
 
 
ที ่ECF2 003/2560 
 
                   14 กุมภาพนัธ ์2560 
 
เรือ่ง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัอนุมตัิการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลของ บรษิทั 

ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั (เพิม่เตมิ) 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่
2/2560 เมือ่วนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2560 โดยทีป่ระชุมไดม้มีตทิีส่ าคญั ดงัน้ี 

 
1. อนุมตัิการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลของ บรษิทั ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรนี เอนเนอร์จ ี

จ ากดั (“โครงการฯ” หรอื “PWGE”) ซึง่ตัง้อยู่เลขที ่149 หมูท่ี ่3 ต าบลยคูละ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส 
ขนาดก าลงัการผลติตดิตัง้ 7.5 เมกะวตัต ์โดยให ้บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั (“SAFE”) ซึง่เป็น
บรษิทัรว่มของบรษิทั (ซึง่มบีรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัถอืหุน้ ปจัจุบนัใน
สดัสว่นรอ้ยละ 50) เขา้ซื้อหุน้สามญัจากผูถ้อืหุน้ของโครงการ (รอ้ยละ 99.9999) คดิเป็นมลูค่าเงนิลงทุน
ทัง้โครงการไม่เกนิ 425,000,000 บาท ภายใตเ้งื่อนไขว่าการเขา้ถอืหุน้ตามจ านวนดงักล่าวทัง้จ านวน 
สามารถด าเนินการได้และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานและ/หรือ 
พระราชบญัญตักิารพฒันาและสง่เสรมิพลงังาน และ/หรอืสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที ่PWGE ท ากบัการไฟฟ้า
สว่นภมูภิาค และ/หรอืกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

ทัง้น้ีทาง PWGE จะไดร้บัหนงัสอืยนืยนัการซือ้ขายหุน้รอ้ยละ 99.9999 ใหก้บั SAFE จากการไฟฟ้า
สว่นภมูภิาค ภายในสิน้เดอืนกุมภาพนัธ ์2560 น้ี 

 
โดยวธิกีารช าระราคาซือ้ขายหุน้ใน PWGE มดีงัน้ี 
ก. หุ้นสามัญใน PWGE จ านวนไม่เกิน 5,666,100 หุ้น จะช าระราคาเป็นเงินสด จ านวนไม่เกิน 

283,305,000 บาท และ 
ข. หุน้สามญัใน PWGE จ านวนไม่เกนิ 2,833,900 หุน้ มมีลูค่ารวมไม่เกนิ 141,695,000 บาท จะช าระ

ราคาโดยวธิกีารแลกหุน้ (Share Swap) โดย SAFE จะออกหุน้สามญัใหมข่อง SAFE จ านวนไมเ่กนิ 
1,416,950 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงนิไมเ่กนิ 141,695,000 บาท ใหก้บัผูถ้อืหุน้
เดมิของ PWGE เพื่อแลกหุน้ PWGE ทีผู่ถ้อืหุน้เดมิถอือยู่ หรอืมอีตัราสว่นการแลกหุน้ที ่จ านวนหุน้
ของ PWGE 2 หุน้ ต่อหุน้ของ SAFE 1 หุน้ 

 
ทัง้น้ี ภายหลงัการลงทุนในโครงการฯ บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร์ จ ากดั ในฐานะบรษิทัย่อย จะถอืหุ้นใน 
SAFE คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 33.37 ของมลูคา่เงนิลงทุนทัง้หมดของ SAFE  
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2. อนุมตักิารเพิม่ทุนในบรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั เพื่อลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลของ PWGE จ านวนไมเ่กนิ 141,652,500 บาท 
 

3. อนุมตักิารเพิม่ทุน การจองซื้อหุน้เพิม่ทุน และสละสทิธใินการจองซื้อหุน้เพิม่ทุนใน SAFE ซึ่งเป็นบรษิทั
รว่มของบรษิทั โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

3.1 อนุมตัใิห ้SAFE เพิม่ทุนจดทะเบยีนอกี จ านวนไม่เกนิ 425,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 
จ านวน 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จ านวนไม่เกนิ 426,000,000 บาท โดยการออก
หุน้สามญัใหม่ จ านวนไม่เกนิ 4,250,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท หุน้สามญัทีอ่อกใหม่ดงักล่าว
จะจดัสรร เป็นดงัน้ี 

