
 
 
ที ่ECF2 035/2563 
 
                   22 ธนัวาคม 2563 
 
เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ อนุมตักิารจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามญัของบรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส ์

จ ากดั ซึง่บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั ในฐานะบรษิทัย่อยถอืหุน้บรษิทัดงักล่าวในสดัสว่นรอ้ยละ 33.37  
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บรษิัท อสีต์โคสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่
12/2563 เมื่อวนัที ่22 ธนัวาคม 2563 โดยที่ประชุมได้มมีติที่ส าคญัคอื อนุมตัิการจ าหน่ายไปซึ่งหุ้นสามญัของบรษิัท 
เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั (“SAFE”) ซึง่บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั ในฐานะบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ (“ECF-
Power”) ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 33.37 คดิเป็นจ านวนหุ้นสามญัทัง้หมดเท่ากบั 1,938,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
100 บาท ในมลูค่าราคาขายที ่233.88 ลา้นบาท ใหก้บั บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จ ากดั ในฐานะผูจ้ะซือ้  

 
ทัง้นี้มรีายละเอยีดการจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามญัของ SAFE ตามแผนภาพ ดงันี้ 
 
โครงสรา้งปัจจบุนัก่อนการท ารายการ 
 
 

 
        

ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
 
 
 

         ถอืหุน้รอ้ยละ 33.37             ถือหุ้นร้อยละ 33.37             ถอืหุน้รอ้ยละ 33.26 
 

 
 

 ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99                                                      ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99                                              ถอืหุน้รอ้ยละ 49 
 

 
 
 

บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 

บรษิทั ฟอรจ์นู พารท์ อนิดสัตรี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

 

บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั 
 

บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั  
โรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล 7.5MW จ.นราธวิาส 

 

บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั 
 

 

บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จ ากดั 
 

บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ี(แพร่) จ ากดั 

โรงไฟฟ้า Biomass Gasification 
ขนาด 1 MW ทีส่ามารถจ าหน่าย
ไฟฟ้าไดจ้ากทัง้หมด 2 MW 

บรษิทั เซฟ ไบโอแมส็ จ ากดั 

ธุรกจิโรงสบัไมเ้พือ่ใชเ้ป็นวตัถุดบิ
ส าหรบัโรงไฟฟ้า 
จ.นราธวิาส 
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โครงสรา้งภายหลงัการท ารายการ 
ทัง้นี้ บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั และ บรษิทั ฟอรจ์นู พารท์ อนิดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูถ้อืหุน้ใน 

SAFE ไดเ้ขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามญัในสดัส่วนฝ่ายละรอ้ยละ 33.37 รวมรอ้ยละ 66.74 ใหก้บั บรษิทั ไพรซ์ 
ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จ ากดั พรอ้มกนั 

 
 
 
 

 
        
                  
                       ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99                                                                                     ถอืหุน้รอ้ยละ 100 

 
 
 

        ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99                                                   ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99                                      ถอืหุน้รอ้ยละ 49 

 

 
 
 

 ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99                                                      ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99                                              ถอืหุน้รอ้ยละ 49 
 

 
การเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามญัของ SAFE ในมลูค่ารวม 233.88 ลา้นบาท ในครัง้นี้เขา้ขา่ยเป็นการ

ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัจดทะเบยีน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ ทจ. 20/2551 
เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ (ตามทีไ่ดแ้กไ้ข
เพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตัขิองบรษิทั
จดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ.2547 (ตามทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) (รวมเรยีกประกาศทัง้สองฉบบั
ว่า “ประกาศเรือ่งการได้มาหรอืจ าหน่ายไป”) โดยมขีนาดรายการจ าหน่ายไปสงูสดุค านวณตามเกณฑก์ าไรสทุธิ
เท่ากบัรอ้ยละ 17.60 ของมลูคา่ก าไรสทุธขิองบรษิทัฯ ตามงบการเงนิรวม ยอ้นหลงั 12 เดอืน สิน้สดุ ณ วนัที ่ 30 
กนัยายน 2563 ทัง้นี้บรษิทัฯ ไม่มรีายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยร์ายการอื่นทีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง 6 เดอืนก่อนวนัทีม่กีาร
ตกลงเขา้ท ารายการในครัง้นี้ ดงันัน้จงึท าใหข้นาดของรายการรวมสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 17.60 ตามเกณฑก์ าไรสทุธ ิ เขา้
ข่ายเป็นรายการประเภทที ่ 2 ตามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป โดยมมีูลค่าของรายการเท่ากบัรอ้ยละ 15 
หรอืสงูกว่า แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ทนัท ีและจดัสง่หนงัสอืเวยีนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ภายใน 21 วนั
นบัแต่วนัทีเ่ปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 
  

บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 

บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั 
 

บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั  
โรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลขนาด 7.5MW  

จ.นราธวิาส 
 

บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั 
 

 

บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จ ากดั 
 

บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ี(แพร่) จ ากดั 

โรงไฟฟ้า Biomass Gasification 
ขนาด 1 MW ทีส่ามารถจ าหน่าย
ไฟฟ้าไดจ้ากทัง้หมด 2 MW 

บรษิทั เซฟ ไบโอแมส็ จ ากดั 

ธุรกจิโรงสบัไมเ้พือ่ใชเ้ป็นวตัถุดบิ
ส าหรบัโรงไฟฟ้า 
จ.นราธวิาส 

ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
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รายละเอยีดการจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามญัของบรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 33.37 มดีงันี้ 
 

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 
 
บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (“ECF-Power”) จะจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามญัทัง้หมดที่ถอือยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 
33.37 ของ บรษิัท เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิ้งส ์จ ากดั คดิเป็นจ านวนหุ้นสามญัเท่ากบั 1,938,760 หุ้น มูลค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ในมลูค่าราคาขายที ่233.88 ลา้นบาท ใหก้บั บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จ ากดั ใน
ฐานะผูจ้ะซือ้ ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครัง้ที ่12/2563 โดยคาดว่า จะด าเนินการ
แลว้ปิดการซือ้ขายเสรจ็สิน้ภายในไม่เกนิวนัที ่30 ธนัวาคม 2563 นี้ 
 
โดยมรีายละเอยีดทีม่าของการเขา้ท ารายการดงันี้ 
- ทาง ECF-Power ไดเ้ขา้ท าสญัญาจะซือ้จะขาย ฉบบัลงวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2563 เพื่อท าความตกลงกบั

ผูจ้ะซือ้ ว่ามคีวามตอ้งการทีจ่ะเจรจาซือ้ขายหุน้ของ SAFE ในสดัสว่นที ่ECF-Power ถอืหุน้อยู่ในปัจจุบนั 
โดยไดก้ าหนดราคาขายในเบือ้งต้น แต่ยงัไม่มกีารก าหนดเงื่อนไขการจ่ายช าระเงนิ เนื่องจากทางผูจ้ะซือ้
ในขณะนัน้ยงัไม่มแีหล่งเงนิทีช่ดัเจนทีจ่ะน ามาจ่ายช าระ  

- ต่อมาบรษิัทฯ ได้น าเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 10/2563 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัที่ 9 
ตุลาคม 2563 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ลงนามในสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาจะซือ้จะขายหุน้ ฉบบัที ่1 
ลงวนัที่ 9 ตุลาคม 2563 ซึง่สญัญาดงักล่าวทางผูจ้ะซื้อและผู้จะขายไดต้กลงขอ้สรุปเรื่องราคาและตกลง
ช าระราคาจะซือ้จะขายหุน้ทีจ่ะซือ้จะขายตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดทีต่กลงร่วมกนัเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

- ต่อมาบรษิัทฯ ได้น าเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที ่12/2563 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัที่ 22 
ธนัวาคม 2563 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ลงนามในสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาจะซือ้จะขายหุน้ ฉบบัที ่
2 ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2563 เพื่อก าหนดวนัทีผู่จ้ะซือ้จะช าระเงนิค่าหุน้งวดสดุทา้ยจ านวน 190 ลา้นบาท 
ที่สถาบนัการเงินผู้ให้การสนับสนุนสนิเชื่อของผู้จะซื้อจะด าเนินการโอนจ่ายช าระให้กบั ECF-Power 
ภายในไม่เกนิวนัที ่30 ธนัวาคม 2563  

