ที่ ECF2 036/2559
13 ธันวาคม 2559
เรื่อง แจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ใิ ห้บริษทั ย่อยจดทะเบียนเลิกบริษทั ร่วมทุนรวม 4 บริษทั
ยกเลิกมติอนุมตั กิ ารจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุน 1 บริษทั และอนุมตั ใิ ห้บริษทั ย่อยเข้าถือหุน้ ในบริษทั ร่วม
ทุนแห่งใหม่ 1 บริษทั (บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จากัด)
เรียน กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 9/2559 ของบริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 11 ธันวาคม 2559 ได้มมี ติทส่ี าคัญ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาอนุมตั ใิ ห้บริษทั อีซเี อฟ โฮลดิง้ ส์ จากัด (“ECFH”) (ในฐานะบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ใน
สัดส่วนร้อยละ 75) พิจารณาอนุมตั ใิ นทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ร่วมทุนทีท่ าง ECFH ได้เข้าเป็ นผูถ้ อื หุน้
โดยมีมติอนุมตั กิ ารจดทะเบียนเลิกบริษทั ร่วมทุนรวม 4 บริษทั ดังนี้
i. บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จากัด โดย ECFH ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 25.00
ii. บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จากัด โดย ECFH ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20.00
ั
iii. บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปตตานี
) จากัด โดย ECFH ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 25.00
iv. บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) จากัด โดย ECFH ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 25.00
เนื่องจาก 4 บริษทั ร่วมทุนดังกล่าวไม่สามารถชนะการประมูลเพื่อเสนอเข้ารับคัดเลือกเป็ นผู้
จาหน่ายไฟฟ้าในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (PPA) ตามประกาศรายละเอียดหลักเกณฑ์การรับซือ้ ไฟฟ้าจาก
ผูผ้ ลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยวิธกี ารคัดเลือกโดยการแข่งขันทางด้านราคา (Competitive Bidding)
ระยะที่ 1 สาหรับพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา
2. พิจารณาอนุมตั ยิ กเลิกมติอนุมตั กิ ารจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 2) จากัด
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 7/2558 เมื่อวันศุกร์ท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 ทีผ่ า่ นมา
เนื่องจากมติดงั กล่าวไม่ได้ถูกนาไปใช้ในการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั แต่อย่างใด
3. พิจารณาอนุมตั ใิ ห้บริษทั อีซเี อฟ โฮลดิง้ ส์ จากัด ในฐานะบริษทั ย่อย ทีบ่ ริษทั ฯ เข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อย
ละ 75 เป็ นผูเ้ ข้าลงทุนในบริษทั ร่วมทุนแห่งใหม่ทจ่ี ะจดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจด้าน
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันทีค่ าดว่าจะจดทะเบียนจัดตัง้
ชื่อบริษทั ร่วมทุนแห่งใหม่
สถานทีต่ งั ้ ของบริษทั

:
:
:

ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560
บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จากัด
11/22 หมู่ 20 ถ.นิมติ ใหม่ ต.ลาลูกกา อ.ลาลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

:
:

โครงสร้างการถือหุน้

:

แหล่งทีม่ าของเงินทุน
ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั

:
:

เพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 10,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ มีดงั นี้
1. บริษทั อีซเี อฟ โฮลดิง้ ส์ จากัด (ในฐานะบริษทั
ย่อยของบริษทั ฯ) 4,998 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
49.98
2. นายชาลี สุขสวัสดิ ์ กรรมการของบริษทั ฯ และ
ECFH 1 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.01
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ ์ กรรมการของบริษทั ฯ และ
ECFH 1 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.01
4. บริษทั ฟอร์จนู พาร์ท อิสดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)
(FPI) 4,998 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 49.98
5. นายสมพล ธนาดารงศักดิ ์ กรรมการของ FPI 1
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.01
6. นายสมกิจ ธนาดารงศักดิ ์ กรรมการของ FPI 1
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.01
เงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ
การลงทุนจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุนจะเป็ นช่องทางทีช่ ว่ ยสร้าง
การเจริญเติบโตให้กบั ธุรกิจของบริษทั และเป็ นการกระจาย
ความเสีย่ งจากการดาเนินธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียว

ทัง้ นี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายต้องพิจารณาตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ยั สาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนใน
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ พ.ศ. 2547 เนื่องจากคานวณขนาดรายการได้ตามเกณฑ์สงู สุด คือ เกณฑ์มลู ค่า
รวมของสิง่ ตอบแทนได้เท่ากับร้อยละ 0.02 โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559
ซึง่ ต่ากว่าร้อยละ 15 ประกอบกับหากคานวณขนาดรายการดังกล่าวนับรวมทุกรายการทีเ่ กิดขึน้ ย้อนหลังหกเดือน
ขนาดรายการยังต่ากว่าร้อยละ 15 นอกจากนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุนดังกล่าวเป็ นเพียงการเตรียมการเพื่อเข้าลงทุนในโครงการที่
บริษทั ฯ จะพิจารณาตัดสินใจต่อไป ซึง่ ยังมีความไม่แน่ นอนถึง มูลค่าเงินลงทุน ดังนัน้ ภายหลังจากทราบมูลค่าเงิน
ลงทุนในแต่ละโครงการเป็ นทีแ่ น่ ชดั แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
การปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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ขอแสดงความนับถือ
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ)์
กรรมการผูจ้ ดั การ
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