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DCORP 24/2560
28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่ อง

รายงานผลการดาเนินงานสาหรับ ประจาปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดาเนินงานเพิม่ ขึ ้น
เกินร้ อยละ 20

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“DCORP”)(“บริ ษัท”) ขอนาส่งงบการเงินสาหรับ ประจาปี 2559
สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 ซึ่ง งบการเงิ น ดังกล่าวประกอบด้ ว ยงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะของบริ ษั ท
โดยเปรี ยบเทียบกับงบการเงินไตรมาสเดียวกันประจาปี 2558 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีผลการดาเนินงานสรุ ป
ดังนี ้
บริ ษั ท ขอสรุ ป ภาพรวมผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อยสาหรั บ ประจ าปี 2559 สิ น้ สุ ด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2559 ดังนี ้
ผลการดาเนินงาน
(หน่ วย : ล้ านบาท)

ปี 2559

สัดส่ วน
(%)

ปี 2558
(ปรับปรุ งใหม่ )

สัดส่ วน
(%)

เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้
(ลดลง) (%)

รายได้ รวม และรายได้ อื่นๆ
ต้ นทุน
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารและต้ นทุนทางการเงิน
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์จากการยกเลิกสัญญา
ค่าตอบแทนและความเสียหายจากการยกเลิก
สัญญา
ค่าเผื่อด้ อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
ภาษี เงินได้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

239.69
144.41
110.16
-

100.00
60.25
45.96
-

240.02
357.97
193.03
51.88

100
149.14
80.42
21.61

(00.14)
(59.60)
(42.93)
(100.00)

-

-

151.90

63.29

(100.00)

41.44
29.98
(86.30)
(86.30)

17.29
12.51
(36.00)
(36.00)

352.84
25.39
(893.00)
16.12
(909.12)

147
10.58
(372.05)
(6.72)
(378.77)

(88.26)
18.08
(109.66)
(100)
(90.51)
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ผลการดาเนินงานของบริ ษัทตามงบการเงินรวมสาหรับ ประจาปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายได้
รวมทัง้ สิน้ 239.69 ล้ านบาท ประกอบด้ ว ย รายได้ จ ากค่าร่ ว มผลิต รายการ 48.91 ล้ า นบาท รายได้ ค่าสิท ธิ แ พร่ ภาพ
51.17 ล้ านบาท รายได้ จากการขาย 93.27 ล้ านบาท และมีรายได้ อื่นๆ 46.34 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นกาไรจากการจาหน่ายเงิน
ลงทุนในบริ ษัทร่วม 19.80 ล้ านบาท และ รายได้ อื่น 26.54 ล้ านบาท โดยเมื่อเปรี ยบเทียบรายได้ รวมและรายได้ อื่นๆ ในช่วง
เดียวกันของปี 2558 พบว่าลดลง 0.33 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 0.14 สาเหตุหลักเกิดจากกาไรจากการขายระบบไฟฟ้า
แสงสว่างและระบบปรับอากาศซึง่ เป็ นธุรกิจใหม่ที่บริ ษัทเริ่ มดาเนินการเพื่อหารายได้ ให้ กบั บริ ษัท จานวน 16.91 ล้ านบาท
และกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม ซึง่ บริ ษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด (บริ ษัทย่อย) ได้ ทาสัญญาจาหน่าย
หุ้นสามัญ ของ บริ ษัท วินชัย จากัด ("WIND") ในจานวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25 ให้ แก่ บริ ษั ท เฟิ ร์ ส อัลฟา
เวนเจอร์ จากัด (“FAV”) ในราคารวม 215 ล้ านบาท คิดเป็ นกาไรจานวน 19.80 ล้ านบาท
บริ ษัทมีต้นทุนรวม 144.41 ล้ านบาท ประกอบด้ วย ต้ นทุนค่าสิทธิ ร่วมผลิตรายการ 18.60 ล้ านบาท ต้ นทุนค่า
สิทธิแพร่ ภาพ 48.73 ล้ านบาท และต้ นทุนขาย 77.08 ล้ านบาท จึงมีกาไรก่อนค่าใช้ จ่ายจานวน 95.28 ล้ านบาท และเมื่อ
หักค่าใช้ จ่ายรวม 180.38 ล้ านบาท อันได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 108.96 ล้ านบาท ค่าเผื่อด้ อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
41.44 ค่าตอบแทนผู้บ ริ ห าร 29.98 ล้ านบาท บริ ษั ท มี ก าไรก่ อ นต้ น ทุน ทางการเงิ น และภาษี เงิ น ได้ 1.20 ล้ า นบาท
และเมื่อหักต้ นทุนทางการเงิน 0.53 ล้ านบาท และส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษัทร่ วม 0.67 ล้ านบาท แล้ ว บริ ษัทมีขาดทุน
สุทธิสาหรับปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 86.30 ล้ านบาท ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับงบการเงินรวมเดียวกัน
ประจ าปี 2558 พบว่า ขาดทุน สุท ธิ ล ดลง 822.82 ล้ านบาท หรื อ ลดลงร้ อยละ 90.51 ซึ่ง สาเหตุห ลัก เป็ น ผลจากการ
ดาเนินงานมีกาไรขันต้
้ น 48.94 ล้ านบาท ในปี 2559 หรื อเพิ่มขึ ้นจากปี 2558 จานวน 178.07 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเพิม่ ขึ ้น
ร้ อยละ 137.90 แต่ บ ริ ษั ท ได้ ตัง้ ค่ า เผื่ อ ด้ อ ยค่ า สิน ทรั พ ย์ ไม่มี ตัว ตน 41.44 ล้ า นบาท หรื อ ลดลงจากปี 2558 จ านวน
271.00 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 86.86
บริษัทขอสรุ ปภาพรวมผลการดาเนินการเฉพาะกิจการ ประจาปี 2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี ้
ผลการดาเนินงาน
(หน่ วย : ล้ านบาท)

