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ท่ี ECF2 029/2561 
  
 28 มถุินายน 2561 
 
เรื่อง  การเขา้ท ารายการลงทุนสรา้งโรงงานผลติและจ าหน่ายแผ่นไฟเบอรบ์อรด์ความหนาแน่นปานกลาง (Medium 

Density Fiber Board) หรอืแผ่นไม้เอม็ดเีอฟ (MDF Board) ทีจ่งัหวดันราธวิาสของ บรษิัท แพลนเนทบอร์ด 
จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ (เพิม่เตมิ) 

 
เรยีน  กรรมการผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย สารสนเทศการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 

 
บรษิทั อสีต์โคสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้

ที ่7/2561 เมื่อวนัที ่27 มถุินายน 2561 ไดม้มีตเิป็นเอกฉันท์ให้บรษิทั แพลนเนทบอรด์ จ ากดั (“แพลนเนท”) ซึง่เป็น
บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้สามญัของแพลนเนท จ านวน 5,700,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 57.00 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของแพลนเนทเขา้ท ารายการลงทุนสรา้งโรงงานผลติและจ าหน่ายแผ่นไฟเบอร์
บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiber Board) หรือแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (MDF Board) ที่จ ังหวัด
นราธวิาส โดยคาดว่าแพลนเนทจะด าเนินการลงนามในสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งภายในไตรมาสที ่2 ของปี 2561 และ
ช าระราคาค่าสนิทรพัย์ที่เกี่ยวข้องทัง้หมดให้แก่คู่สญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 โดย
แพลนเนทจะใช้เงินลงทุนในโครงการเบื้องต้นจ านวนทัง้สิ้น 1,456.31 ล้านบาท 

 
การเขา้ท ารายการดงักล่าวเขา้ข่ายรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุ นที ่ 

ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ  
ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิัทจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 
ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) (“ประกาศได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ”) โดยมขีนาดรายการ
สงูสุดรอ้ยละ 39.91 ตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึง่ค านวณจากมูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนเท่ากบั 1,228.31 
ลา้นบาทโดยค านวณจากงบการเงนิรวมฉบบัสอบทานล่าสุดของบรษิัทฯ ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 
2561  

 
ทัง้นี้ หากพจิารณารายการไดม้าซึง่สนิทรพัย์ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัทีป่ระชุมคณะกรรมการ

บรษิทัฯ มมีตอินุมตัใินครัง้นี้ จะพบว่า เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2561 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดจ้ดัการประชุมครัง้ที ่
2/2561 และมมีตพิจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนและช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนในแพลนเนท มูลค่ารวม 228.00 
ลา้นบาท ตามสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มในการลงทุนในธุรกจิผลติและจ าหน่าย
แผ่นไมเ้อม็ดเีอฟ (MDF Board) ซึง่รายการทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ อนุมตัิเมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2561 ถอืเป็น
ส่วนหนึ่งของการเขา้ท ารายการลงทุนสรา้งโรงงานผลติและจ าหน่ายแผ่นไมเ้อม็ดเีอฟ (MDF Board) ในครัง้นี้และมี
ขนาดรายการสงูสุดรอ้ยละ 8.19 ตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึง่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลผ่านระบบของตลาด
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หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561 โดยมูลค่าการลงทุนในโครงการมี
จ านวนทัง้สิน้ 1,456.31 ลา้นบาท  

 
ดงันัน้ เมื่อรวมการเขา้ท ารายการในครัง้นี้กบัรายการได้มาซึ่งสนิทรพัยท์ี่เกดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัที่

ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใินครัง้นี้ ตามรายละเอยีดทีอ่ธบิายขา้งต้น จงึท าใหข้นาดรายการสงูสดุเท่ากบั
รอ้ยละ 48.10 จากมลูค่ารอ้ยละ 39.91 ส าหรบัการเขา้ท ารายการดงักล่าวในครัง้นี้ และอกีรอ้ยละ 8.19 ส าหรบัรายการ
เพิม่ทุนและช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนในแพลนเนท มูลค่ารวม 228.00 ลา้นบาท ซึง่คณะกรรมการบรษิทัฯ มี
มติอนุมตัิเมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ที่ผ่านมา ค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนจงึเขา้ข่ายรายการ
ประเภท 2 ของประกาศไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่้องเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ทนัท ีและจดัสง่หนังสอืเวยีนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ภายใน 21 
วนันบัแต่วนัทีเ่ปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 
ทัง้นี้ รายละเอียดของรายการดงักล่าวปรากฏตามสารสนเทศการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัท อสีต์โคสท์

เฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย)  
 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน)  
  
  
 (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์  
 กรรมการผูจ้ดัการ 
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สารสนเทศการไดม้าซ่ึงสินทรพัย ์ 
ของบริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) 

 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครัง้ที ่7/2561 เมื่อวนัที ่27 

มถุินายน 2561 ไดม้มีติเป็นเอกฉันท์ใหบ้รษิัท แพลนเนทบอรด์ จ ากดั (“แพลนเนท”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ 
ซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้สามญัของแพลนเนท จ านวน 5,700,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 57.00 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของแพลนเนท เขา้ท ารายการลงทุนสรา้งโรงงานผลติและจ าหน่ายแผ่นไฟเบอรบ์อรด์ความหนาแน่นปาน
กลาง (Medium Density Fiber Board) หรอืแผ่นไมเ้อม็ดเีอฟ (MDF Board) ทีจ่งัหวดันราธวิาส 

 
ทัง้นี้ การเขา้ท ารายการดงักล่าวเขา้ขา่ยรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที ่

ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มนีัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ลง
วนัที ่31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ที่มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิัทจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 
ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) (“ประกาศได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ”) โดยมขีนาดรายการ
สูงสุดร้อยละ 39.91 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงนิรวมฉบบัสอบทานล่าสุดของ
บรษิัทฯ ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 และเมื่อรวมกบัรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ จะคดิเป็นขนาดรายการสงูสุดรอ้ยละ 48.10 ซึง่เขา้ขา่ยรายการ
ประเภท 2 ของประกาศไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าที่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ทนัที และจดัส่งหนังสอืเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ภายใน 21 วนันบัแต่วนัทีเ่ปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  

 
 ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึขอแจ้งรายละเอยีดของรายการดงักล่าวตามที่ก าหนดในประกาศได้มาหรอืจ าหน่ายไปฯ 

ดงัต่อไปนี้  
 

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 
บรษิัทฯ จะเข้าท ารายการภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้รบัอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที ่
7/2561 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่27 มถุินายน 2561 โดยคาดว่าแพลนเนทจะด าเนินการลงนามในสญัญาต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ภายในไตรมาสที ่2 ของปี 2561 และช าระราคาค่าสนิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดใหแ้ก่คู่สญัญาต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งภายในไตรมาสที ่4 ของปี 2562  
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2. คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธร์ะหว่างคู่สญัญา 
2.1) สญัญาซ้ือขายท่ีดิน 
ผูจ้ะซือ้ แพลนเนท 
ผูจ้ะขาย อยู่ระหว่างการเจรจาร่างสญัญาซือ้ขายทีด่นิ และผูจ้ะขายทีด่นิไม่ใช่บุคคลทีม่คีวาม

เกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 
เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกีย่วโยงกนั ลงวนัที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2551 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของบรษิัทจดทะเบยีนใน
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯ”)  

ทีด่นิทีต่ัง้โครงการ ตัง้อยู่ในอ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส (ย่านอุตสาหกรรม) บนทีด่นิจ านวน 10 แปลง 
รวมเน้ือทีป่ระมาณ 94 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา 

ราคาซือ้ขายทีด่นิ ไม่เกนิ 33,000,000 บาท 
เงื่อนไขการช าระเงนิ แพลนเนทจะวางมดัจ ารอ้ยละ 10 ของราคาซือ้ขายทีด่นิ ณ วนัท าสญัญา (หลงัจาก

