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เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัอนุมตักิารเขา้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ รวม 2 โครงการ (บรษิทั เซฟ ไบ

โอแมส็ จ ากดั และ บรษิทั บน่ิา พรูี ่พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั) (เพิม่เตมิ) 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ  
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่
8/2560 เมื่อวนัที ่ 15 มถุินายน 2560 โดยทีป่ระชุมไดม้มีตทิีส่ าคญัส าหรบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยร์วม 2 โครงการ 
โดยพจิารณาและอนุมตักิารเขา้ลงทุนซือ้หุน้ในกจิการต่าง ๆ ผ่าน บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั ในฐานะบรษิทัย่อย ที่
บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 และ บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั (“SAFE”) ในฐานะบรษิทัร่วม ซึง่บรษิทัย่อยถอื
หุน้รอ้ยละ 33.37 ในมลูค่าการลงทุนรวม 50.62 ลา้นบาท 

ซึง่การเขา้ลงทุนดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นการท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้า
หรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ลงวนัที ่ 31 สงิหาคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที ่29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศฯ เรือ่งได้มาหรอืจ าหน่ายไป”) โดยมขีนาดรายการ
ไดม้าสงูสดุค านวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนของทัง้ 2 โครงการดงักล่าว เท่ากบัรอ้ยละ 2.26 ของมลูค่า
สนิทรพัยร์วมของบรษิทั ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2560 (ทัง้นี้รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยร์ายการอื่นทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 
เดอืนก่อนวนัทีม่กีารตกลงเขา้ท ารายการในครัง้นี้ ไดผ้่านมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที ่ 1/2560 เมื่อวนัที ่ 31 
พฤษภาคม 2560 แลว้) ซึง่ขนาดรายการไม่เขา้ขา่ยทีจ่ะตอ้งรายงานสารสนเทศตามหลกัเกณฑก์ารไดม้าและจ าหน่ายไป
ซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน และไมใ่ช่รายการเกีย่วโยงกนั 

โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญัของการพจิารณาอนุมตัเิขา้ลงทุนใน 2 โครงการ ดงันี้ 
 

1. การเขา้ลงทุนซือ้หุน้ของ บรษิทั เซฟ ไบโอแมส็ จ ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 โดยบรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ี
โฮลดิง้ส ์จ ากดั ในฐานะบรษิทัรว่มเขา้เป็นผูล้งทุน โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 
บริษทั เซฟ ไบโอแมส็ จ ากดั 
ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ ด าเนินธุรกจิโรงสบัไม ้ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส 
ผูซ้ือ้ บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ี โฮลดิง้ส ์ จ ากดั ในฐานะบรษิทัร่วมที่

บรษิทัย่อยถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 33.37 
ผูข้าย ผูถ้อืหุน้เดมิของ บรษิทั เซฟ ไบโอแมส็ จ ากดั  

ซึง่ไม่เขา้ขา่ยเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั และไมม่คีวามสมัพนัธก์บั
บรษิทั 

มลูค่าการเขา้ลงทุน/มลูค่ารวมของสิง่ 33.37 ลา้นบาท (ตามสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 33.37 ใน 
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ตอบแทน SAFE) จากมลูค่าการลงทุนทัง้สิน้ 100 ลา้นบาท ส าหรบัมลูคา่
ทีด่นิประมาณ 5 ไร่ อาคารและสิง่ปลกูสรา้งรวม 8,700 ตาราง
เมตร เครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการผลติทัง้หมด รวมถงึใบอนุญาตใน
การด าเนินธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

ขนาดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนซึง่เป็นมลูค่าสงูสดุเท่ากบั
รอ้ยละ 1.49 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 

มลูค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า SAFE จะไดม้าซึง่หุน้สามญัของ บรษิทั เซฟ ไบโอแมส็ จ ากดั 
คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 

เกณฑท์ีใ่ชใ้นการก าหนดราคาซือ้ขาย
หุน้ 

ตามราคาทีต่กลงกนัระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย โดยพจิารณา
ประกอบกบัความคุม้คา่ และผลตอบแทนในการลงทุนดว้ย
วธิกีารคดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Model) 
โดยมอีตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทีร่อ้ยละ 15.41 