ปี 2559

สัดส่ วน
(%)

รายได้ รวมและรายได้ อื่นๆ
ต้ นทุน
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารและต้ นทุนทางการเงิน
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์จากการยกเลิกสัญญา
ค่าตอบแทนและความเสียหายรยกเลิกสัญญา
ค่าเผื่อด้ อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร

209.01
135.71
90.51
41.44
2.82
26.56

100.00
64.93
43.30
19.83
1.35
12.78

ปี 2558
(ปรับปรุ ง
ใหม่ )
232.93
349.81
161.56
51.88
151.90
312.44
59.73
20.25

สัดส่ วน
(%)
100
150.18
69.36
22.27
65.21
134.13
25.64
8.69

เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
(%)
(10.27)
(61.20)
(43.98)
(100.00)
(100.00)
(86.74)
(95.28)
31.16
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ผลการดาเนินงาน
(หน่ วย : ล้ านบาท)

ปี 2559

สัดส่ วน
(%)

ขาดทุนก่อนภาษี
ภาษี เงินได้
ขาดทุนสุทธิ

(88.03)
(88.03)

(42.12)
(42.42)

ปี 2558
(ปรับปรุ ง
ใหม่ )
(874.66)
16.12
(890.78)

สัดส่ วน
(%)

เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
(%)
(375.50)
(89.94)
(6.92)
(100.00)
(382.42)
(90.12)

ผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการของบริ ษัท สาหรับ ประจาปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีผล
ขาดทุนสุทธิ 88.03 ล้ านบาท ลดลงจากขาดทุนสุทธิ 890.78 ล้ านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 โดยขาดทุนลดลง
802.75 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 90.12 ทังนี
้ ้ เป็ นผลจากกาไรขันต้
้ นที่เพิ่มขึ ้น 179.03 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
135.91 เนื่องจาก กาไรจากการขายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศจานวน 16.19 ล้ านบาท รวมถึงต้ นทุนค่า
ร่ วมผลิตที่ลดลงจานวน 214.36 ล้ านบาท บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารและต้ นทุนทางการเงินลดลง 71.07 ล้ านบาท
ค่าเผื่ อด้ อ ยค่าทรั พ ย์ สิน ไม่มี ตัวตนลดลงจานวน 271.00 ล้ านบาท อย่างไรก็ ดี บริ ษั ท มี ค่า ตอบแทนผู้บ ริ ห ารเพิ่ ม ขึน้
6.31 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ในปี 2559 บริ ษัทเริ่ มดาเนินการหาโอกาสในการสร้ างธุรกิจใหม่ ด้ านพลังงาน จึงทาให้ มีค่าใช้ จ่ายที่
ปรึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการต่างๆ เพิ่มขึ ้น รายละเอียดค่าใช้ จ่ายในการบริ หารและต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัท
สาหรับ ประจาปี 2559 สามารถสรุปได้ ดังนี ้
ค่ าใช้ จ่ ายใน ก ารบ ริ ห ารแล ะต้ น ทุ น
ทางการเงิน (หน่ วย : ล้ านบาท)
เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และต้ นทุนทางการเงิน