ผลประชาพจิารณ์เหน็ดว้ยในการก่อสรา้งโครงการ) และช าระเงนิสว่นทีเ่หลอือกีรอ้ย
ละ 90 ของราคาซือ้ขายทีด่นิภายใน 7 เดอืนนบัจากวนัท าสญัญา 

2.2) สญัญาก่อสรา้งโรงงาน โกดงัสินค้า และอาคารส านักงาน 
ผูว้่าจา้ง แพลนเนท 
ผูร้บัจา้ง อยู่ระหว่างการคดัเลอืกผูร้บัจา้ง ซึง่ยงัไม่ไดข้อ้สรุป และผูร้บัจา้งจะไม่เป็นบุคคลทีม่ี

ความเกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัฯ  
ค่าก่อสรา้ง ไม่เกนิ 209,460,180 บาท 
ระยะเวลาก่อสรา้ง  การก่อสรา้งโรงงาน และโกดงัสนิคา้ คาดว่าจะใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งประมาณ 9 

ถึง 12 เดือน นับจากวนัท าสญัญา และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสรจ็ประมาณ
ปลายปี 2561 

 การก่อสรา้งอาคารส านกังาน คาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาสที ่1 ปี 2562 

 การตกแต่งอาคาร โรงงาน และภูมิทศัน์ตามที่ได้ออกแบบไว้ คาดว่าจะแล้ว
เสรจ็ภายในไตรมาสที ่2 ปี 2562 
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2.3) สญัญาซ้ือเครือ่งจกัรสายการผลิตและอปุกรณ์โรงงาน  
ผูซ้ือ้ แพลนเนท 
ผูข้าย  Shanghai Wood-based Panel Machinery Co., Ltd.  

 DIEFFENBACHER GMBH MASCHINEN-UND ANLAGENBAU 

 ANDRITZ 

 Zhuzhou New Times Conveyer Machinery Co., Ltd. 
ผูข้ายทัง้ 4 รายดงักล่าวขา้งต้น ไม่ใช่บุคคลทีม่คีวามเกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ตาม
ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัฯ  

ราคาซือ้ขายและตดิตัง้
เครื่องจกัรและอุปกรณ์
โรงงาน 

ไม่เกนิ 960,505,000 บาท 

ระยะเวลา การลงนามสญัญาซือ้ขายเครื่องจกัร คาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาสที ่2 ปี 2561 
และการตดิตัง้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ คาดจะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาสที ่4 ปี 2562 

2.4) รา่งสญัญาระหว่างผูถื้อหุ้น   
คู่สญัญา บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ทุกรายของแพลนเนท 
ส า ร ะ ส า คั ญ ข อ ง
ขอ้ตกลงห้ามประกอบ
กจิการคา้แขง่ 

ผู้ถือหุ้นทุกราย (ยกเว้น ECF) ตกลงจะไม่ด าเนินการประกอบธุรกจิแข่งขนั และ/
หรอื มผีลประโยชน์อื่นใดทีข่ดัแยง้กบัธุรกจิตามวตัถุประสงคข์องแพลนเนท ไม่ว่าจะ
โดยตรงหรอืโดยออ้ม ตลอดระยะเวลาทีผู่ถ้อืหุน้รายดงักล่าวยงัมสีถานะเป็นผูถ้อืหุน้
ของแพลนเนท และภายในระยะเวลาตามทีก่ าหนดในสญัญานบัแต่วนัทีผู่ถ้อืหุน้ราย
ดงักล่าวขาดจากการเป็นผูถ้อืหุน้ของแพลนเนท  

ระยะเวลา อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอยีดของสญัญาระหว่างผู้ถือหุ้น และคาดว่าจะลง
นามสญัญาดงักล่าวภายในเดอืนกรกฎาคม 2561 นี้ 

 
3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและขนาดของรายการ และรายละเอียดของรายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์