ก. หุน้สามญัซึ่งตอ้งช าระเป็นเงนิจนเตม็ค่าแลว้ (ลงเงนิเตม็มลูค่า) จ านวนไม่เกนิ 2,833,050 
หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท และ 

ข. หุ้นสามญัซึ่งออกให้เหมือนหน่ึงว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว (ไม่ต้องลงเงนิเลย) จ านวนไม่เกิน 
1,416,950 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

3.2 อนุมตัใิห ้บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั เขา้จองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนใน SAFE จ านวนไม่เกนิ 
1,416,525 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงนิไมเ่กนิ 141,652,500 บาท โดยช าระเป็นเงนิสด
ทัง้จ านวน 

3.3 อนุมตัใิห ้บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั สละสทิธกิารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนซึ่งออกใหเ้หมอืน
หน่ึงว่าไดใ้ชเ้ตม็ค่าแลว้ (ไม่ต้องลงเงนิเลย) ใน SAFE จ านวนไม่เกนิ 708,475 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 
100 บาท รวมเป็นเงนิไม่เกนิ 70,847,500 บาท โดยจ านวนหุน้สามญัใหม่ตามขอ้น้ีจะใช้เป็นส่วน
หน่ึงของการช าระค่าซื้อหุน้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิของโครงการ (PWGE) โดยวธิกีารแลกกบัหุน้เดมิ
บางสว่นกบัผูถ้อืหุน้ของ PWGE ตามขอ้ 1 ขา้งตน้ 

 
 
ทัง้น้ีมรีายละเอยีดการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลของ PWGE ตามแผนภาพ ดงัน้ี 
 
ก่อนการเข้าท ารายการ 
 
 
 

 
    ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

 
 
 

ถอืหุน้รอ้ยละ 50        ถอืหุน้รอ้ยละ 50 
 

 
                                

บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) 
 

บรษิทั ฟอรจ์นู พารท์ อนิดสัตรี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

 

บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั 
 

บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั 
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ภายหลงัการเข้าท ารายการ 
 
 

 
        

ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
 
 
 

         ถอืหุน้รอ้ยละ 33.37           ถือหุ้นร้อยละ 33.37**             ถอืหุน้รอ้ยละ 33.26 
 

 
 

ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

ถอืหุน้รอ้ยละ 100 
 
 
**ผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั ในฐานะบรษิทัรว่มของบรษิทั ประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ 3 ราย โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้ดงัน้ี 
1. บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั ในฐานะบรษิทัยอ่ยของบรษิทั ถอืหุน้รอ้ยละ 33.37 
2. บรษิทั ฟอรจ์นู พารท์ อนิดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) (FPI) ถอืหุน้รอ้ยละ 33.37 ซึง่มไิดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยง

กบับรษิทั และบรษิทัยอ่ย แต่อยา่งใด 
3. บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จ ากดั (Prize-H) ถอืหุน้รอ้ยละ 33.26 โดยจดัเป็นกลุม่ผูถ้อืหุน้เดยีวกนักบัผู้

ถอืหุน้เดมิของ บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั ซึง่มไิดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกบับรษิทั และ
บรษิทัยอ่ย แต่อยา่งใด เน่ืองจาก Prize-H เป็นบรษิทัทีเ่พิง่ถกูจดทะเบยีนจดัตัง้เมือ่วนัที ่ 9 กุมภาพนัธ ์
2560 เพือ่ประโยชน์ในการวางแผนภาษขีองกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิของ PWGE ดงันัน้ปจัจุบนั Prize-H ดงักล่าว
จงึยงัไมม่ตีวัเลขผลการด าเนินงานแต่อยา่งใด 

 
การเขา้ลงทุนดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นการท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ ทจ. 20/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้า
หรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ลงวนัที ่ 31 สงิหาคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที ่29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศฯ เร่ืองได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมขีนาดรายการ
ไดม้าสงูสดุค านวณตามเกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนเทา่กบัรอ้ยละ 7.04 ของมลูคา่สนิทรพัยร์วมของบรษิทั ณ วนัที ่
30 กนัยายน 2559 และเมือ่พจิารณานบัรวมรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยร์ายการอื่นทีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง 6 เดอืนก่อนวนัทีม่ ี
การตกลงเขา้ท ารายการในครัง้นี้ จะท าใหข้นาดของรายการรวมเทา่กบัรอ้ยละ 7.11 ของมลูคา่สนิทรพัยร์วมของบรษิทั 
ซึง่ขนาดรายการไมเ่ขา้ขา่ยทีจ่ะตอ้งรายงานสารสนเทศตามหลกัเกณฑก์ารไดม้าและจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั
จดทะเบยีน และไมใ่ชร่ายการเกีย่วโยงกนั 

