ที่ ECF02 051/2560
16 มิถุนายน 2560
เรื่อง

แจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั อนุ มตั กิ ารเข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ รวม 2 โครงการ (บริษทั เซฟ ไบ
โอแม็ส จากัด และ บริษทั บิน่า พูร่ี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอแจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่
8/2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยทีป่ ระชุมได้มมี ติทส่ี าคัญสาหรับรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์รวม 2 โครงการ
โดยพิจารณาและอนุมตั กิ ารเข้าลงทุนซือ้ หุน้ ในกิจการต่าง ๆ ผ่าน บริษทั อีซเี อฟ พาวเวอร์ จากัด ในฐานะบริษทั ย่อย ที่
บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 และ บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จากัด (“SAFE”) ในฐานะบริษทั ร่วม ซึง่ บริษทั ย่อยถือ
หุน้ ร้อยละ 33.37 ในมูลค่าการลงทุนรวม 50.62 ล้านบาท
ซึง่ การเข้าลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นการทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียน
ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ยั สาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่าย
ไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศฯ เรือ่ งได้มาหรือจาหน่ ายไป”) โดยมีขนาดรายการ
ได้มาสูงสุดคานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทนของทัง้ 2 โครงการดังกล่าว เท่ากับร้อยละ 2.26 ของมูลค่า
สินทรัพย์รวมของบริษทั ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 (ทัง้ นี้รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์รายการอื่นทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่าง 6
เดือนก่อนวันทีม่ กี ารตกลงเข้าทารายการในครัง้ นี้ ได้ผ่านมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 แล้ว) ซึง่ ขนาดรายการไม่เข้าข่ายทีจ่ ะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจาหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียน และไม่ใช่รายการเกีย่ วโยงกัน
โดยมีรายละเอียดทีส่ าคัญของการพิจารณาอนุมตั เิ ข้าลงทุนใน 2 โครงการ ดังนี้
1. การเข้าลงทุนซือ้ หุน้ ของ บริษทั เซฟ ไบโอแม็ส จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยบริษทั เซฟ เอนเนอร์จี
โฮลดิง้ ส์ จากัด ในฐานะบริษทั ร่วมเข้าเป็ นผูล้ งทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บริษทั เซฟ ไบโอแม็ส จากัด
ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
ผูซ้ อ้ื
ผูข้ าย
มูลค่าการเข้าลงทุน/มูลค่ารวมของสิง่
ตอบแทน
ขนาดรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์

ดาเนินธุรกิจโรงสับไม้ ตัง้ อยู่ทอ่ี าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จากัด
ผูถ้ อื หุน้ เดิมของ บริษทั เซฟ ไบโอแม็ส จากัด ซึง่ ไม่เข้าข่ายเป็ น
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน และไม่มคี วามสัมพันธ์กบั บริษทั
33.37 ล้านบาท (ตามสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 33.37 ใน
SAFE)
ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทนซึง่ เป็ นมูลค่าสูงสุดเท่ากับ