งบการเงิน
รวม
12.26
12.32

ค่าสอบบัญชีและค่าตรวจสอบภายใน
ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน กฏหมายและค่า
ตรวจสอบกรณีพเิ ศษ และประเมินมูลค่า

2.88
14.36

ค่าเช่าและบริ การสานักงาน และค่าที่จอดรถ
ค่าเช่าและบริ การค่ารักษาความปลอดภัย ค่า
น ้า ค่าภาษี โรงเรื อน ค่าประกันภัย
ค่าเสือ่ มราคาทรัพย์สนิ
ค่าบริ การ/ค่าจ้ าง

5.57
14.00
1.96
8.72

งบการเงิน
หมายเหตุ
เฉพาะกิจการ
9.80
4.31
ประกอบด้ วยค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ฯ
ค่าธรรมเนียมศาล ดอกเบี ้ยเช่าซื ้อ และอื่นๆ
2.01
12.73
รายการเกิดขึ ้นครัง้ เดียวเพื่อตรวจสอบสถานะ
ทางกฎหมายและการเงินของเป้าหมายในการ
ลงทุนในธุรกิจใหม่
3.57
สานักงาน
14.00
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการเช่าโรงงานที่ระยอง
1.30
8.60

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ค่าจ้ างที่ปรึกษาโครงการธุรกิจใหม่และ
ค่าประชาสัมพันธ์
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ค่ าใช้ จ่ ายใน ก ารบ ริ ห ารแล ะต้ น ทุ น
ทางการเงิน (หน่ วย : ล้ านบาท)
ค่าออกแบบโรงงานฟิ ลปิ ปิ นส์
ค่าจัดหาผู้จดั การฝ่ ายบุคคล เงินเดือน
ขาดทุนจากการขาย DICT
ขาดทุน จากการด้ อ ยค่ าเงิ น ลงทุน ในบริ ษั ท
ย่อย
หนี ้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ

รวม

งบการเงิน
รวม
1.39

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
1.39

0.93

0.93

1.90

หมายเหตุ

1.90

2.82

2.82

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

19.78
7.21

19.28
4.02

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดสานักงาน
ค่าเดินทาง ค่ารับรอง ค่าสาธารณูปโภค
และอื่นๆ