  

บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) 
 

บรษิทั ฟอรจ์นู พารท์ อนิดสัตรี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

 

บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั 
 

บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั 

บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั 
 

 

บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จ ากดั 
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นอกจากน้ียงัมขีนาดรายการจ าหน่ายไปสงูสดุค านวณตามเกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนเทา่กบัรอ้ยละ 
3.52 ของมลูคา่สนิทรพัยร์วมของบรษิทั ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2559 และเมือ่พจิารณานบัรวมรายการจ าหน่ายไปซึง่
สนิทรพัยร์ายการอื่นทีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง 6 เดอืนก่อนวนัทีม่กีารตกลงเขา้ท ารายการในครัง้น้ี จะท าใหข้นาดของรายการ
รวมเทา่กบัรอ้ยละ 7.66 ของมลูคา่สนิทรพัยร์วมของบรษิทั ซึง่ขนาดรายการไมเ่ขา้ขา่ยทจีะตอ้งรายงานสารสนเทศตาม
หลกัเกณฑก์ารไดม้าและจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน และไมใ่ชร่ายการเกีย่วโยงกนัเชน่กนั 
   
 รายละเอยีดการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลของ บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอร์จ ี
จ ากดั มดีงัน้ี 
 

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 
 
บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิ้งส ์จ ากดั (SAFE) ในฐานะบรษิทัร่วมของบรษิทั จะเขา้ลงทุนใน บรษิทั ไพร์ซ 
ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั (“โครงการฯ” หรอื “PWGE”) ซึ่งด าเนินธุรกจิดา้นโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล 
โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัเดมิจากผูถ้อืหุน้ของ PWGE ตามที่ไดร้บัอนุมตัจิากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
ครัง้ที ่2/2560 โดยคาดวา่ จะด าเนินการแลว้เสรจ็ภายในไมเ่กนิไตรมาสที ่2 ปี 2560 น้ี  
 

2.  คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน 
 

ผูซ้ือ้ :  บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั (SAFE) ในฐานะบรษิทัรว่มของบรษิทั 
ผูข้าย :  ผูถ้อืหุน้ของ PWGE ไดแ้ก่  นายคมวทิย ์บุญธ ารงกจิ, นายสมบูรณ์ บุญธ ารงกจิ, นาง

เสาวลกัษณ์ บุญธ ารงกจิ,นายวชิยั บุญธ ารงกจิ และนางสาวยวิลี่ บุญธ ารงกจิ ซึง่เป็นผูถ้อื
หุน้ PWGE ในปจัจุบนั และ/หรอื บรษิทั ไพรช์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จ ากดั ผูร้บัโอนหุน้จาก
กลุม่ผูถ้อืหุน้ของ PWGE ก่อนวนัปิดการซือ้ขายหุน้ใหก้บั SAFE  

 รายชื่อผูถ้อืหุน้ใน บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จ ากดั ประกอบดว้ยรายชื่อ ดงัน้ี 
1. นายคมวทิย ์  บุญธ ารงกจิ ถอืหุน้จ านวน 33,090 หุน้ หรอืรอ้ยละ 33.09 
2. นายสมบรูณ์  บุญธ ารงกจิ ถอืหุน้จ านวน 23,680 หุน้ หรอืรอ้ยละ 23.68  
3. นางเสาวลกัษณ์  บุญธ ารงกจิ ถอืหุน้จ านวน 15,440 หุน้ หรอืรอ้ยละ 15.44 
4. นายวชิยั   บุญธ ารงกจิ ถอืหุน้จ านวน 12,350 หุน้ หรอืรอ้ยละ 12.35 
5. นางสาวยวิลี ่ บุญธ ารงกจิ ถอืหุน้จ านวน 15,440 หุน้ หรอืรอ้ยละ 15.44 

ความสมัพนัธก์บับรษิทัจดทะเบยีน  : ผูซ้ือ้และผูข้ายไมม่คีวามสมัพนัธแ์ละเขา้ขา่ยเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั
แต่อยา่งใด 
 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและรายละเอียดสินทรพัยท่ี์ได้มา 
 