ผลประโยชน์ทีค่าดว่าบรษิทัจะไดร้บั โรงสบัไมแ้หง่นี้จะช่วยลดตน้ทุนเชือ้เพลงิทีจ่ะใชใ้นการ
ผลติไฟฟ้าใหก้บัโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลของ บรษิทั ไพรซ์ 
ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั (“PWGE”)  

ตามมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทีม่มีตอินุมตัิ
การเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลของ PWGE 
เมื่อวนัที ่ 13 กุมภาพนัธ ์ 2560 โดยให ้ SAFE ในฐานะบรษิทั
ร่วมของบรษิทัเป็นผูเ้ขา้ลงทุนในสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 100 
ของ PWGE 

ซึง่ขณะนี้อยู่ระหว่างการท าธุรกรรมซือ้ขายโครงการ 
PWGE ใหแ้ลว้เสรจ็ โดยคาดว่าจะเริม่การจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิ
พาณิชยไ์ดภ้ายในไตรมาสที ่2 ปี 2560 นี้  

แหล่งเงนิทุนทีใ่ชใ้นการท ารายการ กระแสเงนิสดภายในของบรษิทั และ/หรอืการกูย้มืเงนิจาก
สถาบนัการเงนิ 

วนัเดอืนปีทีค่าดว่าจะด าเนินการซือ้
ขายไดแ้ลว้เสรจ็ 

ภายในไตรมาสที ่3 ปี 2560  
ทัง้นี้ในระหว่างการเขา้ท าธุรกรรมซือ้หุน้ของ บรษิทั เซฟ ไบโอ
แมส็ จ ากดั ซึง่ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ โรงไฟฟ้า PWGE จะใชว้ธิกีาร
จดัหาแหล่งวตัถุดบิเพื่อใชใ้นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล
โดยวธิจีดัซือ้จากบุคคลภายนอก  

เงื่อนไขการอนุมตั ิ คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการหรอืผูท้ี่
ไดร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้ขา้ด าเนินการ
เจรจา ขอ้ตกลงต่าง ๆ รวมถงึสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งภายใน
เงื่อนไขทางธุรกจิทีส่มบรูณ์ 

ขอ้มลูทัว่ไป บรษิทั เซฟ ไบโอแมส็ จ ากดั 
วนัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั 5 กรกฎาคม 2559 
ทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 100 ลา้นบาทถว้น โดยแบ่งออกเป็นจ านวนหุน้ 10,000,000 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
โครงสรา้งการถอืหุน้ก่อน-หลงัเขา้ท า ก่อนเขา้ท ารายการ 
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รายการ 1. บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จ ากดั (“PWH”) ถอืหุน้ 
จ านวน 9,900,000 หุน้ (โดย PWH ม ี ultimate 
shareholder คอื นายคมวทิย ์บุญธ ารงกจิ มสีดัสว่นการถอื
หุน้มากเป็นล าดบัที ่1 คอื จ านวน 33,090 หุน้ หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 33.09 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 

2. นายคมวทิย ์บญุธ ารงกจิ ถอืหุน้ จ านวน 33,090 หุน้  
3. นายสมบรูณ์ บุญธ ารงกจิ  ถอืหุน้ จ านวน 23,680 หุน้ 
4. นางเสาวลกัษณ์ บุญธ ารงกจิ ถอืหุน้ จ านวน 15,440 หุน้ 
5. นายวชิยั บุญธ ารงกจิ ถอืหุน้ จ านวน 12,350 หุน้ 
6. นางสาวยวิลี ่บญุธ ารงกจิ ถอืหุน้ จ านวน 15,440 หุน้ 
หลงัเขา้ท ารายการ 
1. บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ี โฮลดิ้งส ์ จ ากดั ถอืหุน้ ประมาณไม่

เกนิ 10,000,000 หุน้  
ขอ้มลูทางการเงนิยอ้นหลงันบัแต่วนัทีเ่ริม่จดทะเบยีนก่อตัง้บรษิทั 
หน่วย : ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธ.ค. 59 
สนิทรพัย ์ 1.13 
หนี้สนิ 0.90 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 0.23 
รายได ้ ยงัไมม่รีายไดเ้ชงิพาณชิย ์
(ขาดทุน) สทุธ ิ (0.02) 

