
 
 
ที ่ECF2 003/2560 
 
                   14 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
เรือ่ง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัอนุมตัิการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลของ บรษิัท 

ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
 

บรษิัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท คร ัง้ที ่
2/2560 เมือ่วนัที ่13 กมุภาพนัธ์ 2560 โดยทีป่ระชมุไดม้มีตทิีส่ าคญั ดงันี้ 

 
1. อนุมตัิการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลของ บรษิัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอร์จ ี

จ ากดั (“โครงการฯ” หรอื “PWGE”) ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 149 หมูท่ี่ 3 ต าบลยูคละ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส 
ขนาดก าลงัการผลติติดตัง้ 7.5 เมกะวตัต์ โดยให ้บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั (“SAFE”) ซึง่เป็น
บรษิทัร่วมของบรษิทั (ซึง่มบีรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัถอืหุน้ ปัจจุบนัใน
สดัสว่นรอ้ยละ 50) เขา้ซื้อหุน้สามญัจากผูถ้ือหุน้ของโครงการ (รอ้ยละ 99.9999) คดิเป็นมลูคา่เงนิลงทุน
ทัง้โครงการไม่เกิน 425,000,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขว่าการเขา้ถือหุ้นตามจ านวนดงักล่าวทัง้จ านวน 
สามารถด าเนินการได้และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานและ/หรือ 
พระราชบญัญตัิการพฒันาและส่งเสรมิพลงังาน และ/หรอืสญัญาซื้อขายไฟฟ้าที่ PWGE ท ากบัการไฟฟ้า
สว่นภมูภิาค และ/หรอืกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
โดยวธิกีารช าระราคาซื้อขายหุน้ใน PWGE มดีงันี้ 
ก. หุ้นสามัญ ใน PWGE จ านวนไม่เกิน  5,666,100 หุ้น จะช าระราคาเป็นเงินสด จ านวนไม่เกิน 

283,305,000 บาท และ 
ข. หุ้นสามญัใน PWGE จ านวนไม่เกนิ 2,833,900 หุ้น มมีูลค่ารวมไม่เกนิ 141,695,000 บาท จะช าระ

ราคาโดยวธิกีารแลกหุ้น (Share Swap) โดย SAFE จะออกหุ้นสามญัใหม่ของ SAFE จ านวนไม่เกนิ 
1,416,950 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงนิไมเ่กนิ 141,695,000 บาท ใหก้บัผูถ้อืหุ้น
เดมิของ PWGE เพื่อแลกหุน้ PWGE ทีผู่ถ้อืหุน้เดมิถอือยู่  

 
ทัง้นี้ ภายหลงัการลงทุนในโครงการฯ บรษิทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั ในฐานะบรษิทัย่อย จะถือหุ้นใน 
SAFE คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 33.37 ของมลูคา่เงนิลงทุนทัง้หมดของ SAFE  
 

2. อนุมตักิารเพิ่มทุนในบรษิทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั เพื่อลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลของ PWGE จ านวนไมเ่กนิ 141,652,500 บาท 
 



 
 

2 

3. อนุมตัิการเพิ่มทุน การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และสละสทิธิในการจองซื้อหุ้นเพิม่ทุนใน SAFE ซึ่งเป็นบรษิทั
รว่มของบรษิทั โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

3.1 อนุมตัิให้ SAFE เพิ่มทุนจดทะเบยีนอีก จ านวนไมเ่กนิ 425,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 
จ านวน 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จ านวนไม่เกนิ 426,000,000 บาท โดยการออก
หุน้สามญัใหม่ จ านวนไมเ่กนิ 4,250,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท หุน้สามญัทีอ่อกใหม่ดงักล่าว
จะจดัสรร เป็นดงันี้ 

ก. หุน้สามญัซึ่งตอ้งช าระเป็นเงนิจนเต็มค่าแลว้ (ลงเงนิเต็มมูลค่า) จ านวนไม่เกนิ 2,833,050 
หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท และ 

ข. หุ้นสามัญซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว (ไม่ต้องลงเงินเลย) จ านวน ไม่เกิน 
1,416,950 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