ปจัจุบนั ผูถ้อืหุน้เดมิของ PWGE ถอืหุน้ของ PWGE จ านวน 8,500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 
บาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน โดยมกีารช าระค่าหุ้นเต็มมูลค่าที่ตราไวแ้ล้วจ านวน 
8,500,000 หุน้ หรอื 85,000,000 บาท 
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ทัง้น้ีทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2560 เมื่อวนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2560 ไดม้มีตอินุมตัใิห ้บรษิทั
เขา้ลงทุนใน PWGE ผ่านล าดบัการเขา้ถอืหุน้โดยบรษิทัยอ่ย (บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั) และบรษิทัรว่ม 
(บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั) โดยซือ้หุน้สามญัจากผูข้าย จ านวน 8,499,997 หุน้  

 

บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส์ จ ากดั (SAFE) เดมิมทีุนจดทะเบยีนช าระแล้วเท่ากบั 1 ลา้นบาท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 10,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท จะเพิม่ทุนจดทะเบยีน จ านวนไมเ่กนิ 
425,000,000 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม ่จ านวน 4,250,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท และหุน้สามญัทีอ่อก
ใหมด่งักล่าวจะจดัสรรเป็นดงัน้ี 

ก. หุน้สามญัซึง่ตอ้งใหใ้ชเ้ป็นเงนิจนเตม็ค่าแลว้ (ลงเงนิเตม็มลูค่า) จ านวนไมเ่กนิ 2,833,050 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมเป็นเงนิไมเ่กนิ 283,305,000 บาท ตามรายชื่อผูถ้อืหุน้และสดัสว่นการถอืหุน้ 
ดงัน้ี 
 

รายช่ือผูถื้อหุ้น 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
จ านวนเงินเพ่ิมทนุในครัง้น้ี 

(บาท) 
1. บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั ใน

ฐานะบรษิทัยอ่ยของบรษิทั 
50.00 ไมเ่กนิ 141,652,500 

2. บรษิทั ฟอรจ์นู พารท์ อสิดสัตรี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

50.00 ไมเ่กนิ 141,652,500 

จ านวนรวม 100.00 ไม่เกิน 283,305,000 
 
ตามประกาศฯ เรือ่งไดม้าหรอืจ าหน่ายไป จะสามารถค านวณขนาดรายการไดม้าสงูสดุค านวณตามเกณฑ์

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนเทา่กบัรอ้ยละ 7.04 ของมลูคา่สนิทรพัยร์วมของบรษิทั ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
 

ข. หุน้สามญัซึ่งออกใหเ้หมอืนหน่ึงวา่ไดใ้ชเ้ตม็ค่าแลว้ (ไม่ตอ้งลงเงนิเลย) จ านวนไมเ่กนิ 1,416,950 หุน้ มลู
ค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นเงนิทัง้สิน้ 141,695,000 บาท โดยจะออกใหก้บัผูข้ายเพื่อแลกหุน้ใน 
PWGE ทีผู่ข้ายถอือยูเ่ป็นจ านวนทัง้สิน้ 2,833,900 หุน้  ตามรายชื่อผูถ้อืหุน้และสดัสว่นการถอืหุน้ ดงัน้ี 

 

รายช่ือผูถื้อหุ้น 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
จ านวนเงินเพ่ิมทนุในครัง้น้ี 

(บาท) 
1. บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากัด ใน

ฐานะบรษิทัยอ่ยของบรษิทั 
50.00 สละสทิธิก์ารเพิม่ทุนจ านวน 

ไมเ่กนิ 70,847,500 
2. บรษิทั ฟอรจ์นู พารท์ อสิดสัตรี ้จ ากดั 

(มหาชน) 
50.00 สละสทิธิก์ารเพิม่ทุนจ านวน  

ไมเ่กนิ 70,847,500 
3. บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จ ากดั  ใชส้ทิธซิือ้หุน้เพิม่ทุน 

 ไมเ่กนิ 141,695,000 
จ านวนรวม   ไม่เกิน 141,695,000 
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ตามประกาศฯ เรื่องไดม้าหรอืจ าหน่ายไป จะสามารถค านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปสงูสดุค านวณตาม
เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนเท่ากบัรอ้ยละ 3.52 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิทั ณ วนัที ่30 กนัยายน 
2559 
 

ค.  สรุปรายชื่อและสดัสว่นการถอืหุน้ บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส์ จ ากดั ภายหลงัการเพิม่ทุนจด
ทะเบยีน จากเดมิ 1,000,000 บาท เป็น 426,000,00 บาท ดงัน้ี  