 
2.  คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน 

 
ผูจ้ะขาย :  บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั (“ECF-Power”) ในฐานะบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ 

ถอืหุน้ใน ECF-Power ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 
ผูจ้ะซือ้ :  บรษิทั ไพรช์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จ ากดั (“POWH”)  
  กรรมการของ POWH ได้แก่ นายคมวิทย์ บุญธ ารงกิจ, นายวิชัย บุญธ ารงกิจ และ

นางสาวยวิลี ่บุญธ ารงกจิ  
 รายชื่อผูถ้อืหุน้ใน บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จ ากดั ประกอบดว้ยรายชื่อ ดงันี้ 

1. นายคมวทิย ์  บุญธ ารงกจิ ถอืหุน้จ านวน 463,260 หุน้ หรอืรอ้ยละ 33.09 
2. นายสมบรูณ์  บุญธ ารงกจิ ถอืหุน้จ านวน 331,520 หุน้ หรอืรอ้ยละ 23.68  
3. นางเสาวลกัษณ์  บุญธ ารงกจิ ถอืหุน้จ านวน 216,160 หุน้ หรอืรอ้ยละ 15.44 
4. นายวชิยั   บุญธ ารงกจิ ถอืหุน้จ านวน 172,900 หุน้ หรอืรอ้ยละ 12.35 
5. นางสาวยวิลี ่ บุญธ ารงกจิ ถอืหุน้จ านวน 216,160 หุน้ หรอืรอ้ยละ 15.44 
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ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย :  
ผูจ้ะซือ้และผูจ้ะขายไม่มคีวามสมัพนัธแ์ละเขา้ข่ายเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่ว
โยงกนัแต่อย่างใด 
 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและรายละเอียดสินทรพัยท่ี์จ าหน่ายไป 
 

บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั (“ECF-Power”) จะจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามญัทัง้หมดทีถ่อือยู่ในสดัส่วนรอ้ย
ละ 33.37 ของ บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั คดิเป็นจ านวนหุน้สามญัเท่ากบั 1,938,760 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ในมลูค่าราคาขายที ่233.88 ลา้นบาท ใหก้บั บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จ ากดั 

 

บรษิัท เซฟ เอนเนอร์จ ีโฮลดิ้งส์ จ ากดั (SAFE) เป็นบรษิัทที่มกีารด าเนินธุรกจิในรูปแบบของผู้ลงทุน 
(Holding Company) โดยปัจจุบนั SAFE เป็นผู้เขา้ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล ขนาด 7.5 เมกะ
วตัต์ โรงสบัไม ้ในจงัหวดันราธวิาส และโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลในรปูแบบ Biomass Gasification ขนาด 2 
เมกะวตัต ์จงัหวดัแพร่ (ปัจจุบนัสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าในเชงิพาณิชยไ์ด ้1 เมกะวตัต)์ 

ปัจจุบนั SAFE มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วเท่ากบั 581,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
5,810,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยมรีายชื่อคณะกรรมการและสดัสว่นการถอืหุน้ ดงันี้ 

 
รายช่ือคณะกรรมการบริษทั 

ก่อนการจ าหน่ายไปซ่ึงหุ้นสามญัของ SAFE ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 33.37 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั 
หลงัการจ าหน่ายไปซ่ึงหุ้นสามญัของ SAFE ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 33.37 
1. นายสมพล ธนาด ารงศกัดิ ์ - 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ - 
3. นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์ - 
4. นางนุศรา ธนาด ารงศกัดิ ์ - 
5. นายคมวทิย ์ บุญธ ารงกจิ 1. นายคมวทิย ์ บุญธ ารงกจิ 
6. นางสาวยวิลี ่ บุญธ ารงกจิ 2. นางสาวยวิลี ่ บุญธ ารงกจิ 
7. นายแสงชยั ธนาด ารงศกัดิ ์ - 
หมายเหตุ การจ าหน่ายไปซึ่งหุ้นสามญัของ SAFE โดยบรษิัท อีซเีอฟ พาวเวอร์ จ ากดั และ บรษิทั ฟอร์จูน พาร์ท อินดสัตรี้ 
จ ากดั (มหาชน) เกดิขึน้ในเวลาเดยีวกนั) 
 
