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 ที ่0363/15 
  4 มนีาคม 2563 

เรื่อง การลงทุนในโครงการผลติและจ าหน่ายเชือ้เพลงิชวีมวลอดัแท่ง 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั ลานนารซีอรส์เซส จ ากดั (มหาชน) (“LANNA”) ในการประชุมครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่3 
กุมภาพนัธ ์2563 ไดม้มีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัเิหน็ชอบใหบ้รษิทั ลานนาพาวเวอรเ์จน็เนอรเ์รชัน่ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย
เขา้ลงทุนซื้อสามญัและหุ้นบุรมิสทิธิบรษิัท เอสอาร์ท ีเพาเวอร์ เพลเลท จ ากดั (“SRT”) เพื่อลงทุนในโครงการผลติและ
จ าหน่ายเชือ้เพลงิชวีมวลอดัแท่ง โดยมสีาระส าคญัสรุปไดด้งันี้ 

(1) วนัท่ีเข้าท ารายการ  : วนัที ่4 มนีาคม 2563 
(2) คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้อง   

ผูซ้ื้อ : บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชัน่ จ ากดั (“LPG”) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยที ่LANNA ถอืหุน้ทางตรงรอ้ยละ 99.99985 ของทุนจดทะเบยีนที่
ช าระแลว้ 

ผูข้าย : มจี านวน 3 คนดงันี้ 
 (1)  บรษิทั เพาเวอร ์เพลเลท จ ากดั ซึง่ถอืหุน้สามญั SRT จ านวน 779,999 หุน้ 
 (2)  นายธนวนั ปัญโญ ซึง่ถอืหุน้บุรมิสทิธ ิSRT จ านวน 120,000 หุน้ และ  
 (3)  นายชยดฐิ หุตานุวชัร ์ซึง่ถอืหุน้สามญั SRT จ านวน 1 หุน้ 
ความสมัพนัธเ์ก่ียวข้อง : ทัง้สองฝ่ายไม่มคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งใดๆต่อกนั 

(3) ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ  
(3.1) ลกัษณะการท ารายการ : LPG และบุคคลที ่LPG ก าหนดเขา้ลงทุนซือ้หุน้สามญั SRTและหุน้

บุรมิสทิธ ิSRT จากผูข้ายดงันี้ 
  (1) LPG ซือ้และรบัโอนหุน้สามญั SRT จากบรษิทั เพาเวอร ์เพลเลท 

จ ากดั จ านวน 779,997 หุน้ ในราคาหุน้ละ 90 บาท รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 70,199,730 บาท  

  (2) LPG ซือ้และรบัโอนหุน้บุรมิสทิธ ิSRT จากนายธนวนั ปัญโญ 
จ านวน 120,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 90 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 
10,800,000 บาท 

  (3) LPG ซือ้และรบัโอนหุน้สามญั SRT จากนายชยดฐิ หุตานุวชัร ์
จ านวน 1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 90 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 90 บาท 

  (4) นายสหีศกัดิ ์อารรีาชการณัย ์ซือ้และรบัโอนหุน้สามญั SRT จาก
บรษิทั เพาเวอร ์เพลเลท จ ากดั จ านวน 1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 90 
บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 90 บาท 

  (5) นายสหรฐั วฒันธรรมรกัษ์ ซือ้และรบัโอนหุน้สามญั SRT จาก
บรษิทั เพาเวอร ์เพลเลท จ ากดั จ านวน 1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 90 
บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 90 บาท 
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 (3.2) ขนาดรายการ :  เมื่อค านวณขนาดรายการตามงบการเงินรวมฉบบัล่าสุด ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562 ที่ผูส้อบบญัชตีรวจสอบแล้วตามเกณฑ์สิง่ตอบแทนที่
ช าระมขีนาดรายการสงูสดุเท่ากบั 2.02 % 

(4) รายละเอียดสินทรพัยท่ี์ลงทุน 
ชื่อบรษิทัทีจ่ะลงทุน :  บรษิทั เอสอารท์ ีเพาเวอร ์เพลเลท จ ากดั (“SRT”) 

 ทุนจดทะเบยีนทีเ่รยีกช าระแลว้ : SRT มีทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัท ารายการ
จ านวน 900,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 
90 ลา้นบาท 

 ประเภทกจิการ : SRT ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายเชือ้เพลงิชวีมวลอดัแท่ง (Wood 
Pellet) ในจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี

(5) แหล่งเงินทุนท่ีใช้ท ารายการ : LPG ใชเ้งนิลงทุนจากผูถ้อืหุน้เพื่อลงทุนซื้อหุน้สามญั SRT และหุ้น
บุรมิสทิธ ิSRT ดงักล่าวขา้งตน้ 

(6) วิธีการช าระเงิน : ช าระราคาหุน้ทีซ่ือ้ขายครัง้เดยีวในวนัทีท่ ารายการ 
(7) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั : เพื่อลงทุนในธุรกจิพลงังานทดแทน โดย SRT ไดก้่อสรา้งโรงงานแลว้

เสร็จ พร้อมจะผลิตและจ าหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood 
Pellet) ในเชงิพาณิชย ์ซึง่จะสรา้งรายไดแ้ละก าไรไดท้นัท ี

(8) คณะกรรมการ SRT : มทีัง้สิน้ 4 คน โดย LANNA จะแต่งตัง้ตวัแทนเป็นกรรมการ SRT ดงันี้ 
คอื (1) นายไกรสหี ์ศริริงัษี (2) นายอนันต์ เล้าหเรณู (3) นายสหีศกดิ ์
อารรีาชการณัย ์และ (4) นายสหรฐั วฒันธรรมรกัษ์ 

(9) รายการนี้ไม่ใช่รายการทีเ่กีย่วโยงกนั แต่เป็นรายการได้มาซึง่สนิทรพัยท์ีม่ขีนาดรายการไม่ถงึเกณฑท์ีต่้อง
เปิดเผยขอ้มูลการท ารายการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ  

 

     จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
ในนามบรษิทั ลานนารซีอรส์เซส จ ากดั (มหาชน) 

 
 

(นายสหรฐั วฒันธรรมรกัษ์) 
เลขานุการบรษิทัฯ 

 


