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17 สงิหาคม 2563 

 
เร่ือง การลงทนุในบริษัทอ่ืน 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 5/2563  เม่ือวนัท่ี 14 สงิหาคม 
2563 ได้มีมติอนมุติัการลงทนุในบริษัท กรีน ฟเูอล เมเนจเมนท์ จํากดั (“GFM”) ดงันี ้

1) อนมุติัการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ GFM จํานวน 375,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท  รวมเป็นเงินจํานวน 
3,750,000 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 15 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของ GFM มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 
บาท จาก นายจารุกิตต์  จลุละครินทร์ ซึง่ไมเ่ป็นบคุคลเก่ียวโยง ภายในเดือนสงิหาคม 2563 

2) อนมุติัการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ GFM จํานวน 375,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท  รวมเป็นเงินจํานวน 
3,750,000 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 15 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของ GFM มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 
บาท จาก นายจารุกิตต์  จลุละครินทร์ ซึง่ไมเ่ป็นบคุคลเก่ียวโยง ภายในเดือนตลุาคม 2563 

3) อนมุติัการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นเดิมของการถือหุ้นใน GFM จํานวน 600,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 
10 บาท  รวมเป็นเงินจํานวน 6 ล้านบาท  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 30 ของหุ้นท่ีออกใหมท่ัง้หมด ภายในเดือน
ตลุาคม 2563 

การทํารายการดงักลา่วจะทําให้บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้น GFM ภายหลงัการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 25 ล้านบาท เป็น 
45 ล้านบาทแล้ว รวมจํานวน 1,3500,00 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 30  มลูคา่การลงทนุรวม 13.5 ล้านบาท  และคิดเป็น
ขนาดรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ร้อยละ 0.96 ซึง่เป็นคา่มากท่ีสดุตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน โดยมีรายละเอียด
ตามสารสนเทศรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ ดงันี ้

 

1. วันที่ทาํรายการ   ภายในเดือนสงิหาคมและเดือนตลุาคม 2563 
 

2. คู่สัญญาที่เก่ียวข้องและความสัมพันธ์ 
2.1 คูส่ญัญาการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ GFM จํานวน 375,000 หุ้น (ร้อยละ 15) ภายในเดือนสงิหาคม 2563 

ผู้ ซือ้  บริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) 
ผู้ขาย  นายจารุกิตต์  จลุละครินทร์ 
ความสมัพนัธ์ ไมเ่ป็นบคุคลเก่ียวโยง 

2.2 คูส่ญัญาการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ GFM จํานวน 375,000 หุ้น (ร้อยละ 15) ภายในเดือนตลุาคม 2563 
ผู้ ซือ้  บริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) 
ผู้ขาย  นายจารุกิตต์  จลุละครินทร์ 
ความสมัพนัธ์ ไมเ่ป็นบคุคลเก่ียวโยง 

2.3 คูส่ญัญาการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นเดิมของการถือหุ้นใน GFM จํานวน 600,000 หุ้น (ร้อย
ละ 30) ภายในเดือนตลุาคม 2563 

ผู้ ซือ้  บริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) 
ผู้ขาย  บริษัท กรีน ฟเูอล เมเนจเมนท์ จํากดั 
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3. ลักษณะทั่วไปของรายการและขนาดรายการ 
3.1 บริษัทซือ้หุ้นสามญัของ GFM จํานวน 375,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท  รวมเป็นเงินจํานวน 

3,750,000 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 15 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของ GFM มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 
10 บาท จาก นายจารุกิตต์  จลุละครินทร์ ซึง่ไมเ่ป็นบคุคลเก่ียวโยง ในเดือนสงิหาคม 2563 

3.2 บริษัทซือ้หุ้นสามญัของ GFM จํานวน 375,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท  รวมเป็นเงินจํานวน 
3,750,000 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 15 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของ GFM มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 
10 บาท จาก นายจารุกิตต์  จลุละครินทร์ ซึง่ไมเ่ป็นบคุคลเก่ียวโยง ในเดือนตลุาคม 2563 

3.3 บริษัทซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นเดิมของการถือหุ้นใน GFM จํานวน 600,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 
10 บาท  รวมเป็นเงินจํานวน 6 ล้านบาท  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 30 ของหุ้นท่ีออกใหมท่ัง้หมด ในเดือน
ตลุาคม 2563 

การทํารายการดงักลา่วคิดเป็นมลูคา่การลงทนุรวม 13.5 ล้านบาท  เม่ือคํานวณขนาดรายการได้มาของสนิทรัพย์
คา่มากท่ีสดุตามเกณฑ์มลูคา่รวมสิง่ตอบแทนตามข้อมลูทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 มีขนาดรายการร้อยละ 
0.96 ซึง่ไมเ่ข้าข่ายรายการได้มาหรือจําหน่ายไปของสนิทรัพย์ท่ีมีนยัสําคญั และเม่ือรวมขนาดรายการในช่วง 6 เดือนท่ีผา่น
มาแล้วมีขนาดรายการรวมร้อยละ 1.69 
 

4. การคาํนวณขนาดรายการ 
ขนาดรายการคํานวณตามเกณฑ์รายการได้มาซึง่สนิทรัพย์มีดงันี ้

 