110.16

90.51

อนึ่ง บริ ษัทขอรายงานความคืบหน้ าของลูกหนีต้ ามที่บริ ษัทบันทึกค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ จากลูกหนีก้ ารค้ า
รายหนึ่งจานวน 61.21 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็ นลูกหนี ้การค้ าที่ผิดนัดชาระคืนเงินสนับสนุนจากการ
จัดการแข่งขันกีฬาที่บริ ษัทเป็ นผู้ลงทุนทางด้ านการเงินจานวน 86.43 ล้ านบาท ตามสัญญาว่าจ้ างดาเนินโครงการรายการ
แข่งขันกอล์ฟ Thailand Classic นัน้ ปั จจุบันบริ ษัทยังมิได้ รับชาระหนีเ้ พิ่มเติมจากลูกหนีด้ ังกล่าว ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้
ดาเนินการยื่นฟ้องศาลแพ่งแล้ ว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ปั จจุบนั อยูใ่ นกระบวนการดาเนินคดีของศาล ดังต่อไปนี ้
1.คดีท่ ีอยู่ระหว่ างดาเนิ นคดีฟ้องร้ อง มีทงั ้ สิ ้น 4 ราย ทุนทรัพย์ฟ้องรวมทัง้ สิ ้นประมาณ 167.08 ล้ านบาท
ซึ่งอยู่ในกระบวนการไกล่เกลี่ย และพิจารณาคดี โดยทางบริ ษัทจะแจ้ งความคืบหน้ าเมื่อคดีมีความคืบหน้ าในแต่ละขัน้
ต่อไป
2.คดี ท่ ี สิ น้ สุ ด แล้ ว 2 ราย โดยรายแรก เป็ น ลูก หนี ต้ ามค าพิ พ ากษาของศาลแพ่ ง กรุ งเทพใต้ ซึ่ง ศาลได้ มี
คาพิพากษาให้ ชาระหนี ้ให้ กับบริ ษัท จานวน 73,544,313.75 บาท พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยอีกจานวนหนึ่ง คดีนี ้ อยู่ระหว่าง
รวบรวมทรัพย์สนิ ลูกหนี ้ เช่น บัญชีเงินฝาก อาคารโรงงานโครงสร้ างเหล็กขนาดใหญ่ เครื่ องจักร เป็ นต้ น โดยเจ้ าพนักงาน
พิทกั ษ์ ทรัพย์ ได้ นดั ประชุมเจ้ าหนี ้ในวันที่ 7 มีนาคม 2560
และรายที่สอง จานวน 1,909,225.18 บาท และศาลได้ มีคาพิพากษาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 พิพากษา
ให้ บริ ษัทลูกหนี ้ชาระหนี ้เงินต้ นเต็มตามจานวนที่บริ ษัทฟ้อง พร้ อมดอกเบี ้ยและค่าปรับบางส่วนให้ กบั บริ ษัท คดีนี ้ ปั จจุบนั
อยูร่ ะหว่างการสืบทรัพย์เพื่อบังคับคดี
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ความคืบหน้ าแผนการดาเนินงานปี 2559
ฝ่ ายบริ หารมีความมุ่งมัน่ ในการ สร้ างความเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนโดยทางบริ ษัมขอนาเสนอความ
คืบหน้ าในโครงการต่างๆ ที่มีอยู่ และพัฒนาการของโครงการใหม่ๆ ดังต่อไปนี ้
1. ธุรกิจด้ านมีเดีย ทางบริ ษัทได้ ดาเนินการจัดการลดขนาดและยกเลิกส่วนของธุรกิจที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ และ
ธุร กิ จ ที่ เป็ น ภาระขาดทุน ของบริ ษั ท ออกไป เพื่ อ ลดภาระผูก พัน ที่ เกิ ด ขึน้ กับ บริ ษั ท ตลอดไป รวมถึ ง ได้
ดาเนินการจัดการบริ หารสินทรัพย์ และ ลิขสิทธิ์ต่างๆที่บริ ษัทมีอยูใ่ ห้ เกิดรายได้ สงู สุด นอกจากนี ้ ทางบริ ษัท
ยังเร่งรัดติดตามหนี ้จากคู่ค้าต่างๆ ที่ได้ รับผลกระทบจากธุรกิจทีวีดาวเทียม ซึง่ ได้ รับการชาระบางส่วน และ
บางส่วนได้ รับการปรับโครงสร้ างหนี ้เพื่อรับลิขสิทธิ์ต่างๆ ทดแทน รวมถึงยังดาเนินการฟ้องร้ องเรี ยกชาระ
จากคูค่ ้ าที่ค้างชาระแต่ละราย เพื่อให้ ได้ รับชาระรายได้ คงค้ างของบริ ษัทอย่างถึงที่สดุ โดยในรายการต่างๆที่
มีการบันทึกด้ อยค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตวั ตนไป ซึ่งมิใช่รายการเงินสด หากทางบริ ษัทดาเนินการทวงถามได้ รับ
การชาระจากคูค่ ้ า ก็จะมีการกลับรายการ บันทึกกาไรต่อไป
2. ธุรกิจด้ านพลังงานที่บริ ษัทได้ ศกึ ษาและลงทุน
2.1 ธุรกิจประหยัดพลังงาน ทางบริ ษัทได้ ดาเนินโครงการปรับเปลีย่ นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ เช่ น ปรั บ ปรุ ง และเปลี่ย นหลอดไฟให้ เป็ น หลอดไฟ LED เปลี่ย นระบบท าความเย็ น ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงในอาคาร ให้ แก่คคู่ ้ าที่เป็ นห้ างสรรพสินค้ า และ โรงพยาบาล ซึ่งมีผลลัพธ์ การประหยัด