รายชื่อผูถ้อืหุน้ก่อนการจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามญัของ SAFE ในสดัสว่นรอ้ยละ 33.37  
 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น 
จ านวนหุ้นท่ีถือ  

(หุ้น) 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(รอ้ยละ) 
1. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากัด  ใน

ฐานะบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
1,938,760 33.37 
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รายช่ือผูถ้ือหุ้น 
จ านวนหุ้นท่ีถือ  

(หุ้น) 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(รอ้ยละ) 
2. บรษิทั ฟอรจ์ูน พารท์ อสิดสัตรี ้จ ากดั 

(มหาชน) 
1,938,760 33.37 

3. บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จ ากดั 1,932,480 33.26 
จ านวนรวม 5,810,000 100.00 

 
รายชื่อผูถ้อืหุน้หลงัการจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามญัของ SAFE ในสดัสว่นรอ้ยละ 33.37 (โดยการจ าหน่ายไป
ซึง่หุน้สามญัของ SAFE โดยบรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั และ บรษิทั ฟอรจ์ูน พารท์ อนิดสัตรี ้จ ากดั 
(มหาชน) เกดิขึน้ในเวลาเดยีวกนั) 
 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น 
จ านวนหุ้นท่ีถือ  

(หุ้น) 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(รอ้ยละ) 
1. บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จ ากดั 5,810,000 100.00 
จ านวนรวม 5,810,000 100.00 

 
สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ขอ้มลูจากงบการเงนิรวมทีไ่ดร้บัการตรวจสอบและสอบทานจาก
ผูส้อบบญัช ีส าหรบังวดปี 2561 และ 2562 และงวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 และงบการเงนิ
เฉพาะกจิการทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีส าหรบังวดปี 2560) 

 

รายการ 
งวด 12 เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2560 

งวด 12 เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2561 

งวด 12 เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 

งวด 3 เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี  

31 มีนาคม 2563 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า - 224.24 252.03 54.85 
ค่าใชจ้่าย 6.01 215.61 225.23 53.51 
ก าไรส าหรบัปี / งวด (4.68) 20.33 31.66 2.33 
ก าไรสว่นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ - 24.51 38.29 3.81 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 27.67 203.40 195.32 193.40 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์-สทุธ ิ 0.05 496.40 479.03 471.11 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 627.56 832.02 815.70 803.29 
สนิทรพัยร์วม 655.23 1,035.43 1,011.02 996.69 
หนี้สนิหมุนเวยีน 233.91 183.05 173.80 169.43 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน - 182.62 135.80 123.51 
หนี้สนิรวม 233.91 365.67 309.60 292.94 
ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 426.00 581.00 581.00 581.00 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 421.32 669.76 701.42 703.75 

หมายเหตุ: งบการเงนิงวด 3 เดอืน สิ้นสุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และเป็นงบการเงนิ
ฉบบัล่าสุด ภายหลงัจากทางบรษิัทฯ ได้เขา้สู่แผนการขายเงนิลงทุนของ SAFE ตัง้แต่ช่วงต้นไตรมาสที ่1 และไดห้ยุดใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีใน
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การวดัมลูค่าเงนิลงทุน และถอืมลูค่าเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นรายการสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่ือไวเ้พื่อขาย ตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะ
การเงนิ ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ตัง้แต่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 

 
4. รายละเอียดเบือ้งต้นของ บริษทั ไพรซ์ ออฟ วู้ด โฮลด้ิงส ์จ ากดั ในฐานะผูจ้ะซ้ือ 

 
ชื่อกจิการ : บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ส ์จ ากดั (“POWH”) 
วนัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั : 28 ธนัวาคม 2559 
ทีอ่ยู่ : เลขที ่149 หมู่ที ่3 ต าบลยคูละ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส 
ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ : ประกอบธุรกจิการเป็นผูเ้ขา้ลงทุนในรปูแบบ Holding Company 
โครงสรา้งเงนิทุน : POWH มีทุนจดทะเบียนจ านวน 14,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั

จ านวน 1,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และได้ช าระทุนจด
ทะเบยีนแลว้เป็นจ านวน 14,000,000 บาท 

รายชื่อคณะกรรมการบรษิทั : ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย 
กรรมการ จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่  

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

รายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จ ากดั ประกอบดว้ยรายชื่อผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
1. นายคมวทิย ์ บุญธ ารงกิจ ถือหุ้นจ านวน 463,260 หุ้น หรือร้อยละ 

33.09 
2. นายสมบรูณ์  บุญธ ารงกิจ ถือหุ้นจ านวน 331,520 หุ้น หรือร้อยละ 

23.68  
3. นางเสาวลกัษณ์  บุญธ ารงกิจ ถือหุ้นจ านวน 216,160 หุ้น หรือ

รอ้ยละ 15.44 
4. นายวชิยั  บุญธ ารงกิจ ถือหุ้นจ านวน 172,900 หุ้น หรือร้อยละ 

12.35 
5. นางสาวยวิลี ่ บุญธ ารงกิจ ถือหุ้นจ านวน 216,160 หุ้น หรือร้อยละ 

15.44 
 

5. เกณฑก์ารค านวณขนาดรายการ 
 
การท ารายการดงักล่าวขา้งต้น ขนาดรายการเขา้ข่ายตามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์

โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
ขนาดรายการได้มาสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 17.60 ซึ่งค านวณด้วยเกณฑ์ก าไรสุทธิ อ้างอิงงบการเงนิรวมของ

บรษิทัฯ ยอ้นหลงั 12 เดอืน สิน้สุด ณ วนัที ่30 มถุินายน 2563 ซึง่ผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต โดยมี
รายละเอยีดการค านวณขนาดรายการดงันี้ 
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หมายเหต ุ:  
1. บรษิทัฯ ไมม่รีายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยร์ายการอื่นทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัทีม่กีารตกลงเขา้ท ารายการในครัง้นี้ 
2. งบการเงนิของ SAFE ทีใ่ชใ้นการค านวณคอื งบการเงนิงวด 3 เดอืน สิ้นสุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ซึง่ผ่านการสอบทานโดย

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และเป็นงบการเงนิฉบบัล่าสุด ภายหลงัจากทางบรษิทัฯ ไดเ้ขา้สู่แผนการขายเงนิลงทุนของ SAFE ตัง้แต่
ช่วงตน้ไตรมาสที ่1 และไดห้ยุดใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในการวดัมลูค่าเงนิลงทุน และถอืมลูค่าเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นรายการสนิทรพัย์
ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย ตามทีป่รากฏในงบแสดงฐานะการเงนิ ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ตัง้แต่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 
2563   

 
ขนาดรายการสูงสุดที่ค านวณตามเกณฑ์ก าไรสุทธ ิเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการ

ไดม้าหรอืจ าหน่ายไป โดยมมีลูค่าของรายการเท่ากบัรอ้ยละ 15 หรอืสงูกว่า แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมี
หน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ทนัท ีและ
จดัส่งหนังสอืเวยีนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ภายใน 21 วนันบัแต่วนัทีเ่ปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

 
6. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

 
มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนในการจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามญัที ่ECF-Power ถอือยู่ทัง้หมดในสดัสว่นรอ้ยละ 33.37 

ของ SAFE คิดเป็นจ านวนหุ้นสามัญเท่ากับ 1,938,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในมูลค่าราคาขายที ่
233.88 ลา้นบาท ใหก้บั บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จ ากดั ในฐานะผูจ้ะซือ้ เป็นราคาซึง่ไดม้กีารตกลงตามเงื่อนไข
การจ่ายช าระเงนิค่าหุน้ตามสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาจะซือ้จะขายหุน้ ฉบบัที ่1 ลงวนัที ่9 ตุลาคม 2563  