 
2. การเขา้ลงทุนซือ้หุน้ของ บรษิทั บน่ิา พรูี ่พาวเวอร ์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 โดยบรษิทั 

เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั ในฐานะบรษิทัร่วมเขา้เป็นผูล้งทนุ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

บริษทั บิน่า พร่ีู พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ ด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานเทคโนโลยรีะบบผลติก๊าซ

เชือ้เพลงิจากชวีมวล (Gasification) ขนาด 2 เมกะวตัต ์ โดย
แบ่งออกเป็น 2 โครงการ ๆ ละ 1 เมกะวตัต ์ตัง้อยู่ที ่อ าเภอลอง 
จงัหวดัแพร่ และอ าเภอสงูเม่น จงัหวดัแพร่  

ผูซ้ือ้ บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ี โฮลดิง้ส ์ จ ากดั ในฐานะบรษิทัร่วมที่
บรษิทัย่อยถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 33.37 

ผูข้าย ผูถ้อืหุน้เดมิของ บรษิทั บน่ิา พรูี ่ พาวเวอร ์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
คอื นายพชิติ รุง่เรอืงดว้ยบญุ ซึง่ไม่เขา้ขา่ยเป็นบุคคลทีเ่กีย่ว
โยงกนั และไมม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทั  

มลูค่าการเขา้ลงทุน/มลูค่ารวมของสิง่
ตอบแทน 

17.25 ลา้นบาท (ตามสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 33.37 ใน 
SAFE) จากมลูค่าการลงทุนทัง้หมด 105.495 ลา้นบาท แบ่ง
ออกไดด้งันี้ 

1. โครงการอ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ มลูค่าการลงทนุ 
45.495 ลา้นบาท ส าหรบัมลูคา่ทีด่นิประมาณ 5 ไร่ 
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อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง เครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการผลติ
ทัง้หมด สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า รวมถงึใบอนุญาตในการ
ด าเนินธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

2. โครงการอ าเภอสงูเม่น จงัหวดัแพร่ มลูค่าการลงทุน 
60 ลา้นบาท ส าหรบัมลูค่าทีด่นิประมาณ 5 ไร่ อาคาร
และสิง่ปลกูสรา้ง เครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการผลติทัง้หมด 
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า รวมถงึใบอนุญาตในการด าเนิน
ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

ขนาดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนซึง่เป็นมลูค่าสงูสดุเท่ากบั
รอ้ยละ 0.77 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 

มลูค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า SAFE จะไดม้าซึง่หุน้สามญัของ บรษิทั บน่ิา พรูี ่ พาวเวอร ์
(ไทยแลนด)์ จ ากดั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 49 

เกณฑท์ีใ่ชใ้นการก าหนดราคาซือ้ขาย
หุน้ 

ตามราคาทีต่กลงกนัระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย โดยพจิารณา
ประกอบกบัความคุม้คา่ และผลตอบแทนในการลงทุนดว้ย
วธิกีารคดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Model) 
โดยมอีตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทีร่อ้ยละ 33.40 และรอ้ย
ละ 26.20 ส าหรบัโครงการทีอ่ าเภอลอง และอ าเภอสงูเมน่ 
จงัหวดัแพร่ ตามล าดบั 

ผลประโยชน์ทีค่าดว่าบรษิทัจะไดร้บั บรษิทัจะไดร้บัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน และจะเป็น
จุดเริม่ตน้ของการด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าในรปูแบบทีแ่ตกต่าง
จากโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล หรอืโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยท์ีบ่รษิทัใหค้วามสนใจเขา้ลงทุน โดยคาดว่าจะเริม่
การจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยไ์ดภ้ายในไม่เกนิไตรมาสที ่ 1 ปี 
2561 ส าหรบัทัง้สองโครงการ   

แหล่งเงนิทุนทีใ่ชใ้นการท ารายการ กระแสเงนิสดภายในของบรษิทั และ/หรอืการกูย้มืเงนิจาก
สถาบนัการเงนิ 

