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ที่ EA 6307/002LT 
วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 

 

เรื่อง  รายงานการลงทุนของบริษัทย่อยใน KJD 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

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

จ ากัด (“EPN”) ใน บริษัท กาญจนดิษฐ์น้ ามันปาล์ม จ ากัด (“KJD”) โดยได้เสร็จส้ินการด าเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญ และจด
ทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว  

ทั้งนี้ รายการดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2563 โดย KJD มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ท าธุรกิจหลักเกี่ยวกับโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม (“โรงหีบปาล์ม”) รวมถึงการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) และโรงไฟฟ้า
ก๊าซชีวภาพ (Biogas) ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ข้อมูลสรุปสาระส าคัญของการลงทุนปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมกันนี้   
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

                    (นายอมร ทรัพย์ทวีกุล) 
         รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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เอกสารแนบ 

ข้อมูลสรุปสาระส าคัญของการลงทุนใน บริษัท กาญจนดษิฐ์น  ามนัปาล์ม จ ากัด 
 

1. วันเดือนปทีี่เกดิรายการ : 
วันที่ช าระค่าหุ้น : วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 
ก าหนดวนัจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของ KJD : วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 

 

2. คู่สัญญา และความสัมพนัธ์ :   
2.1. คู่สัญญา : 

KJD มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 45,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 450,000 หุ้น ที่ราคาพาร์ 100 บาทต่อหุ้น 
ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม (“โรงหีบปาล์ม”)  
 

2.2. KJD มีโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและปัจจุบนัหลงัท ารายการ ดังนี  
 

ก่อนรายการ 
ทุนจดทะเบียน 45,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ100 บาท 

แบ่งเป็น 450,000 หุ้น 

หลังเกิดรายการ 
ทุนจดทะเบียน 45,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

แบ่งเป็น 450,000 หุ้น 
ผู้ถือหุ้นของ KJD ผู้ถือหุ้นของ KJD 

นายดุสติ น่วมนวล 202,500 หุ้น   45.00% บริษัท อีเอ ปาล์ม เน็ตเวิร์ค จ ากัด (EPN) 337,500 หุ้น   75.00% 
นายศิวะ ชูณรงค์   112,500 หุ้น   25.00% นายดุสติ น่วมนวล 73,125 หุ้น   16.25% 
นางศุภมาศ น่วมนวล 90,000 หุ้น   20.00% นายศิวะ ชูณรงค์   39,375 หุ้น   8.75% 
นางปริญดา ชูณรงค ์ 45,000 หุ้น 10.00% - - - 

รวม 450,000 หุ้น 100.00% รวม 450,000 หุ้น 100.00% 

 
รายชื่อกรรมการภายหลังการเข้าท ารายการ 
 

ล าดับ ชื่อกรรมการ ต าแหน่ง การถือหุน้ / สัดสว่น 

1 นายดุสิต น่วมนวล กรรมการที่มอี านาจลงนาม 73,125 หุ้น / 16.25% 

2 นางปริญดา ชูณรงค ์ กรรมการที่มอี านาจลงนาม -ไม่มี- 
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ทั้งนี้ KJD จะด าเนินการเปล่ียนแปลงกรรมการเข้าใหม่และอ านาจลงนามภายใน 14 วัน นับแต่ที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น
ลงมติอนุมตัิ โดยเสนอกรรมการเข้าใหม่ และอ านาจการลงนาม เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนมุัติดงันี้  

ล าดับ ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนหรือช่ือกรรมการซึ่งลงช่ือ

ผูกพันบริษัทได้ 
การถือหุ้น / สัดส่วน 

1 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการที่มีอ านาจลงนาม กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทบัตราส าคญัของ

บริษัท  

-ไม่มี- 
2 นายฉัตรพล ศรปีระทุม กรรมการที่มีอ านาจลงนาม -ไม่มี- 

3 นายดุสติ น่วมนวล กรรมการที่มีอ านาจลงนาม 73,125 หุ้น / 16.25% 

 
ทั้งนี้ ก่อนเกิดรายการข้างต้น กรรมการ และผู้ถือหุ้นของ KJD ไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น และไม่เป็น
กรรมการหรือผู้บริหาร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และ EPN จึงไม่มีรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยง ดังนั้น
รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 
 
 

3. ลักษณะโดยทัว่ไปของรายการ :  
3.1  ลักษณะของรายการ  

EPN เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ KJD คิดเป็นสัดส่วน 75.00% ของจ านวนหุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 
KJD จากผู้ถือหุ้นเดิมของ KJD ในราคาหุ้นละ 111.20 บาท รวมมูลค่าการลงทุน 37,530,000 บาท ดังนั้น จึงไม่เข้าข่าย
การซื้อกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่เป็นกรณีที่บริษัทจดทะเบียน
หรือบริษัทย่อยได้เข้าร่วมทุนในบริษัทอื่นซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนหรือของ
บริษัทย่อยนั้น 
 

3.2 ขนาดของรายการ 
เมื่อพิจารณาขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น ขนาดเท่ากับ 0.05069% ของมูลค่ารวมส่ิงตอบแทนซึ่งค านวณได้
สูงสุด (เทียบกับงบการเงินรวมงวด 3 เดือน ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) และเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ในช่วง 6 เดือน (ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับ 2.47522%) ที่ผ่านมาแล้ว รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่
จะต้องรายงานสารสนเทศหรือต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
ของบริษัทจดทะเบียนและไม่เป็นรายการเกี่ยวโยง 
 

4. แหล่งเงนิทนุที่ใช้ : เงินทุนของ EPN  
 

5. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ : เพื่อขยายและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ 
 


