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ที ่ECF2 001/2560 
 
  
 13 มกราคม 2560 
 
เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตักิารจดัโครงสรา้งบรษิทั และการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั

ย่อยเพิม่เตมิ 1 บรษิทั (บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั)  
 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 1/2560 ของบรษิทั อสีต์โคสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 
เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่12 มกราคม 2560 ไดม้มีตทิีส่ าคญั ดงัต่อไปน้ี 

 
1. พจิารณาอนุมตักิารจดัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทัอสีต์โคสทเ์ฟอรนิ์เทค โดยอนุมตัใิหจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิัท

ย่อยเพิม่อกี 1 แห่ง คอื บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์ จ ากดั เพื่อเป็นผูเ้ขา้ลงทุนในธุรกจิดา้นพลงังาน โดยมี
รายละเอยีด ดงัน้ี 

 
วนัทีค่าดว่าจะจดทะเบยีนจดัตัง้ : ภายในไตรมาสที ่1 ของปี 2560 
ชื่อบรษิทั : บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์ จ ากดั (ECF Power Company 

Limited) 
สถานทีต่ัง้ของบรษิทั : ทีอ่ยู่ : 37/7 หมู่ 10 ถนนบ้านบงึ – แกลง ต าบลทางเกวยีน 

อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 21110 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : เพื่อเขา้ลงทุนและด าเนินธุรกจิดา้นพลงังานทุกประเภท 

อาท ิ โรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์และอื่น ๆ 

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

โครงสรา้งการถอืหุน้ : บรษิทั อสีต์โคสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) จะเขา้เป็นผู้
ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 

แหล่งทีม่าของเงนิทุน : เงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั : การลงทุนจดัตัง้บรษิทัย่อยดงักล่าวเป็นไปเพื่อความชดัเจน

ของโครงสรา้งการด าเนินธุรกจิของบรษิทั (โปรดพจิารณา
รายละเอยีดเพิม่เตมิในขอ้ที ่4.) นอกจากน้ีจะเป็นช่องทางที่
ช่วยสรา้งการเจรญิเตบิโต รวมถงึกระจายความเสีย่งจาก
การด าเนินธุรกจิหลกัเพยีงอย่างเดยีวใหก้บับรษิทั 



 

2 
 

ทัง้น้ี รายการดงักล่าวไม่เขา้ข่ายต้องพจิารณาตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ ทจ. 20/2551 
เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยแ์ละประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนใน
การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ พ.ศ. 2547 เน่ืองจากค านวณขนาดรายการไดต้ามเกณฑส์งูสุด คอื เกณฑม์ลูค่า
รวมของสิง่ตอบแทนไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 0.05 โดยค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สิน้สุด ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 
2559 ซึง่ต ่ากว่ารอ้ยละ 15 ประกอบกบัหากค านวณขนาดรายการดงักล่าวนบัรวมทุกรายการทีเ่กดิขึน้ ยอ้นหลงัหก
เดอืน ขนาดรายการยงัต ่ากว่ารอ้ยละ 15 นอกจากน้ี รายการดงักล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัแต่อย่างใด 

 
อย่างไรกต็าม การจดทะเบียนจดัตัง้บรษิัทย่อยดงักล่าวเป็นเพยีงการเตรยีมการเพื่อเข้าลงทุนในโครงการที่

บรษิัทฯ จะพิจารณาตดัสนิใจต่อไป ซึ่งยงัมคีวามไม่แน่นอนถึงมูลค่าเงนิลงทุน ดงันัน้ภายหลงัจากทราบมูลค่าเงิน
ลงทุนในแต่ละโครงการเป็นที่แน่ชดัแล้ว ทางบรษิทัฯ จะต้องแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
การปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารไดม้าซึง่ทรพัยส์นิต่อไป 

 
2. พจิารณาอนุมตันิโยบายการด าเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย 2 แห่ง ดงัน้ี 

 

บริษทัย่อย นโยบายการด าเนินธรุกิจ 

1. บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั เพื่อเขา้ลงทุนและด าเนินธุรกจิดา้นพลงังานทุก
ประเภท อาท ิโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล โรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์และอื่น ๆ  

2. บรษิทั อซีเีอฟ โฮลดิง้ส ์จ ากดั เพื่อเขา้ลงทุนและด าเนินธุรกจิดา้นรา้นค้าปลกี ซึง่
ปัจจุบนัไดแ้ก่ รา้น Can Do ในรปูแบบรา้นคา้จ าหน่าย
สนิคา้ราคาเดยีว หรอืการด าเนินธุรกจิอื่น ๆ ที่อาจจะ
เกดิขึน้ในอนาคต ยกเวน้ธุรกจิดา้นพลงังาน 

3. พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 9/2559 เมื่อวนัที่ 11 ธนัวาคม 2559 
จากเดมิอนุมตัิให้บรษิทั อีซเีอฟ โฮลดิง้ส ์จ ากดั เป็นผูเ้ขา้ลงทุนในบรษิทัร่วมทุนแห่งใหม่ที่จะจดทะเบียน
จดัตัง้ขึน้เพื่อด าเนินธุรกจิดา้นโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล แก้ไขเป็น บรษิทั อีซเีอฟ พาวเวอร์ จ ากดั เป็นผู้
เขา้ลงทุนแทน 
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4. ขอ้สรุปโครงสรา้งกลุ่มบรษิทั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  
*1 ปัจจุบนั บรษิทั อีซเีอฟ ทอร์นาโด เอ็นเนอร์จ ีจเีค อยู่ระหว่างการจดทะเบียนเลกิบรษิทั ซึ่งคาดว่าจะแล้ว

เสร็จภายในไม่เกินไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ตามข่าวที่แจ้งต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 14 ธนัวาคม 
2559 ซึง่ความคบืหน้าจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 

*2 บรษิทั เซฟ เอนเนอร์จ ีโฮลดิ้งส์ จ าก ัด อยู่ระหว่างการจดทะเบียนจดัตัง้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ตามข่าวทีแ่จ้งต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 13 ธนัวาคม 2559 ซึ่งความคบืหน้า
จะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 บรษิทั อสีต์โคสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 (นายอารกัษ์ สุขสวสัดิ)์ 
 กรรมการผูจ้ดัการ 
 

บรษิทั อสีต์โคสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) 

75% 

บรษิทั อซีเีอฟ โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
ประกอบธรุกจิดา้นรา้นคา้ปลกี และ
ธรุกจิอื่น ๆ ยกเวน้ดา้นพลงังาน  

 

บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร์ จ ากดั 
เพื่อเขา้ลงทุนในธรุกจิดา้น

พลงังานทุกประเภท  

บรษิทั ววี ีเดคคอร์ จ ากดั 
ประกอบธรุกจิจดัจ าหน่าย

กระดาษปิดผวิ 

99.99% 99.95% 

บรษิทั อซีเีอฟ ทอร์นาโด เอน็เนอร์จ ีจเีค*1 
ประกอบธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย ์

51% 

บรษิทั เซฟ เอน็เนอร์จ ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั*2 
เพื่อเขา้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 

49.98% 