วนัเดอืนปีทีค่าดว่าจะด าเนินการซือ้
ขายไดแ้ลว้เสรจ็ 

ภายในไตรมาสที ่3 ปี 2560 

เงื่อนไขการอนุมตั ิ คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการหรอืผูท้ี่
ไดร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้ขา้ด าเนินการ
เจรจา ขอ้ตกลงต่าง ๆ รวมถงึสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งภายใน
เงื่อนไขทางธุรกจิทีส่มบรูณ์ 

สรุปสาระส าคญัของสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้า (Power Purchase 
Agreement) 

- คู่สญัญาระหว่าง บรษิทั บน่ิา พรูี ่ พาวเวอร ์ (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั กบั การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

- การไฟฟ้าตกลงซือ้และผูผ้ลติไฟฟ้าตกลงขายพลงัไฟฟ้าใน
ปรมิาณพลงัไฟฟ้าสงูสดุ 0.92 เมกะวตัต ์ต่อโครงการ 

- ระยะเวลาขายไฟตามสญัญา 20 ปี นบัจากวนัทีจ่่ายไฟฟ้า
เขา้ระบบ 

- อตัรารบัซือ้ไฟฟ้าอยูท่ี ่5.84 บาท ต่อหน่วยไฟฟ้า ส าหรบั 8 
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ปีแรก หลงัจากนัน้ปรบัเป็น 5.34 บาท ต่อหน่วยไฟฟ้า 
จนถงึครบก าหนดอายุสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า แบบ Feed-in 
tariff (FiT) 

ขอ้มลูทัว่ไป บรษิทั บน่ิา พรูี ่พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
วนัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั 11 ธนัวาคม 2555 
ทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 1 ลา้นบาทถว้น โดยแบ่งออกเป็น 100,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้

หุน้ละ 10 บาท 
โครงสรา้งการถอืหุน้ก่อน-หลงัเขา้ท า
รายการ 

ก่อนเขา้ท ารายการ 
1. นายพชิติ รุ่งเรอืงดว้ยบุญ ถอืหุน้ จ านวน 49,000 หุน้ 
2. นายจกัรพนัธ ์อรยิะวงศ ์ถอืหุน้ จ านวน 37,997 หุน้ 
3. นายศุภฤกษ์ คณาสขุ ถอืหุน้ จ านวน 13,000 หุน้ 
4. บรษิทั บน่ีา พรู ีโฮลดิง้ส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั ถอืหุน้ จ านวน 

3 หุน้  
หลงัเขา้ท ารายการ 
1. บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิ้ง จ ากดั ถอืหุน้ จ านวน 49,000 

หุน้ 
2. นายจกัรพนัธ ์อรยิะวงศ ์ ถอืหุน้ จ านวน 37,997 หุน้ 
3. นายศุภฤกษ์ คณาสขุ ถอืหุน้ จ านวน 13,000 หุน้ 
4. บรษิทั บน่ีา พรู ี โฮลดิง้ส ์จ ากดั (ไทยแลนด)์ จ ากดั ถอืหุน้ 

จ านวน 3 หุน้ 
ขอ้มลูทางการเงนิยอ้นหลงั 3 ปี 
หน่วย : ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธ.ค. 59 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 58 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 57 
สนิทรพัย ์ 1.97 1.97 3.54 
หนี้สนิ 4.90 4.81 6.24 
สว่นของผูถ้อืหุน้ (2.93) (2.84) (2.70) 
รายได ้ ยงัไมม่รีายไดเ้ชงิพาณชิย ์
(ขาดทุน) สทุธ ิ (0.09) (0.14) (0.42) 

 
 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า ในการเขา้ท ารายการดงักล่าวทัง้ 2 โครงการ ของ
บรษิทัมคีวามสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั และผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เน่ืองจากการเขา้ซือ้หุน้ดงักล่าวเป็น
โอกาสส าคญัทีจ่ะท าใหบ้รษิทัสามารถขยายฐานธุรกจิไปสูธุ่รกจิดา้นพลงังานทดแทน  

 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั และ/หรอืกรรมการตรวจสอบท่ีแตกต่างจากความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน ไม่มคีวามเหน็ทีแ่ตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั 
 

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