ไฟที่ดี และสร้ างรายได้ ที่ยงั่ ยืนให้ แก่บริ ษัท ซึ่งในปั จจุบนั ทางบริ ษัทมีค่คู ้ าที่มีต้องการในการดาเนิน
โครงการดังกล่าวร่ วมกับบริ ษัทอีกหลายแห่ง ซึ่งทางบริ ษัทจะทาการศึกษาความเสี่ยงและดาเนินการ
ต่อไป
2.2 การลงทุ น ในประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ : เมื่ อวัน ที่ 26 มกราคม 2560 บริ ษั ท ได้ รับ อนุมัติ จ ากที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ท าการซือ้ หุ้นสามัญ ใน Negro PH Solar Inc. (“NPSI”) ซึ่งประกอบธุรกิ จ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จากผู้ถือหุ้นเดิมของ NPSI จานวน 10,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 40 ของ
ทุนที่ออกแล้ วทัง้ หมดของ NPSI อันเป็ นสัดส่วนสูงสุดตามที่กฎหมายฟิ ลิปปิ นส์กาหนด ธุรกรรมการซื ้อ
ทรัพย์สินดังกล่าว จะเกิดขึ ้นภายหลังจากที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังจากที่
คูส่ ญ
ั ญาปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กาหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขายหุ้น ภายในเดือนมิถนุ ายน ปี 2560
2.3 การร่ วมทุ นสร้ างโรงงานผลิตแผงโซล่ าเซลล์ ตามที่บริ ษัทมีการร่ วมมือกับ Hainan Yingli New
Energy Resources Co., Ltd ซึ่งได้ รับอนุมตั ิต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทแล้ วเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ขณะนี ้ บริ ษัทกาลังอยู่ ในระหว่างดาเนินการตรวจสอบ
สถานะของผู้ร่วมทุนทังทางด้
้
านการเงินและคุณภาพของสินค้ าที่จะร่วมผลิต ซึง่ อยูใ่ นระหว่างการแก้ ไข
ของคู่ค้า ในการที่จะแก้ ปัญหาการถูกปลดชื่อจากรายการผู้ผลิต Tier-1 ซึ่งทางบริ ษัทของแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นทราบว่า นอกจากค่าดาเนินการต่างๆด้ านกฎหมายและการจองสิทธิเช่าโรงงาน ทางบริ ษัทยังมิได้
ชาระค่าหุ้น และค่าเครื่ องจักรแต่อย่างใด ซึ่งหากทางคู่ค้าไม่สามารถแก้ ไข และกลับเข้ าสูร่ ายชื่อผุ้ผลติ
Tier-1 ได้ ทางบริ ษัทก็จะพิจารณายกเลิกความร่วมมือดังกล่าว และพิจารณาคูค่ ้ ารายใหม่ตอ่ ไป
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2.4 การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าก๊ าซชีวภาพ บริ ษัทได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด (“อัครวัฒน์ฯ”) และอยู่ในระหว่างดาเนินการปรับปรุ ง
โรงไฟฟ้าดังกล่าวให้ มีก าลังการผลิต เต็ มก าลังตามใบอนุญ าตที่ ได้ รับจากการไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถขยายกาลังการผลิตเฟสแรก 2 เมกะวัตต์ ในเดือนมิถนุ ายน 2560 และเต็มกาลังการผลิต 4.9
เมกะวัตต์ในเดือนธันวาคม 2560 โดยทางบริ ษัทได้ กาหนดกรอบวงเงินในการปรับปรุงโรงไฟฟ้าไว้ 180
ล้ านบาท แต่อย่างไรก็ดี ทางบริ ษัทก็ได้ พิจารณาทางเลือกโดยรอบคอบ ทังด้
้ านเทคโนโลยีและการเงิน
เพื่อลดต้ นทุน และ เพิ่มผลตอบแทนให้ สงู สุด จากโครงการดังกล่าว
ทังนี
้ ้ ในการดาเนินงานหรื อการติดตามแผนงานของบริ ษัท บริ ษัทจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่กาหนดต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และเผยแพร่ตอ่ ประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

.........................................................
( นายอนิศ โอสถานุเคราะห์ )
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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