ร้อยละ 1.49 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
มูลค่าของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา
SAFE จะได้มาซึง่ หุน้ สามัญของ บริษทั เซฟ ไบโอแม็ส จากัด
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100
เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการกาหนดราคาซือ้ ขาย ตามราคาทีต่ กลงกันระหว่างผูซ้ อ้ื และผูข้ าย
โดยพิจารณา
หุน้
ประกอบกับความคุม้ ค่า
และผลตอบแทนในการลงทุนด้วย
วิธกี ารคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Model)
โดยมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนทีร่ อ้ ยละ 15.41
ผลประโยชน์ทค่ี าดว่าบริษทั จะได้รบั
โรงสับไม้แห่งนี้จะช่วยลดต้นทุนเชือ้ เพลิงทีจ่ ะใช้ในการผลิต
ไฟฟ้ าให้กบั โรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวลของ บริษทั ไพร์ซ ออฟ
วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จากัด (“PWGE”) ซึง่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ทาธุรกรรมซือ้ ขายโครงการ PWGE ให้แล้วเสร็จ และจะเริม่ การ
จาหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 นี้
แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ในการทารายการ
กระแสเงินสดภายในของบริษทั
และ/หรือการกูย้ มื เงินจาก
สถาบันการเงิน
วันเดือนปี ทค่ี าดว่าจะดาเนินการซือ้
ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2560
ขายได้แล้วเสร็จ
เงื่อนไขการอนุมตั ิ
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การหรือผูท้ ่ี
ได้รบั มอบอานาจจากกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูเ้ ข้าดาเนินการ
เจรจา ข้อตกลงต่าง ๆ รวมถึงสัญญาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องภายใน
เงื่อนไขทางธุรกิจทีส่ มบูรณ์
2. การเข้าลงทุนซือ้ หุน้ ของ บริษทั บิน่า พูร่ี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 49 โดยบริษทั
เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จากัด ในฐานะบริษทั ร่วมเข้าเป็ นผูล้ งทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บริษทั บิ น่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด
ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานเทคโนโลยีระบบผลิตกาาซ
เชือ้ เพลิงจากชีวมวล (Gasification) ขนาด 2 เมกะวัตต์ โดย
แบ่งออกเป็ น 2 โครงการ ๆ ละ 1 เมกะวัตต์ ตัง้ อยู่ท่ี อาเภอลอง
จังหวัดแพร่ และอาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ผูซ้ อ้ื
บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จากัด
ผูข้ าย
ผูถ้ อื หุน้ เดิมของ บริษทั บิน่า พูร่ี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด
ซึง่ ไม่เข้าข่ายเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน และไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
บริษทั
มูลค่าการเข้าลงทุน/มูลค่ารวมของสิง่ 17.25 ล้านบาท (ตามสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 33.37 ใน
ตอบแทน
SAFE)
ขนาดรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์
ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทนซึง่ เป็ นมูลค่าสูงสุดเท่ากับ
ร้อยละ 0.77 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
มูลค่าของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา
SAFE จะได้มาซึง่ หุน้ สามัญของ บริษทั บิน่า พูร่ี พาวเวอร์
(ไทยแลนด์) จากัด คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 49
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เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการกาหนดราคาซือ้ ขาย ตามราคาทีต่ กลงกันระหว่างผูซ้ อ้ื และผูข้ าย
โดยพิจารณา
หุน้
ประกอบกับความคุม้ ค่า
และผลตอบแทนในการลงทุนด้วย
วิธกี ารคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Model)
โดยมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนทีร่ อ้ ยละ 33.40 และร้อย
ละ 26.20 สาหรับโครงการทีอ่ าเภอลอง และอาเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ ตามลาดับ
ผลประโยชน์ทค่ี าดว่าบริษทั จะได้รบั
บริษทั จะได้รบั อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
และจะเป็ น
จุดเริม่ ต้นของการดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ าในรูปแบบทีแ่ ตกต่าง
จากโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวล
หรือโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ทบ่ี ริษทั ให้ความสนใจเข้าลงทุน โดยคาดว่าจะเริม่
การจาหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ได้ภายในไม่เกินไตรมาสที่ 1 ปี
2561 สาหรับทัง้ สองโครงการ
แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ในการทารายการ
กระแสเงินสดภายในของบริษทั
และ/หรือการกูย้ มื เงินจาก
สถาบันการเงิน
วันเดือนปี ทค่ี าดว่าจะดาเนินการซือ้
ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2560
ขายได้แล้วเสร็จ
เงื่อนไขการอนุมตั ิ
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การหรือผูท้ ่ี
ได้รบั มอบอานาจจากกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูเ้ ข้าดาเนินการ
เจรจา ข้อตกลงต่าง ๆ รวมถึงสัญญาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องภายใน
เงื่อนไขทางธุรกิจทีส่ มบูรณ์


ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า ในการเข้าทารายการดังกล่าวทัง้ 2 โครงการ ของ
บริษทั มีความสมเหตุสมผลและจะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เนื่องจากการเข้าซือ้ หุน้ ดังกล่า วเป็ น
โอกาสสาคัญทีจ่ ะทาให้บริษทั สามารถขยายฐานธุรกิจไปสูธ่ ุรกิจด้านพลังงานทดแทน
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั
กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน ไม่มคี วามเห็นทีแ่ ตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ)์
กรรมการผูจ้ ดั การ
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