3.1) ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 
บรษิทัฯ จะเขา้ท ารายการลงทุนสรา้งโรงงานผลติและจ าหน่ายแผ่นไฟเบอรบ์อรด์ความหนาแน่นปาน
กลาง (Medium Density Fiber Board) หรือแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (MDF Board) ที่จ ังหวัดนราธิวาส 
ผ่านแพลนเนทซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นสามัญของแพลนเนท จ านวน 
5,700,000 หุ้น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 57.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของแพลนเนท 
ทัง้นี้ แพลนเนทจะเขา้ท าสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2 ขา้งต้น ภายในไตรมาสที ่2 
ของปี 2561 โดยใชเ้งนิลงทุนในโครงการเบือ้งตน้ทัง้สิน้ 1,456.31 ลา้นบาท  
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3.2) การค านวณขนาดรายการ 
เมื่อค านวณขนาดรายการตามประกาศได้มาหรอืจ าหน่ายไปฯ โดยอ้างองิจากงบการเงนิรวมฉบบั
สอบทานล่าสุดของบรษิทัฯ ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 และงบการเงนิของ
แพลนท ฉบบัสอบทานโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2561 มรีายละเอยีดการ
ค านวณ ดงันี้ 

เกณฑ ์  วิธีการค านวณ 
มูลค่าตามบญัชีของ 
สินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 

= 
 

ไม่สามารถค านวณได ้เน่ืองจากเป็นสนิทรพัยอ์ื่นทีม่ใิชห่ลกัทรพัย ์
 

 
 
ก าไรสุทธิจากการ 
ด าเนินงานปกติ 

= ไม่สามารถค านวณได ้เน่ืองจากเป็นสนิทรพัยอ์ื่นทีม่ใิช่หลกัทรพัย ์

มูลค่ารวมของ 
ส่ิงตอบแทน 

= มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน X 100 
สนิทรพัยร์วมของ ECF 

= 1,228.31 X 100 
     3,077.59 
 
มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนในครัง้นี้เท่ากบั 1,228.31 ลา้นบาท ซึง่
หากพิจารณารายการได้มาซึ่งสินทรพัย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 
เดอืนก่อนวนัทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใินครัง้นี้ 
จะพบว่า เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการบรษิัทฯ 
ได้จดัการประชุมครัง้ที่ 2/2561 และมมีติพจิารณาอนุมตัิการเพิม่
ทุนและช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนในแพลนเนท มมีูลค่า
รวม 228.00 ล้านบาท ตามสดัส่วนการถือหุ้นของบรษิัทฯ เพื่อ
เป็นการเตรยีมความพรอ้มในการลงทุนในธุรกจิผลติและจ าหน่าย
แผ่ น ไม้ เอ็ม ดี เอฟ  (MDF Board) ซึ่ งรายการเมื่ อวันที่  27 
กุมภาพนัธ ์2561 ซึง่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของการเขา้ท ารายการลงทุน
สรา้งโรงงานผลติและจ าหน่ายแผ่นไมเ้อม็ดเีอฟ (MDF Board) ใน
ครัง้นี้ โดยมูลค่าการลงทุนในโครงการมจี านวนทัง้สิน้ 1,456.31 
ลา้นบาท 

= รอ้ยละ 39.91 
มูลค่าของหลกัทรพัยท่ี์
บริษทัจดทะเบียนออก
ให้เพื่อเป็นส่ิงตอบแทน
การได้มาซ่ึงสินทรพัย ์

= ไม่สามารถค านวณได ้เน่ืองจากบรษิทัฯ ไม่ไดอ้อกหลกัทรพัยเ์พือ่
เป็นการตอบแทนการไดซ้ึง่สนิทรพัย ์
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จากการค านวณขนาดรายการขา้งต้น จะได้ขนาดรายการสูงสุดคดิเป็นร้อยละ 39.91 ตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน และเมื่อรวมกบัรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ที่เกดิขึน้ในระหว่าง 6 เดือน
ก่อนวนัทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใินครัง้นี้ ซึง่ไดแ้ก่  รายการการเพิม่ทุนและช าระ
เงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนในแพลนเนท มูลค่ารวม 228,000,000 บาท ตามสดัส่วนการถอืหุ้น
ของบรษิทัฯ ตามมตคิณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2561  ท าให ้ขนาด
รายการสงูสุดเท่ากบัรอ้ยละ 48.10 ตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนจงึเขา้ข่ายรายการประเภท 
2 ของประกาศไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท า
รายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัท ีและจดัสง่หนังสอืเวยีนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ภายใน 21 วนั
นบัแต่วนัทีเ่ปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

