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ที ่ECF2 036/2559 
 
 13 ธนัวาคม 2559 
 
เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัย่อยจดทะเบยีนเลกิบรษิทัร่วมทุนรวม 4 บรษิทั 

ยกเลกิมตอินุมตักิารจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัร่วมทุน 1 บรษิทั และอนุมตัใิหบ้รษิทัย่อยเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัรว่ม
ทุนแหง่ใหม่ 1 บรษิทั (บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั) 

 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 9/2559 ของบรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 
เมื่อวนัอาทติยท์ี ่11 ธนัวาคม 2559 ไดม้มีตทิีส่ าคญั ดงัต่อไปนี้ 

 
1. พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทั อซีเีอฟ โฮลดิง้ส ์ จ ากดั (“ECFH”) (ในฐานะบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ใน

สดัสว่นรอ้ยละ 75) พจิารณาอนุมตัใินทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัร่วมทุนทีท่าง ECFH ไดเ้ขา้เป็นผูถ้อืหุน้ 
โดยมมีตอินุมตักิารจดทะเบยีนเลกิบรษิทัร่วมทุนรวม 4 บรษิทั ดงันี้ 
i. บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีกรุ๊ป (นราธวิาส 1) จ ากดั โดย ECFH ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 25.00 
ii. บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีกรุ๊ป (ยะลา 1) จ ากดั โดย ECFH ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 20.00 
iii. บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีกรุ๊ป (ปตัตานี) จ ากดั โดย ECFH ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 25.00 
iv. บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีกรุ๊ป (สงขลา) จ ากดั โดย ECFH ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 25.00 

เน่ืองจาก 4 บรษิทัรว่มทุนดงักล่าวไม่สามารถชนะการประมลูเพื่อเสนอเขา้รบัคดัเลอืกเป็นผู้
จ าหน่ายไฟฟ้าในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) ตามประกาศรายละเอยีดหลกัเกณฑก์ารรบัซือ้ไฟฟ้าจาก
ผูผ้ลติไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนดว้ยวธิกีารคดัเลอืกโดยการแขง่ขนัทางดา้นราคา (Competitive Bidding) 
ระยะที ่1 ส าหรบัพืน้ที ่3 จงัหวดัชายแดนใต ้และ 4 อ าเภอในจงัหวดัสงขลา 

 
2. พจิารณาอนุมตัยิกเลกิมตอินุมตักิารจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ี กรุ๊ป (นราธวิาส 2) จ ากดั 

ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 7/2558 เมื่อวนัศุกรท์ี ่ 20 พฤศจกิายน 2558 ทีผ่่านมา 
เน่ืองจากมตดิงักล่าวไม่ไดถู้กน าไปใชใ้นการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัแต่อย่างใด  
 

3. พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทั อซีเีอฟ โฮลดิง้ส ์ จ ากดั ในฐานะบรษิทัย่อย ทีบ่รษิทัฯ เข้าถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ย
ละ 75 เป็นผูเ้ขา้ลงทุนในบรษิทัร่วมทุนแห่งใหม่ทีจ่ะจดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้เพื่อเขา้ลงทุนในธุรกจิดา้น
โรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
วนัทีค่าดว่าจะจดทะเบยีนจดัตัง้ : ภายในไตรมาสที ่1 ของปี 2560 
ชื่อบรษิทัรว่มทุนแห่งใหม ่ : บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั 
สถานทีต่ัง้ของบรษิทั : 11/22 หมู่ 20 ถ.นิมติใหม่ ต.ล าลกูกา อ.ล าลกูกา  
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : เพื่อเขา้ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล  
ทุนจดทะเบยีน : 1,000,000 บาท (หนึ่งลา้นบาทถว้น) 

แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 10,000 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

โครงสรา้งการถอืหุน้ : รายชื่อผูถ้อืหุน้มดีงันี้ 
1. บรษิทั อซีเีอฟ โฮลดิง้ส ์ จ ากดั (ในฐานะบรษิทั

ย่อยของบรษิทัฯ) 4,998 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
49.98 

2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ กรรมการของบรษิทัฯ และ 
ECFH 1 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 

3.  นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์กรรมการของบรษิทัฯ และ 
ECFH 1 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 

4. บรษิทั ฟอรจ์นู พารท์ อสิดสัตรสี ์จ ากดั (มหาชน) 
(FPI) 4,998 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 49.98 

5. นายสมพล ธนาด ารงศกัดิ ์ กรรมการของ FPI 1 
หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 

6. นายสมกจิ ธนาด ารงศกัดิ ์ กรรมการของ FPI 1 
หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 

แหล่งทีม่าของเงนิทุน : เงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั : การลงทุนจดัตัง้บรษิทัรว่มทุนจะเป็นช่องทางทีช่ว่ยสรา้ง

การเจรญิเตบิโตใหก้บัธุรกจิของบรษิทั และเป็นการกระจาย
ความเสีย่งจากการด าเนินธุรกจิหลกัเพยีงอย่างเดยีว 

 
ทัง้นี้ รายการดงักล่าวไม่เขา้ขา่ยตอ้งพจิารณาตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ ทจ. 20/2551 

เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยแ์ละประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนใน
การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ พ.ศ. 2547 เน่ืองจากค านวณขนาดรายการไดต้ามเกณฑส์งูสดุ คอื เกณฑม์ลูค่า
รวมของสิง่ตอบแทนไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 0.02 โดยค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2559 
ซึง่ต ่ากว่ารอ้ยละ 15 ประกอบกบัหากค านวณขนาดรายการดงักล่าวนบัรวมทุกรายการทีเ่กดิขึน้ ยอ้นหลงัหกเดอืน 
ขนาดรายการยงัต ่ากว่ารอ้ยละ 15 นอกจากนี้ รายการดงักล่าวไม่เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัแต่อย่างใด 

 
อย่างไรกต็าม การจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัร่วมทุนดงักล่าวเป็นเพยีงการเตรยีมการเพื่อเขา้ลงทุนในโครงการที่

บรษิทัฯ จะพจิารณาตดัสนิใจต่อไป ซึง่ยงัมคีวามไม่แน่นอนถงึมูลค่าเงนิลงทุน ดงันัน้ภายหลงัจากทราบมูลค่าเงนิ
ลงทุนในแต่ละโครงการเป็นทีแ่น่ชดัแลว้ ทางบรษิทัฯ จะต้องแจง้ขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึ
การปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารไดม้าซึง่ทรพัยส์นิต่อไป 

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
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 ขอแสดงความนบัถอื 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์ 
 กรรมการผูจ้ดัการ 
 


