ีบริษทัไดม้าจากจ าหน่ายเงินลงทุน

ในบริษทั สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) เม่ือช่วงไตรมาส 4/2561 ท่ีผา่นมา 

 



 

 

8 

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทกบัการเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะท าใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์ เน่ืองจากบริษทัมี

ธุรกิจใหม่เพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามกลยทุธ์และแผนธุรกิจท่ีวางเป้าหมายไว ้และการลงทุนในคร้ังน้ี จะช่วย

เสริมสร้างรายไดแ้ละผลก าไรท่ีแน่นอนให้แก่บริษทัในระยะยาว ส่งผลดีต่อการด าเนินงานของบริษทั 

รวมทั้งเป็นการกระจายความเส่ียงทางธุรกิจใหมี้ความหลากหลายในการด าเนินธุรกิจอีกดว้ย 

 

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทีแ่ตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 8 

ไม่มี  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

   

               ( นายเชิดศกัด์ิ กูเ้กียรตินนัท ์) 

                   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

 