3.2 อนุมตัิให้ บรษิัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั เขา้จองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนใน SAFE จ านวนไม่เกิน 
1,416,525 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงนิไมเ่กนิ 141,652,500 บาท โดยช าระเป็นเงนิสด
ทัง้จ านวน 

3.3 อนุมตัิให้ บรษิทั อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ ากดั สละสทิธิการจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนซึ่งออกให้เหมอืน
หนึ่งว่าไดใ้ชเ้ต็มค่าแล้ว (ไม่ต้องลงเงนิเลย) ใน SAFE จ านวนไม่เกิน 708,475 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
100 บาท รวมเป็นเงนิไม่เกนิ 70,847,500 บาท โดยจ านวนหุ้นสามญัใหมต่ามขอ้นี้จะใชเ้ป็นส่วน
หนึ่งของการช าระค่าซื้อหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของโครงการ (PWGE) โดยวิธีการแลกกบัหุ้นเดิม
บางสว่นกบัผูถ้อืหุน้ของ PWGE ตามขอ้ 1 ขา้งตน้ 

 
 
ทัง้นี้มรีายละเอยีดการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลของ PWGE ตามแผนภาพ ดงันี้ 
 
 

 
        

ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
 
 
 

         ถอืหุน้รอ้ยละ 33.37           ถือหุ้นร้อยละ 33.37**             ถอืหุน้รอ้ยละ 33.26 
 

 
 

ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

ถอืหุน้รอ้ยละ 100 
 
 
 

บรษิทั อสีต์โคสท์เฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 

บรษิทั ฟอรจ์ูน พารท์ อนิดสัตรี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

 

บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั 
 

บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอร์จ ีจ ากดั 

บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั 
 

 

บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จ ากดั 
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**ผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส์ จ ากดั ในฐานะบรษิทัรว่มของบรษิทั ประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ 3 ราย โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้ดงันี้ 
1. บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั ในฐานะบรษิทัย่อยของบรษิทั ถอืหุน้รอ้ยละ 33.37 
2. บรษิทั ฟอรจ์ูน พารท์ อนิดสัตรี ้ จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 33.37 ซึง่มไิดเ้ป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกบั

บรษิทั และบรษิทัย่อย แต่อย่างใด 
3. บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จ ากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 33.26 โดยจดัเป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้เดยีวกนักบัผูถ้อืหุน้เดมิ

ของ บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั ซึง่มไิดเ้ป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกบับรษิทั และบรษิทัย่อย 
แต่อย่างใด 

 
การเขา้ลงทุนดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นการท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัย์ของบรษิทัจดทะเบยีน ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ ทจ. 20/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้า
หรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิ ลงวนัที ่ 31 สงิหาคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไปซึง่สนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที ่29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมขีนาดรายการ
ไดม้าสงูสุดค านวณตามเกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนเท่ากบัรอ้ยละ 7.04 ของมลูคา่สนิทรพัย์รวมของบรษิทั ณ วนัที่ 
30 กนัยายน 2559 และเมือ่พจิารณานบัรวมรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย์รายการอื่นทีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง 6 เดอืนก่อนวนัทีม่ ี
การตกลงเขา้ท ารายการในครัง้นี้ จะท าใหข้นาดของรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 7.11 ของมลูคา่สนิทรพัย์รวมของบรษิทั 
ซึง่ขนาดรายการไมเ่ขา้ข่ายทีจ่ะตอ้งรายงานสารสนเทศตามหลกัเกณฑ์การไดม้าและจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ของบรษิทั
จดทะเบยีน และไมใ่ชร่ายการเกีย่วโยงกนั 

  
นอกจากนี้ยงัมขีนาดรายการจ าหน่ายไปสงูสดุค านวณตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนเท่ากบัรอ้ยละ 