 

รายช่ือผูถื้อหุ้น 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
จ านวนเงินทนุจดทะเบียนช าระแล้ว  

(บาท) 
1. บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั ใน

ฐานะบรษิทัยอ่ยของบรษิทั 
33.37  ไมเ่กนิ 142,152,300 

2. นายชาล ีสุขสวสัดิ ์ในฐานะกรรมการ
ของ บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั 

- 100  

3. นายอารัก ษ์  สุ ขสวัสดิ  ์ ใ น ฐานะ
กรรมการของ บริษัท อีซีเอฟ พาว
เวอร ์จ ากดั 

- 100 

4. บรษิทั ฟอรจ์นู พารท์ อนิดสัตรี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

33.37 ไมเ่กนิ 142,152,300 

5. นายสมพล ธนาด ารงศักดิ ์ในฐานะ
กรรมการของ บรษิทั ฟอร์จูน พาร์ท 
อนิดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) 

- 100 

6. นายสมกิจ ธนาด ารงศักดิ ์ในฐานะ
กรรมการของ บรษิทั ฟอร์จูน พาร์ท 
อนิดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) 

- 100 

7. บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จ ากดั 33.26 ไมเ่กนิ 141,695,000 
จ านวนรวม 100.00 ไม่เกิน 426,000,000 

 
สดัสว่นการถอืหุน้ใน บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั ก่อนและหลงัการเขา้ลงทุนของบรษิทัรว่ม

ของบรษิทัในครัง้น้ี จะเป็นดงัน้ี 
 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น 
ก่อนการปิดการขาย หลงัการปิดการขาย 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

1 บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จ ากดั 8,499,995 99.99 - - 
2 นายคมวทิย ์ บุญธ ารงกจิ 1 0.00 - - 
3 นายสมบรูณ์ บุญธ ารงกจิ 1  0.00 - - 
4 นางเสาวลกัษณ์ บุญธ ารงกจิ 1  0.00 - - 
5 นายวชิยั บุญธ ารงกจิ 1  0.00 - - 



 
 

7 

 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น 
ก่อนการปิดการขาย หลงัการปิดการขาย 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

6 นางสาวยวิลี ่ บุญธ ารงกจิ 1  0.00 - - 
รวมก่อนการเสนอขายหุ้น 8,500,000 100.00 - - 

1 บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั - - 8,499,997 99.99 
2 นายสมพล  ธนาด ารงศกัดิ ์ - - 1 0.00 
3 นายอารกัษ์  สขุสวสัดิ ์   1 0.00 
4 นายคมวทิย ์ บุญธ ารงกจิ - - 1 0.00 

รวมภายหลงัการเสนอขายหุ้น - - 8,500,000 100.00 
หมายเหตุ : ในการเขา้ลงทุนดงักล่าว ผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั จะบรหิารจดัการการด าเนิน
ธุรกจิของ บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั ในลกัษณะของการรว่มกนับรหิารจดัการตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
และผูถ้อืหุน้จะสง่กรรมการตวัแทนตามสดัสว่นการถอืหุน้ของแต่ละฝา่ย 
 

4. รายละเอียดเบือ้งต้นของ บริษทั ไพรซ์ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอรจี์ จ ากดั 
 

ชื่อกจิการ : บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั (“PWGE”) 
วนัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั : 26 กรกฎาคม 2555 
ทีอ่ยู ่ : เลขที ่149 หมูท่ี ่3 ต าบลยคูละ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส 
ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ : ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล ขนาดก าลงัการผลติตดิตัง้ 7.5 เมกะ

วตัต์ ในพื้นที่จงัหวดันราธวิาส โดยใช้ไม้สบัเป็นเชื้อเพลิงในการผลติ ทัง้น้ี
โครงการโรงไฟฟ้าอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสรา้ง คาดว่า จะแลว้เสรจ็พรอ้ม
จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเพื่อขายในเชงิพาณิชย ์(COD) ไดภ้ายในไตรมาสที ่2 ปี 
2560 น้ี 

โครงสรา้งเงนิทุน : ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 (งบการเงนิฉบบัล่าสดุทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัช)ี PWGE มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 85,000,000 บาท แบ่งออกเป็น
หุน้สามญัจ านวน 8,500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท และไดช้ าระ
ทุนจดทะเบยีนแลว้เป็นจ านวน 85,000,000 บาท 