โดยมเีงื่อนไขที่ระบุไวใ้นสญัญาแก้ไขเพิม่เตมิสญัญาจะซือ้จะขายหุน้ ฉบบัที ่1 แสดงความตกลงระหว่างผูจ้ะ
ซือ้และผูจ้ะขายว่า หากผูจ้ะซือ้ไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขการจ่ายช าระเงนิและขอ้ก าหนดไดต้ามตารางทีแ่สดงไว้
ดา้นล่าง ทางผูจ้ะขายจะคนืเงนิและเมื่อไดร้บัคนืเงนิครบถว้นแลว้ ใหถ้อืว่าสญัญาซือ้หุน้คนืนี้ เลกิกนั ผูจ้ะขายสามารถ
น าหุน้และกจิการจ าหน่ายใหแ้ก่บุคคลอื่นได ้

ต่อมาคู่สญัญาได้เข้าท าความตกลงในสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาจะซื้อจะขายหุ้น ฉบับที่ 2 ลงวนัที่ 22 
ธนัวาคม 2563 โดยการเขา้ท าความตกลงของสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาจะซือ้จะขายหุน้ ฉบบัที ่2 เกดิขึน้ภายหลงั
จากทีท่างผูจ้ะซือ้ได้รบัผลการพจิารณาอนุมตัสินิเชื่อจากสถาบนัการเงนิซึง่แสดงให้เหน็ถงึความชดัเจนของการจ่าย
ช าระราคาซือ้ขายกอ้นสดุทา้ยเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

เกณฑก์ารค านวณขนาดรายการ สตูรการค านวณ ขนาดรายการ 

1. เกณฑม์ลูค่าของสนิทรพัย ์(NTA) 33.37% x 375.40 ลา้นบาท / 1,232.77 ลา้นบาท  รอ้ยละ 10.16 

2. เกณฑก์ าไรสุทธ ิ 33.37% x 29.65 ลา้นบาท / 56.23 ลา้นบาท  รอ้ยละ 17.60 

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 233.88 ลา้นบาท / 3,512.24 ลา้นบาท x 100  รอ้ยละ 6.66 

4. เกณฑม์ลูค่าของหลกัทรพัย ์ ไมส่ามารถค านวณไดเ้นื่องจากไมม่กีารออกหุน้เพือ่ช าระค่าสนิทรพัย์ 
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โดยมรีายละเอยีดขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการจ่ายช าระราคา ดงันี้  
 

รายละเอียดของราคาซ้ือขาย 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ก าหนดวนัท่ีจ่าย
ช าระไม่เกิน 

อ่ืน ๆ  

1. การวางเงนิมดัจ า  2.50  - บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิมดัจ าดงักล่าวเรยีบรอ้ย
แลว้เมื่อวนัที ่ 30 กนัยายน 2563 อา้งองิ
ตามเงื่อนไขทีป่รากฏในสญัญาแกไ้ข
เพิม่เตมิสญัญาจะซือ้จะขายหุน้ ฉบบัที ่1  

2. จ่ายสว่นทีเ่หลอืของราคา
ซือ้ขาย งวดที ่1 

15.00 - บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิดงักล่าวเรยีบรอ้ยแลว้
เมื่อวนัที ่ 10 ตุลาคม 2563 อา้งองิตาม
เงื่อนไขทีป่รากฏในสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิ
สญัญาจะซือ้จะขายหุน้ ฉบบัที ่1  

3. จ่ายสว่นทีเ่หลอืของราคา
ซือ้ขาย งวดที ่2 

12.50  - บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิดงักล่าวเรยีบรอ้ยแลว้
เมื่อวนัที ่ 31 ตุลาคม 2563 อา้งองิตาม
เงื่อนไขทีป่รากฏสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิ
สญัญาจะซือ้จะขายหุน้ ฉบบัที ่1  

4. จ่ายสว่นทีเ่หลอืของราคา
ซือ้ขาย งวดที ่3 และ 4 

13.88  - บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิดงักล่าวเรยีบรอ้ยแลว้
เมื่อวนัที ่30 พฤศจกิายน และ 7 ธนัวาคม  
2563 อา้งองิตามเงื่อนไขทีป่รากฏใน
สญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาจะซือ้จะขาย
หุน้ ฉบบัที ่1 

5. จ่ายสว่นทีเ่หลอืของราคา
ซือ้ขาย  
งวดสดุทา้ย 

190.00 ภายในไม่เกนิวนัที ่
30 ธนัวาคม 2563 

อา้งองิตามเงื่อนไขทีป่รากฏในสญัญา
แกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาจะซือ้จะขายหุน้ 
ฉบบัที ่2 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ไม่เกนิ 233.88  
 