3.52 ของมลูคา่สนิทรพัย์รวมของบรษิทั ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2559 และเมือ่พจิารณานบัรวมรายการจ าหน่ายไปซึง่
สนิทรพัย์รายการอื่นทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนกอ่นวนัทีม่กีารตกลงเขา้ท ารายการในครัง้นี้ จะท าใหข้นาดของรายการ
รวมเท่ากบัรอ้ยละ 7.66 ของมลูคา่สนิทรพัย์รวมของบรษิทั ซึง่ขนาดรายการไม่เขา้ขา่ยทจีะตอ้งรายงานสารสนเทศตาม
หลกัเกณฑ์การไดม้าและจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ของบรษิทัจดทะเบยีน และไมใ่ชร่ายการเกีย่วโยงกนัเชน่กนั 
   
 รายละเอียดการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลของ บรษิัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอร์จ ี
จ ากดั มดีงันี้ 
 

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 
 
บรษิัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ ากดั (SAFE) ในฐานะบรษิทัร่วมของบรษิทั จะเขา้ลงทุนใน บรษิทั ไพร์ซ 
ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอร์จี จ ากดั (“โครงการฯ” หรอื “PWGE”) ซึ่งด าเนินธุรกจิดา้นโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล 
โดยการเขา้ซื้อหุ้นสามญัเดิมจากผู้ถือหุ้นของ PWGE ตามที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท 
คร ัง้ที ่2/2560 โดยคาดวา่ จะด าเนินการแลว้เสรจ็ภายในไมเ่กนิไตรมาสที ่2 ปี 2560 นี้  
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2. คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 
 

ผูซ้ื้อ :  บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั (SAFE) ในฐานะบรษิทัรว่มของบรษิทั 
ผูข้าย :  ผูถ้ือหุ้นของ PWGE ไดแ้ก่  นายคมวทิย์ บุญธ ารงกิจ, นายสมบูรณ์ บุญธ ารงกิจ,  นาง

เสาวลกัษณ์ บญุธ ารงกจิ,นายวชิยั บญุธ ารงกจิ และนางสาวยวิลี ่บุญธ ารงกจิ ซึง่เป็นผูถ้ือ
หุ้น PWGE ในปัจจุบนั และ/หรอื บรษิทั ไพร์ช ออฟ วูด้ โฮลดิ้ง จ ากดั ผู้รบัโอนหุ้นจาก
กลุ่มผูถ้อืหุน้ของ PWGE กอ่นวนัปิดการซื้อขายหุน้ใหก้บั SAFE  

 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ใน บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จ ากดั ประกอบดว้ยรายชือ่ ดงันี้ 
1. นายคมวทิย์   บญุธ ารงกจิ ถอืหุน้จ านวน 33,090 หุน้ หรอืรอ้ยละ 33.09 
2. นายสมบรูณ์  บญุธ ารงกจิ ถอืหุน้จ านวน 23,680 หุน้ หรอืรอ้ยละ 23.68  
3. นางเสาวลกัษณ์  บญุธ ารงกจิ ถอืหุน้จ านวน 15,440 หุน้ หรอืรอ้ยละ 15.44 
4. นายวชิยั   บญุธ ารงกจิ ถอืหุน้จ านวน 12,350 หุน้ หรอืรอ้ยละ 12.35 
5. นางสาวยวิลี ่ บญุธ ารงกจิ ถอืหุน้จ านวน 15,440 หุน้ หรอืรอ้ยละ 15.44 

ความสมัพนัธ์กบับรษิทัจดทะเบยีน  : ผูซ้ื้อและผูข้ายไม่มคีวามสมัพนัธ์และเขา้ขา่ยเป็นบุคคลที่เกีย่วโยงกนั
แต่อย่างใด 
 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและรายละเอียดสินทรพัยท่ี์ได้มา 
 

ปัจจุบนั ผูถ้ือหุ้นเดมิของ PWGE ถือหุ้นของ PWGE จ านวน 8,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 
บาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยมีการช าระค่าหุ้นเต็มมูลค่าที่ตราไว้แล้วจ านวน 
8,500,000 หุน้ หรอื 85,000,000 บาท 

 
ทัง้นี้ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั คร ัง้ที ่2/2560 เมื่อวนัที ่13 กมุภาพนัธ์ 2560 ไดม้มีตอินุมตัใิห ้บรษิทั