รายชื่อคณะกรรมการบรษิทั : ณ วนัที ่19 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการของบรษิทั ประกอบดว้ย กรรมการ 
จ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก่  

1. นายคมวทิย ์บุญธ ารงกจิ 
2. นายวชิยั บุญธ ารงกจิ 
3. นางสาวยวิลี ่บุญธ ารงกจิ 

ภายหลังการเข้าลงทุนโดยบริษัทร่วมของบริษัท จะด าเนินการแต่งตัง้
กรรมการบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ต่อไป 

สรุปฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงาน (ขอ้มลูจากงบการเงนิ

: ส าหรบังวด 12 เดอืน สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 739,791.72 บาท 
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ที่ได้รบัการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัช)ี 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 95,229,647.43 บาท 
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 61,094,734.82 บาท 
รวมสนิทรพัย ์ 156,324,382.25 บาท 
รวมหนี้สนิหมนุเวยีน 54,278,290.55 บาท 
รวมหนี้สนิไมห่มนุเวยีน 17,771,638.50 บาท 
รวมหนี้สนิ 72,049,929.05 บาท 
ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 85,000,000.00 บาท 
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 84,274,453.20 บาท 
รายไดร้วม 384,407.88 บาท 
ก าไร / (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษ ี (300,113.13) บาท 
ก าไร / (ขาดทุน) สทุธ ิ (300,113.13) บาท 
**PWGE ยงัไม่เริม่มรีายไดใ้นเชงิพาณิชย ์เนือ่งจากอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง
โครงการ** 

 
สรปุสาระส าคญัของสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) 
 

ช่ือสญัญา  
วนัท่ีท า
สญัญา 

สาระส าคญัของสญัญา 

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
เดมิ เลขทีส่ญัญา 
VSPP-PEA 048/2556  
 
 
 
 
ต่อมาไดม้กีารจดัท า
ขอ้ตกลงแกไ้ขเพิม่เตมิ
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
การรบัซือ้ไฟฟ้าจาก
ผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็
มาก (ส าหรบัการผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังาน
หมนุเวยีน) เลขที่
สญัญา VSPP-PEA 
048/2556 
ครัง้ที ่1 

24 ธนัวาคม 
2556 

 
 
 
 
 

28 กรกฏาคม 
2558 

- ระหวา่ง บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั กบั การไฟฟ้า
สว่นภมูภิาค 

- การไฟฟ้าตกลงซือ้และผูผ้ลติไฟฟ้าตกลงขายพลงัไฟฟ้าในปรมิาณพลงั
ไฟฟ้าสงูสดุ 7 เมกะวตัต ์

- จุดรบัซือ้ไฟฟ้าอยูท่ีจุ่ดตดิตัง้ที ่ต าบลกายคูละ อ าเภอแวง้ จงัหวดั
นราธวิาส 

 
- ระหวา่ง บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั กบั การไฟฟ้า

สว่นภมูภิาค 
- เปลีย่นจาก แบบ Adder เป็นแบบ Feed-in tariff (FiT) 
- ขยายระยะเวลาการจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยเ์ป็น วนัที ่18 

มกราคม 2560 (SCOD) (ในภายหลงั PWGE ไดท้ าเรือ่งขอขยาย
ระยะเวลาออกไปเป็นวนัที ่10 เมษายน 2560 ซึง่ไดผ้า่นการอนุมตัเิป็น
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้) 

- ระยะเวลาขายไฟตามสญัญา 20 ปี นบัจากวนัทีจ่า่ยไฟฟ้าเขา้ระบบ 
- อตัรารบัซือ้ไฟฟ้าอยูท่ี ่4.24 บาท ต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายสุญัญา 20 

ปี โดยไดร้บัสว่น FiT Premium ที ่0.3 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า และ 0.50 
บาทต่อหน่วยไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 8 ปี และ 20 ปี ตามล าดบั 
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5. เกณฑก์ารค านวณขนาดรายการ 
 
การท ารายการดงักล่าวขา้งตน้ ขนาดรายการไมเ่ขา้ขา่ยตามหลกัเกณฑก์ารไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์

รวมถงึไมเ่ขา้ขา่ยเป็นรายการเกีย่วโยงกนั โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
ขนาดรายการไดม้าสงูสุดเท่ากบัรอ้ยละ 7.04 (จากการเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ ครัง้ที ่1 ในบรษิทั เซฟ 

เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ ากดั) ซึ่งค านวณด้วยเกณฑ์มูลค่าสิง่ตอบแทน อ้างอิงงบการเงนิรวมของบริษัท ณ วนัที่ 30 
กนัยายน 2559 โดยมรีายละเอยีดการค านวณขนาดรายการดงัน้ี 
 

หมายเหตุ : งบการเงนิของ PWGE ทีใ่ชใ้นการค านวณคอื งบการเงนิงวด 12 เดอืน สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  
 

ขนาดรายการที่ค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนเป็นมูลค่าสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 7.04 และหาก
พจิารณานบัรวมรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยร์ายการอื่นทีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง 6 เดอืนก่อนวนัทีม่กีารตกลงเขา้ท ารายการ
ในครัง้น้ี จะท าใหข้นาดของรายการเท่ากบัรอ้ยละ 7.11 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิทั (เกณฑท์ีค่ านวณไดข้นาด
รายการทีม่มีลูค่าสงูสดุ) รายการดงักล่าวจงึมขีนาดของรายการน้อยกวา่รอ้ยละ 15 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 
จงึถอืวา่มขีนาดของรายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิทีไ่มเ่ขา้ขา่ยเป็นรายการทีม่นียัส าคญัทีต่อ้งเปิดเผยตามประกาศฯ เรื่อง
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไป 

 
ขนาดรายการจ าหน่ายไปสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 3.52 (จากการสละสทิธไิมเ่พิม่ทุนตามสดัสว่นการถอืหุน้ ครัง้ที ่2 

ในบรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั) ซึง่ค านวณดว้ยเกณฑม์ลูค่าสิง่ตอบแทน อา้งองิงบการเงนิรวมของบรษิทั ณ 
วนัที ่30 กนัยายน 2559 โดยมรีายละเอยีดการค านวณขนาดรายการดงัน้ี 

 

หมายเหตุ : งบการเงนิของ PWGE ทีใ่ชใ้นการค านวณคอื งบการเงนิงวด 12 เดอืน สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  

 

เกณฑก์ารค านวณขนาดรายการ สตูรการค านวณ ขนาดรายการ 

1. เกณฑม์ลูคา่ของสนิทรพัย ์(NTA) 33.37% x 84.27 ลา้นบาท / 480.79 ลา้นบาท  รอ้ยละ 5.76 

2. เกณฑก์ าไรสทุธ ิ ไมส่ามารถค านวณไดเ้นื่องจาก PWGE มผีลขาดทุนจากการด าเนินงาน และยงัไมม่รีายได้
เชงิพาณชิย ์

3. เกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 141.65 ลา้นบาท / 2,012.15 ลา้นบาท x 100  รอ้ยละ 7.04 

4. เกณฑม์ลูคา่ของหลกัทรพัย ์ ไมส่ามารถค านวณไดเ้นื่องจากไมม่กีารออกหุน้เพือ่ช าระคา่สนิทรพัย ์

เกณฑก์ารค านวณขนาดรายการ สตูรการค านวณ ขนาดรายการ 

1. เกณฑม์ลูคา่ของสนิทรพัย ์(NTA) 16.63% x 84.27 ลา้นบาท / 480.79 ลา้นบาท  รอ้ยละ 2.91 

2. เกณฑก์ าไรสทุธ ิ ไมส่ามารถค านวณไดเ้นื่องจาก PWGE มผีลขาดทุนจากการด าเนินงาน และยงัไมม่รีายได้
เชงิพาณชิย ์

3. เกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 70.85 ลา้นบาท / 2,012.15 ลา้นบาท x 100 รอ้ยละ 3.52 

4. เกณฑม์ลูคา่ของหลกัทรพัย ์ ไมส่ามารถใชเ้กณฑน์ี้ในการค านวณได ้



 
 

10 

ขนาดรายการที่ค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนเป็นมูลค่าสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 3.52 และหาก
พจิารณานับรวมรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัยร์ายการอื่นที่เกดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัที่มกีารตกลงเขา้ท า
รายการในครัง้น้ี จะท าใหข้นาดของรายการเท่ากบัรอ้ยละ 7.66 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิทั (เกณฑท์ีค่ านวณ
ไดข้นาดรายการที่มมีูลค่าสงูสุด) รายการดงักล่าวจงึมขีนาดของรายการน้อยกว่ารอ้ยละ 15 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วม
ของบรษิทั จงึถอืว่ามขีนาดของรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิที่ไม่เขา้ข่ายเป็นรายการที่มนีัยส าคญัที่ต้องเปิดเผย
ตามประกาศฯ เรือ่งไดม้าหรอืจ าหน่ายไป 