7. มูลค่าของสินทรพัยท่ี์จ าหน่ายไป 
 
บรษิัทฯ จ าหน่ายไปซึ่งหุ้นสามญัที่ ECF-Power ถืออยู่ทัง้หมดในสดัส่วนร้อยละ 33.37 ของ SAFE คิดเป็น

จ านวนหุน้สามญัเท่ากบั 1,938,760 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยมตี้นทุนตามมูลค่าเงนิลงทุนตามวธิสี่วน
ได้เสยีใน SAFE เท่ากบั 227.71 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในรายการสนิทรพัย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายจ านวน 
227.71 ล้านบาท ในงบการเงนิรวมของบรษิัทฯ ทีผ่่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ณ วนัที่ 31 มนีาคม 
2563 วนัที ่30 มถุินายน 2563 และ วนัที ่30 กนัยายน 2563  

 
8. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดราคาขาย 

 
ราคาขายดงักล่าวพจิารณาจากตน้ทุนตามมลูค่าเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยีจ านวน 227.71 ลา้นบาท และสว่น

เพิ่มซึ่งเกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างบรษิัทฯ กบัผู้จะซื้อ โดยราคาขายจ านวน 233.88 ล้านบาท เป็นราคาที่มี
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มลูค่าสงูกว่าเงนิลงทุนทีบ่รษิทัฯ ไดล้งทุนไปในธุรกจิของ SAFE จ านวนประมาณ 6.2 ลา้นบาท จงึเหน็ว่าเป็นราคาทีม่ี
ความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ  

 

9. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าบริษทัจะได้รบั 
 

การจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามญัของ SAFE ดงักล่าว จะช่วยใหบ้รษิทัฯ ไดร้บักระแสเงนิสดจากการเขา้ท ารายการ
ในครัง้นี้เท่ากบั 233.88 ลา้นบาท ซึง่จะช่วยเสรมิสภาพคล่องและสามารถใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกจิ
ภายใตส้ถานการณ์ในขณะน้ี  

 
10. แผนการทางการเงินหลงัการได้รบัเงินจากการจ าหน่ายไปซ่ึงทรพัยสิ์น 

 
บรษิทัฯ จะใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิดงักล่าว เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกจิ เพื่อ

เสรมิสภาพคล่องให้กบัธุรกจิการเป็นผู้ผลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรใ์นขณะนี้ รวมถึงส่วนหนึ่งจะน าไปใชใ้นการเขา้
ลงทุนในธุรกจิดา้นพลงังานส าหรบัโครงการทีม่อียู่ในปัจจุบนั 

 
        11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ซึง่มกีรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า ในการเขา้ท า

รายการดงักล่าวของบรษิทัฯ มคีวามสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เน่ืองจาก
การจ าหน่ายไปซึง่หุน้ดงักล่าวเป็นโอกาสช่วยเสรมิความแขง็แกร่ง และเตรยีมความพรอ้มดา้นสภาพคล่องทางการเงนิ
ใหก้บับรษิทัฯ ภายใตส้ถานการณ์ในขณะน้ี โดยราคาในการจ าหน่ายหุน้ดงักล่าว ยงัคงมมีลูค่าทีส่งูกว่ามลูค่าเงนิลงทุน
ตามวธิสี่วนไดเ้สยีของบรษิทัฯ ประกอบกบัเป็นช่วงเดยีวกบัทีม่ผีูแ้สดงความสนใจเขา้ขอซือ้หุน้ทัง้หมดทีบ่รษิทัฯ ถอื
อยู่ใน SAFE  

 
         12. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแตกต่างจากความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษทั ตามข้อ 11 

 
กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน ไม่มคีวามเหน็ทีแ่ตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

 
บรษิัทฯ ขอรบัรองว่า ขอ้ความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และไดจ้ดัท าขึน้ดว้ยความรอบคอบและ

ระมดัระวงัโดยยดึถอืผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั  
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 
 (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์ 
 กรรมการผูจ้ดัการ 