เขา้ลงทุนใน PWGE ผา่นล าดบัการเขา้ถือหุน้โดยบรษิทัย่อย (บรษิทั อซีีเอฟ พาวเวอร ์จ ากดั) และบรษิทัรว่ม 
(บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั) โดยซื้อหุน้สามญัจากผูข้าย จ านวน 8,499,997 หุน้  

 

บรษิทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส ์จ ากดั (SAFE) เดมิมทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้เท่ากบั 1 ลา้นบาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท จะเพิ่มทุนจดทะเบยีน จ านวนไม่เกนิ 
425,000,000 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม ่จ านวน 4,250,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท และหุ้นสามญัทีอ่อก
ใหมด่งักล่าวจะจดัสรรเป็นดงันี้ 

ก. หุ้นสามญัซึ่งต้องให้ใชเ้ป็นเงนิจนเต็มค่าแล้ว (ลงเงนิเต็มมูลค่า) จ านวนไม่เกนิ 2,833,050 หุ้น มูลค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมเป็นเงนิไมเ่กนิ 283,305,000 บาท ตามรายชื่อผูถ้อืหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้น 
ดงันี้ 
 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
จ านวนเงินเพ่ิมทนุในครัง้น้ี 

(บาท) 
1. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากัด ใน 50.00 ไมเ่กนิ 141,652,500 
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รายช่ือผูถ้ือหุ้น 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
จ านวนเงินเพ่ิมทนุในครัง้น้ี 

(บาท) 
ฐานะบรษิทัย่อยของบรษิทั 

2. บรษิทั ฟอรจ์ูน พารท์ อสิดสัตรี้ จ ากดั 
(มหาชน) 

50.00 ไมเ่กนิ 141,652,500 

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

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนเท่ากบัรอ้ยละ 7.04 ของมลูคา่สนิทรพัย์รวมของบรษิทั ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
 

ข. หุน้สามญัซึง่ออกใหเ้หมอืนหนึ่งวา่ไดใ้ชเ้ตม็คา่แลว้ (ไมต่้องลงเงนิเลย) จ านวนไมเ่กนิ 1,416,950 หุ้น มูล
คา่ที่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท คดิเป็นเงนิทัง้สิ้น 141,695,000 บาท โดยจะออกให้กบัผูข้ายเพื่อแลกหุ้นใน 
PWGE ทีผู่ข้ายถอือยู่เป็นจ านวนทัง้สิน้ 2,833,900 หุน้  ตามรายชือ่ผูถ้อืหุน้และสดัสว่นการถอืหุน้ ดงันี้ 

 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
จ านวนเงินเพ่ิมทนุในครัง้น้ี 

(บาท) 
1. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากัด ใน

ฐานะบรษิทัย่อยของบรษิทั 
50.00 สละสทิธิก์ารเพิม่ทุนจ านวน 

ไมเ่กนิ 70,847,500 
2. บรษิทั ฟอรจ์ูน พารท์ อสิดสัตรี้ จ ากดั 

(มหาชน) 
50.00 สละสทิธิก์ารเพิม่ทุนจ านวน  

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

 ไมเ่กนิ 141,695,000 
จ านวนรวม   ไม่เกิน 141,695,000 

 
ตามประกาศฯ เรื่องไดม้าหรอืจ าหน่ายไป จะสามารถค านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปสงูสุดค านวณตาม

เกณฑม์ูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนเท่ากบัรอ้ยละ 3.52 ของมูลคา่สนิทรพัย์รวมของบรษิทั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 
2559 
 

ค.  สรุปรายชื่อและสดัส่วนการถือหุ้น บรษิทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ ากดั ภายหลงัการเพิ่มทุนจด
ทะเบยีน จากเดมิ 1,000,000 บาท เป็น 426,000,00 บาท ดงันี้  

 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
จ านวนเงินทนุจดทะเบียนช าระแล้ว  

(บาท) 
1. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากัด ใน

ฐานะบรษิทัย่อยของบรษิทั 
33.37  ไมเ่กนิ 142,152,300 

2. นายชาลี สุขสวสัดิ ์ในฐานะกรรมการ
ของ บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั 