5. รายละเอียดของทรัพย์สนิที่ได้มา 
ประเภท  หุ้นสามญั 
ช่ือบริษัท  บริษัท กรีน ฟเูอล เมเนจเมนท์ จํากดั 
ดําเนินธุรกิจ  จดัหาและจดัจําหน่ายเชือ้เพลงิชีวมวลให้แก่โรงไฟฟ้าท่ีมีความต้องการใช้ 

เชือ้เพลงิชีวมวล 
ทนุจดทะเบียน 25 ล้านบาทและจะเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 45 ล้านบาท 

แบง่เป็นหุ้นสามญั 4.5 ล้านหุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
จํานวนหุ้นท่ีได้มา 1,350,000 หุ้น   
วนัท่ีก่อตัง้  6 มกราคม 2559 
เลขท่ีนิติบคุคล 0125559000409 

เกณฑ์คํานวณ สตูรคํานวณ การคํานวณ ขนาดรายการ 
1. เกณฑ์มลูคา่
สนิทรัพย์ (NTA) 

สดัสว่นท่ีซือ้ 30%  x  NTA GFM 
NTA บริษัท 

30%  x  44.96 
1,068.18 

0.01% 

2. เกณฑ์กําไรสทุธิ สดัสว่นท่ีซือ้ 30%  x  กําไรสทุธิ GFM 
กําไรสทุธิบริษัท 

30%  x  0 
22.06 

0% 

3. เกณฑ์มลูคา่รวม
ของสิง่ตอบแทน 

มลูคา่เงินท่ีจ่าย x 100 
สนิทรัพย์รวมบริษัท 

13.5 x 100 
1,404.77 

0.96% 

4. เกณฑ์มลูคา่ของ
หลกัทรัพย์ 

จํานวนหุ้นท่ีออกเพ่ือจ่ายคา่สนิทรัพย์ 
จํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้วของบริษัท 

ไมมี่การออกหุ้น 0% 
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โครงสร้างการถือหุ้น (ก่อนเพิ่มทนุจดทะเบียน) 

ลําดบั ผู้ ถือหุ้น 
ก่อนการได้มา หลงัการได้มา 

จํานวนหุ้น ร้อยละ จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1. นายจารุกิตต์  จลุละครินทร์ 1,499,999 60 749,999 30 
2. นางสาวดนตรี  สีขนัธ์ 1,000,000 40 1,000,000 40 
3. นางสาวณญาดา  เทพทอง 1 - 1 - 
4. บมจ. อีซึน่ แอนด์ โค - - 750,000 30 
 รวม 2,500,000 100.00 2,500,000 100.00 

 
โครงสร้างการถือหุ้น (หลงัเพิ่มทนุจดทะเบียน) 

ลําดบั ผู้ ถือหุ้น 
ก่อนการได้มา หลงัการได้มา 

จํานวนหุ้น ร้อยละ จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1. นายจารุกิตต์  จลุละครินทร์ 749,999 30 1,349,999 30 
2. นางสาวดนตรี  สีขนัธ์ 1,000,000 40 1,800,000 40 
3. นางสาวณญาดา  เทพทอง 1 - 1 - 
4. บมจ. อีซึน่ แอนด์ โค 750,000 30 1,350,000 30 
 รวม 2,500,000 100.00 4,500,000 100.00 

 
กรรมการบริษัท จํานวน 1 ทา่น  ได้แก่ นางสาวดนตรี  สีขนัธ์ 

 
6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

บริษัทชําระคา่ตอบแทนเป็นเงินสดจํานวน 13.5 ล้านบาท 
 

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 
ณ วนัท่ี 11 สงิหาคม 2563 หุ้นของ GFM มีมลูค่าทางบญัชีในอตัราหุ้นละ 9.99 บาท  ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท

พิจารณารายงานการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการจดัหาและจดัจําหน่ายเชือ้เพลงิชีวมวล แผนดําเนินงานของ GFM  
ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะได้รับจากการลงทนุ  ตลอดจนข้อมลูสําคญัอ่ืนประกอบกนัแล้ว  มีความเหน็วา่การดําเนินงานและ
โอกาสทางธุรกิจของ GFM อยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจและมีศกัยภาพท่ีจะสร้างผลกําไรตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นได้
คุ้มคา่กบัการลงทนุ 

  
8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิแก่บริษัท 

บริษัทจะได้ธุรกิจท่ีคาดวา่มีศกัยภาพเข้ามา  ซึง่เป็นการเพิ่มขอบเขตการดําเนินธุรกิจของบริษัทในธุรกิจอ่ืนและ
จะเป็นการขยายตวัของรายได้ในอนาคต 

 
9. แหล่งที่มาของเงนิทุน 

เงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 
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10. เงื่อนไขของการเข้าทาํรายการ 

ไมมี่ 
 

11. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่การทํารายการในครัง้นีเ้ป็นประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

เน่ืองจาก GFM เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจจดัหาและจดัจําหน่ายเชือ้เพลงิชีวมวลให้แก่โรงไฟฟ้าท่ีมีความต้องการใช้เชือ้เพลงิชีวมวล  
ซึง่ถือได้วา่เป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพและสอดคล้องกบัการเติบโตในภาคธุรกิจอตุสาหกรรมของประเทศ  หากผลประกอบการ
ของ GFM มีแนวโน้มท่ีดีตามท่ีคาดการณ์ไว้  จะเป็นสว่นช่วยสง่เสริมผลประกอบการของบริษัทให้ดีย่ิงขึน้ 
 

12. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 
ไมมี่ความเหน็ต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(นายณฐัพล  เอกแสงกลุ) 
รองกรรมการผู้จดัการ 