 
6. มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

 
บรษิทัจะช าระค่าหุน้สามญัตามล าดบัโครงสรา้งการถอืหุน้และสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทั ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ

ของ PWGE เป็นเงนิรวมไมเ่กนิ 141,652,500 บาท 
นอกจากน้ี บรษิทัไดส้ละสทิธิก์ารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของ SAFE เพื่อใหก้ลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิของ PWGE เขา้

มาใชส้ทิธิจ์องซือ้หุน้จ านวนไมเ่กนิ 708,475 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงนิไมเ่กนิ 70,847,500 บาท 
 

7. มลูค่าของสินทรพัยท่ี์ได้มา 
 
บรษิทัจะไดม้าซึ่งหุน้สามญัของ PWGE ตามล าดบัโครงสรา้งการถอืหุน้และสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัเป็น

จ านวนไมเ่กนิ 2,836,450 หุน้  
นอกจากน้ี บรษิทัไดส้ละสทิธิก์ารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของ SAFE เพื่อใหก้ลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิของ PWGE เขา้

มาใชส้ทิธิจ์องซือ้หุน้จ านวนไมเ่กนิ 708,475 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงนิไมเ่กนิ 70,847,500 บาท 
 

8. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดราคาซ้ือขายหุ้น 
 
ก าหนดจากการจดัท าประมาณการทางการเงนิส าหรบัการลงทุนใน PWGE ตามวธิกีารประเมนิมลูค่าหุน้ดว้ย

วธิสีว่นลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow: DCF) รวมทัง้พจิารณาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal 
Rate of Return) รอ้ยละ 13.6 โดยคาดวา่ จะมรีายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยป์ระมาณ 250 ลา้นบาทต่อปี 

 
9. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าบริษทัจะได้รบั 

 
9.1 บรษิทั บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ไดเ้ขา้ถอืหุน้ใน PWGE เพื่อเริม่ตน้การด าเนินธุรกจิดา้นโรงไฟฟ้า

พลงังานชวีมวล โดยจะสามารถรบัรูก้ าไรจากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า รวมถงึผลตอบแทนจาก
โครงการฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ผ่านบรษิทัรว่มรอ้ยละ 33.37 และจะมสีทิธใินการไดร้บัเงนิปนัผลจาก
การด าเนินงาน โดยจะสง่เสรมิใหบ้รษิทัมอีตัราการเตบิโตและผลก าไรอยา่งต่อเนื่องในอนาคต 

9.2 สรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้ก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในระยะยาว 
9.3 ชว่ยกระจายความเสีย่งจากการด าเนินธุรกจิหลกัแต่เพยีงอยา่งเดยีวของบรษิทั 
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10. แหล่งเงินทนุท่ีใช้ในการท ารายการ 
 
แหล่งที่มาของเงนิทุนจะมาจากกระแสเงนิสดภายในของบรษิทั ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรอืการ

ด าเนินงานของบรษิทั 
 

        11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการเข้าท ารายการดงักล่าวของบริษัทมีความ

สมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั และผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เน่ืองจากการเขา้ซือ้หุน้ดงักล่าวเป็นโอกาสส าคญั
ทีจ่ะท าใหบ้รษิทัสามารถขยายฐานธุรกจิไปสู่ธุรกจิดา้นพลงังานทดแทน ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายของ
บรษิทัในการกระจายความเสีย่งจากการด าเนินธุรกจิหลกั และโครงการดงักล่าวจะสรา้งผลตอบแทน อตัราการเตบิโต
ของทรพัยส์นิ ผลก าไร และกระแสเงนิสดใหแ้ก่บรษิทั และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว 

 
         12. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแตกต่างจากความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษทั ตามข้อ 11 

 
กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ทา่น ไมม่คีวามเหน็ทีแ่ตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั 

 
บรษิทัขอรบัรองว่า ขอ้ความในสารสนเทศฉบับน้ีถูกต้อง ครบถ้วน และได้จดัท าขึ้นด้วยความรอบคอบและ

ระมดัระวงัโดยยดึถอืผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั  
 
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 
 
 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์ 
 กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 