- 100  

3. น าย อาร ักษ์  สุ ข สวัสดิ  ์ ใน ฐ าน ะ - 100 
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รายช่ือผูถ้ือหุ้น 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
จ านวนเงินทนุจดทะเบียนช าระแล้ว  

(บาท) 
กรรมการของ บริษัท อีซีเอฟ พาว
เวอร ์จ ากดั 

4. บรษิทั ฟอรจ์ูน พารท์ อนิดสัตรี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

33.37 ไมเ่กนิ 142,152,300 

5. นายสมพล ธนาด ารงศกัดิ ์ในฐานะ
กรรมการของ บรษิัท ฟอร์จูน พาร์ท 
อนิดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) 

- 100 

6. นายสมกิจ ธนาด ารงศักดิ ์ในฐานะ
กรรมการของ บรษิัท 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 

 
สดัส่วนการถอืหุน้ใน บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจ์ี จ ากดั กอ่นและหลงัการเขา้ลงทุนของบรษิทัรว่ม

ของบรษิทัในครัง้นี้ จะเป็นดงันี้ 
 

ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น 
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 นายคมวทิย์ บญุธ ารงกจิ 1 0.00 - - 
3 นายสมบรูณ์ บญุธ ารงกจิ 1  0.00 - - 
4 นางเสาวลกัษณ์ บญุธ ารงกจิ 1  0.00 - - 
5 นายวชิยั บญุธ ารงกจิ 1  0.00 - - 
6 นางสาวยวิลี ่ บญุธ 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 นายคมวทิย์  บญุธ ารงกจิ - - 1 0.00 

รวมภายหลงัการเสนอขายหุ้น - - 8,500,000 100.00 
หมายเหตุ : ในการเขา้ลงทุนดงักล่าว ผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ี โฮลดิง้ส ์จ ากดั จะบรหิารจดัการการด าเนิน
ธุรกจิของ บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจ์ี จ ากดั ในลกัษณะของการรว่มกนับรหิารจดัการตามสดัส่วนการถอืหุ้น 
และผูถ้อืหุน้จะสง่กรรมการตวัแทนตามสดัสว่นการถอืหุน้ของแต่ละฝ่าย 
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4. รายละเอียดเบือ้งต้นของ บริษทั ไพรซ์ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอรจ์ี จ ากดั 
 

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

วตัต์ ในพื้นที่จงัหวดันราธิวาส โดยใช้ไมส้บัเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต ทัง้นี้
โครงการโรงไฟฟ้าอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสรา้ง คาดว่า จะแล้วเสรจ็พรอ้ม
จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเพื่อขายในเชงิพาณิชย์ (COD) ไดภ้ายในไตรมาสที่ 2 ปี 
2560 นี้ 

โครงสรา้งเงนิทุน : ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 (งบการเงนิฉบบัล่าสุดที่ไดร้บัการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัช)ี PWGE มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 85,000,000 บาท แบง่ออกเป็น
หุน้สามญัจ านวน 8,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 10 บาท และไดช้ าระ
ทุนจดทะเบยีนแลว้เป็นจ านวน 85,000,000 บาท 

รายชือ่คณะกรรมการบรษิทั : ณ วนัที่ 19 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการของบรษิทั ประกอบดว้ย กรรมการ 
จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก ่ 

1. นายคมวทิย์ บญุธ ารงกจิ 
2. นายวชิยั บญุธ ารงกจิ 
3. นางสาวยวิลี ่บญุธ ารงกจิ 

ภายหลังการเข้าลงทุนโดยบริษัทร่วมของบริษัท จะด าเนินการแต่งตัง้
กรรมการบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ต่อไป 

สรุปฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงาน (ขอ้มูลจากงบการเงนิ
ที่ได้รบัการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัช)ี 

