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ที่ EA 6303/014_1LT 
วันท่ี 30 มีนาคม 2563 

 

เรื่อง  รายงานการได้บริษัทย่อยใหมจ่ากการรับโอนกิจการ 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งการลงทุนของบริษัทย่อย - บริษัท อีเอ ปาล์ม เน็ตเวิร์ค 

จ ากัด (“EPN”) ซึ่งได้รับโอนกิจการทั้งหมด (โดยการซื้อ) จากบริษัท ไบโอ อัลเทอเนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (“ผู้โอน”) ซึ่งเป็นบริษัท 
Holding ท าให้ EPN ต้องรับโอนสินทรัพย์ทั้งหมดของผู้โอน ได้แก่ หุ้นสามัญใน บริษัท คอมไบน์ เอ็นเนอร์ยี่ เทค จ ากัด (“CET”) 
จ านวน 1,267,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วน 70% ของหุ้นท้ังหมด  

ทั้งนี้ CET ได้เสร็จสิ้นการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 27 มีนาคม 2563  ดังนั้น 
CET จึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  

ข้อมูลสรุปสาระส าคัญของการได้บริษัทย่อยใหม่จากการรับโอนกิจการ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันน้ี   
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

                    (นายอมร ทรัพย์ทวีกุล) 
         รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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เอกสารแนบ 
รายงานการได้บริษัทย่อยจากการรับโอนกิจการ 

 

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ : 
วันที่ช าระค่าหุ้น / จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุน้ของ CET : วันท่ี 27 มีนาคม 2563   

 

2. คู่สัญญา และความสัมพนัธ์ :   
2.1. คู่สัญญา : 

ผู้โอน : บริษัท ไบโอ อัลเทอเนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (“ผู้โอน”)  
 ผู้รับโอน : บริษัท อีเอ ปาล์ม เน็ตเวิร์ค จ ากัด (“EPN”)  

โดยผู้โอนเป็นผู้ถือหุ้นใน CET จ านวน 1,267,000 หุ้น (Par value 100 บาท) คิดเป็นสัดส่วน 70% ของหุ้น
ทั้งหมด ดังนั้น EPN จึงรับโอนหุ้นใน CET จ านวน 1,267,000 หุ้น (70%)   

 

2.2. โครงสร้างการถือหุ้นของ CET ก่อนและ หลังท ารายการ ดังนี้ 
 

ก่อนเกิดรายการ 
ทุนจดทะเบยีน 181,000,000 บาท มลูค่าหุ้นละ100 บาท 

แบ่งเป็น 1,810,000 หุ้น 

หลังเกิดรายการ 
ทุนจดทะเบยีน 181,000,000 บาท มลูค่าหุ้นละ 100 บาท 

แบ่งเป็น 1,810,000 หุ้น 

ผู้ถือหุ้นของ CET ผู้ถือหุ้นของ CET 

บริษัท ไบโอ อัลเทอเนทีฟ  
เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (ผู้โอน) 

1,267,000 หุ้น   70.0000% บริษัท อีเอ ปาล์ม เน็ตเวิร์ค จ ากัด 
(EPN) 

1,267,000 หุ้น   70.0000% 

บริษัท โกลบอล อินเตอร์ จ ากัด 542,997 หุ้น   29.9999% บริษัท โกลบอล อินเตอร์ จ ากัด 542,999 หุ้น   29.9999% 

นายกษมา โพธิใหญ ่ 1 หุ้น 0.0000% นายกษมา โพธิใหญ ่ 1 หุ้น 0.0000% 

นางสาวยภุลักษณ์ ภูช่างทอง 1 หุ้น 0.0000% - - - 

นางสาวนิมิตศรา ขาวสะบาย   1 หุ้น   0.0000% - - - 

รวม 1,810,000 หุ้น 100.0000% รวม 1,810,000 หุ้น 100.0000% 

 

รายชื่อกรรมการภายหลังการเข้าท ารายการ 

ล าดับ ชื่อกรรมการ ต าแหน่ง การถือหุ้น / สัดส่วน 

1 นายสมโภชน์ อาหุนัย กรรมการที่มีอ านาจลงนาม -ไม่ม-ี 

2 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการที่มีอ านาจลงนาม -ไม่ม-ี 

3 นายวสุ กลมเกลีย้ง กรรมการที่มีอ านาจลงนาม -ไม่ม-ี 

4 นายกษมา โพธิใหญ ่ กรรมการที่มีอ านาจลงนาม 1 หุ้น / 0.0000% 

5 นายนริศร พิณทอง กรรมการที่มีอ านาจลงนาม -ไม่ม-ี 
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ทั้งนี้ ก่อนเกิดรายการข้างต้น ผู้โอน และผู้ถือหุ้นของผู้โอน ไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น และไม่เป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และ EPN จึงไม่มีรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยง ดังนั้น รายการดังกล่าวไม่เข้า
ข่ายรายการที่เกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 

 

3. ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ :  
3.1  ลักษณะของรายการ  

EPN รับโอนหุ้นสามัญใน CET จากผู้โอนจ านวน 1,267,000 หุ้น (Par value 100 บาท) คิดเป็นสัดส่วน 70% ของหุ้น
ทั้งหมด และ EPN ได้ช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้โอนเป็นเงินจ านวน 285,509,000.-บาท ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเป็น
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไป 
 

3.2 ขนาดของรายการ 
เมื่อพิจารณาขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น ขนาดเท่ากับ 0.41% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (เทียบจากงบ
การเงินรวมงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) และเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือน (ซึ่งมี
ขนาดรายการเท่ากับ 0.46%) ที่ผ่านมาแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับ 0.87% ดังนั้น จึงไม่เข้าข่ายรายการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ที่จะต้องรายงานสารสนเทศหรือต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การได้มาและจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและไม่เป็นรายการเกี่ยวโยง 
 

4. แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนท่ีใช้ซื้อหุ้นมาจากเงนิทุนของ EPN  
 

5. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ : เพื่อขยายและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ 
 

 


