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ที ่ECF2 005/2560 
 
 8 กุมภาพนัธ ์2560 
 
เรื่อง แจง้การจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัย่อย (บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์ จ ากดั) และบรษิทัรว่มทุน (บรษิทั เซฟ เอน

เนอรจ์ ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั) เป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
อา้งถงึ หนงัสอืเลขที ่ECF2 036/2559 ลงวนัที ่13 ธนัวาคม 2559  
 หนงัสอืเลขที ่ECF2 001/2560 ลงวนัที ่13 มกราคม 2560 
 

ตามที ่ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 1/2560 ของบรษิทั อสีต์โคสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
(“บรษิทัฯ”) เมื่อวนัที ่ 12 มกราคม 2560 ไดม้มีตทิีส่ าคญัในการพจิารณาอนุมตัใิหจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัย่อยเพิม่
อกี 1 แห่ง คอื บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั (“ECF-P”) เพื่อเป็นผูเ้ขา้ลงทุนในธุรกจิดา้นพลงังาน และจะเป็นผูเ้ขา้
ลงทุนในบรษิทัร่วมทุนแห่งใหม่ คอื บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ี โฮลดิง้ส ์ จ ากดั ทีจ่ะจดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้เพื่อเขา้ลงทุน
ในธุรกจิดา้นโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 9/2559 เมื่อวนัที ่ 11 ธนัวาคม 
2559 นัน้ 

 
ทางบรษิทัฯ ขอเรยีนว่า ไดด้ าเนินการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัยอ่ย และบรษิทัร่วมทุนดงักล่าวเป็นทีเ่รยีบรอ้ย

แลว้ เมื่อวนัที ่16 มกราคม 2560 และ วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2560 ตามล าดบั 
 
 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

ช่ือบริษทัยอ่ย : บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ ากดั  
วนัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้เรยีบรอ้ย : 16 มกราคม 2560 
สถานทีต่ัง้ของบรษิทั : ทีอ่ยู่ : 37/7 หมู่ 10 ถนนบา้นบงึ – แกลง ต าบลทางเกวยีน 

อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 21110 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : เพื่อเขา้ลงทุนและด าเนินธุรกจิดา้นพลงังานทุกประเภท 

อาท ิ โรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์และอื่น ๆ 

ทุนจดทะเบยีน : 1,000,000 บาท (หนึ่งลา้นบาทถว้น) 
แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 100,000 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

โครงสรา้งการถอืหุน้ : บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้
ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 

แหล่งทีม่าของเงนิทุน : เงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ 
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ช่ือบริษทัรว่มทุน : บริษทั เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลด้ิงส ์จ ากดั 
วนัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้เรยีบรอ้ย : 7 กุมภาพนัธ ์2560 
สถานทีต่ัง้ของบรษิทั : 11/22 หมู่ 20 ถ.นิมติใหม่ ต.ล าลกูกา อ.ล าลกูกา  

จ.ปทุมธานี 12150 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : เพื่อเขา้ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล  
ทุนจดทะเบยีน : 1,000,000 บาท (หนึ่งลา้นบาทถว้น) 

แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 10,000 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

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

ย่อยของบรษิทัฯ) 4,998 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
49.98 

2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ กรรมการของบรษิทัฯ และ 
ECF-P 1 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 

3. นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์ กรรมการของบรษิทัฯ และ 
ECF-P 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 
 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

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