: ส าหรบังวด 12 เดอืน สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 739,791.72 บาท 
รวมสนิทรพัย์หมนุเวยีน 95,229,647.43 บาท 
รวมสนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีน 61,094,734.82 บาท 
รวมสนิทรพัย์ 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) กอ่นตน้ทุนทางการเงนิและภาษี (300,113.13) บาท 
ก าไร / (ขาดทุน) สทุธ ิ (300,113.13) บาท 
**PWGE ยงัไม่เริม่มรีายไดใ้นเชงิพาณิชย์ เนือ่งจากอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง
โครงการ** 
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5. เกณฑก์ารค านวณขนาดรายการ 
 
การท ารายการดงักล่าวขา้งตน้ ขนาดรายการไม่เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑ์การไดม้าและจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์

รวมถงึไมเ่ขา้ขา่ยเป็นรายการเกีย่วโยงกนั โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
ขนาดรายการไดม้าสูงสุดเท่ากบัรอ้ยละ 7.04 (จากการเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น คร ัง้ที่ 1 ในบรษิทั เซฟ 

เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ ากดั) ซึ่งค านวณดว้ยเกณฑ์มูลค่าสิง่ตอบแทน อ้างอิงงบการเงินรวมของบรษิัท ณ วนัที่ 30 
กนัยายน 2559 โดยมรีายละเอยีดการค านวณขนาดรายการดงันี้ 
 

หมายเหตุ : งบการเงินของ PWGE ที่ใช้ในการค านวณคือ งบการเงินงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  
 

ขนาดรายการที่ค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนเป็นมูลค่าสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 7.04 และหาก
พจิารณานบัรวมรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย์รายการอื่นที่เกดิขึ้นในระหวา่ง 6 เดอืนก่อนวนัทีม่กีารตกลงเขา้ท ารายการ
ในครัง้นี้ จะท าใหข้นาดของรายการเท่ากบัรอ้ยละ 7.11 ของมลูคา่สนิทรพัย์รวมของบรษิทั (เกณฑ์ทีค่ านวณไดข้นาด
รายการที่มมีลูคา่สูงสดุ) รายการดงักล่าวจงึมขีนาดของรายการน้อยกว่ารอ้ยละ 15 ของมลูคา่สนิทรพัย์รวมของบรษิทั 
จงึถือวา่มขีนาดของรายการไดม้าซึง่ทรพัย์สนิที่ไมเ่ขา้ข่ายเป็นรายการทีม่นียัส าคญัที่ตอ้งเปิดเผยตามประกาศฯ เรือ่ง
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไป 

 
ขนาดรายการจ าหน่ายไปสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 3.52 (จากการสละสทิธไิมเ่พิม่ทุนตามสดัสว่นการถอืหุ้น คร ัง้ที ่2 

ในบรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ี โฮลดิ้งส์ จ ากดั) ซึง่ค านวณดว้ยเกณฑ์มลูคา่สิง่ตอบแทน อา้งอิงงบการเงนิรวมของบรษิทั ณ 
วนัที ่30 กนัยายน 2559 โดยมรีายละเอยีดการค านวณขนาดรายการดงันี้ 

 

หมายเหตุ : งบการเงินของ PWGE ที่ใช้ในการค านวณคือ งบการเงินงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  

 

เกณฑก์ารค านวณขนาดรายการ สตูรการค านวณ ขนาดรายการ 

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

2. เกณฑก์ าไรสุทธ ิ ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจาก PWGE มผีลขาดทุนจากการด าเนินงาน และยงัไม่มรีายได้
เชงิพาณิชย ์

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

4. เกณฑม์ูลค่าของหลกัทรพัย ์ ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากไม่มกีารออกหุน้เพื่อช าระค่าสนิทรพัย ์

เกณฑก์ารค านวณขนาดรายการ สตูรการค านวณ ขนาดรายการ 

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

2. เกณฑก์ าไรสุทธ ิ ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจาก PWGE มผีลขาดทุนจากการด าเนินงาน และยงัไม่มรีายได้
เชงิพาณิชย ์

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

4. เกณฑม์ูลค่าของหลกัทรพัย ์ ไม่สามารถใชเ้กณฑน้ี์ในการค านวณได ้
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ขนาดรายการที่ค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนเป็นมูลค่าสูงสุดเท่ากบัรอ้ยละ 3.52 และหาก
พิจารณานับรวมรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์รายการอื่นที่เกดิขึ้นในระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัที่มกีารตกลงเขา้ท า
รายการในครัง้นี้ จะท าให้ขนาดของรายการเท่ากบัรอ้ยละ 7.66 ของมูลค่าสนิทรพัย์รวมของบรษิทั (เกณฑ์ที่ค านวณ
ไดข้นาดรายการที่มมีูลค่าสงูสุด) รายการดงักล่าวจึงมขีนาดของรายการน้อยกว่ารอ้ยละ 15 ของมูลค่าสนิทรพัย์รวม
ของบรษิทั จึงถือว่ามขีนาดของรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิที่ไม่เขา้ข่ายเป็นรายการที่มนีัยส าคญัที่ต้องเปิดเผย
ตามประกาศฯ เรือ่งไดม้าหรอืจ าหน่ายไป 

 
6. มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

 
บรษิทั บรษิทัย่อย และบรษิทัรว่ม จะช าระคา่หุน้สามญัตามสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทั ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของ 

PWGE เป็นเงนิรวมไมเ่กนิ 141,652,500 บาท 
 

7. มลูค่าของสินทรพัยท่ี์ได้มา 
 
บรษิัท บริษัทย่อย และบรษิัทร่วม จะได้มาซึ่งหุ้นสามญัของ PWGE ตามสดัส่วนการถือหุ้นในบรษิัทร่วม 

จ านวนไมเ่กนิ 2,836,450 หุน้  
 

8. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดราคาซ้ือขายหุ้น 
 
ก าหนดจากการจดัท าประมาณการทางการเงนิส าหรบัการลงทุนใน PWGE ตามวธิกีารประเมนิมูลค่าหุน้ดว้ย

วธิีส่วนลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow: DCF) รวมทัง้พิจารณาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal 
Rate of Return) รอ้ยละ 13.6 

 
9. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าบริษทัจะได้รบั 

 
9.1 บรษิทั บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ไดเ้ขา้ถือหุ้นใน PWGE เพื่อเริม่ต้นการด าเนินธุรกจิดา้นโรงไฟฟ้า

พลงังานชีวมวล โดยจะสามารถรบัรูก้ าไรจากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า รวมถึงผลตอบแทนจาก
โครงการฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ผ่านบรษิทัร่วมรอ้ยละ 33.37 และจะมสีทิธิในการไดร้บัเงนิปันผลจาก
การด าเนินงาน โดยจะสง่เสรมิใหบ้รษิทัมอีตัราการเตบิโตและผลก าไรอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

9.2 สรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้กบ่รษิทัและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในระยะยาว 
9.3 ชว่ยกระจายความเสีย่งจากการด าเนินธุรกจิหลกัแต่เพยีงอย่างเดยีวของบรษิทั 
 

10. แหล่งเงินทนุท่ีใช้ในการท ารายการ 
 
แหล่งที่มาของเงนิทุนจะมาจากกระแสเงนิสดภายในของบรษิัท ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรอืการ

ด าเนินงานของบรษิทั 
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11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการเข้าท ารายการดงักล่าวของบริษัทมีความ

สมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั และผูถ้อืหุ้นของบรษิทั เนื่องจากการเขา้ซื้อหุน้ดงักล่าวเป็นโอกาสส าคญั
ทีจ่ะท าให้บรษิทัสามารถขยายฐานธุรกจิไปสู่ธุรกจิดา้นพลงังานทดแทน ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายและเป้าหมายของ
บรษิทัในการกระจายความเสีย่งจากการด าเนินธุรกจิหลกั และโครงการดงักล่าวจะสรา้งผลตอบแทน อตัราการเติบโต
ของทรพัย์สนิ ผลก าไร และกระแสเงนิสดใหแ้กบ่รษิทั และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดอ้ย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

 
12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษทั ตามข้อ 11 
 
-ไมม่-ี 

 
บรษิทัขอรบัรองว่า ขอ้ความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และไดจ้ดัท าขึ้นด้วยความรอบคอบและ

ระมดัระวงัโดยยดึถอืผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั  
 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

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