3.3) เหตผุลและท่ีมาของการเข้าท ารายการ 
บรษิทัฯ เลง็เหน็ว่า ปัจจุบนั แผ่นไมเ้อม็ดเีอฟ (MDF Board) ไดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลายในการ
น ามาผลติเฟอรน์ิเจอร ์และเครื่องตกแต่งประเภทต่าง ๆ เน่ืองจากมคีุณสมบตัใิกลเ้คยีงกบัไมจ้รงิและ
มีราคาที่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับไม้จริงหรือแผ่นไม้อัด (Plywood) รวมทัง้ยังไม่มีสินค้าทดแทน 
(Substituted Products) ในการผลติเฟอรน์ิเจอรไ์ด ้ปัจจยัดงักล่าวสง่ผลใหป้รมิาณการใชแ้ผ่นไมเ้อม็
ดีเอฟ (MDF Board) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้างที่พักอาศัยและผลิตเฟอร์นิเจอร์ ยังมีส่วนส าคัญที่ท าให้
แนวโน้มของปรมิาณการใชแ้ผ่นไมเ้อม็ดเีอฟ (MDF Board) เพิม่สงูขึน้ 
ทัง้นี้ ปรมิาณวตัถุดบิไม ้โดยเฉพาะไมย้างพาราในประเทศไทยมปีรมิาณมากและมพีืน้ทีท่ีพ่รอ้มโค่น
สวนยางพาราเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ต้นทุนวตัถุดบิไม้เพื่อผลติแผ่นไม้เอม็ดเีอฟ (MDF Board) 
ค่อนข้างต ่าเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอื่นๆ โดยสถานที่ตัง้โรงงานผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (MDF 
Board) ของแพลนเนทนัน้ จะตัง้อยู่ที่อ าเภอยี่งอ จงัหวดันราธวิาส ซึ่งใกล้กบัแหล่งวตัถุดิบใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีพื้นที่สวนยางรวมกันเป็นจ านวนมาก ท าให้มีไม้
ยางพาราทีเ่พยีงพอต่อการผลติแผ่นไมเ้อม็ดเีอฟ (MDF Board) อย่างต่อเนื่อง 
ดงันัน้แลว้ บรษิัทฯ จงึมแีนวคิดทีจ่ะขยายขอบเขตของการด าเนินธุรกจิเพิม่เตมิจากธุรกจิผลติและ
จ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรซ์ึง่เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ โดยต่อยอดธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ือง กล่าวคอื ธุรกจิการ
ผลติแผ่นไมเ้อม็ดเีอฟ (MDF Board) ซึ่งเป็นการลงทุนผ่านแพลนเนท และจะเป็นธุรกจิที่สนับสนุน
ธุรกจิหลกัของบรษิัทฯ รวมทัง้ท าให้ธุรกจิของบรษิัทฯ ครบวงจรยิง่ขึน้ ท าใหเ้พิม่ศกัยภาพและผล
ก าไรของบรษิทัฯ รวมถงึการเตบิโตในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 

 
4. รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์จะได้มา 

4.1) ข้อมูลทัว่ไป 
โรงงานผลติและจ าหน่ายแผ่นไมเ้อม็ดเีอฟ (MDF Board) มกี าลงัการผลติ 652 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 
หรอื 195,600 ลกูบาศกเ์มตรต่อปี โดยตัง้อยู่ทีอ่ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส ซึง่ใกลก้บัแหล่งวตัถุดบิ
ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในรศัมไีม่เกนิ 100 กโิลเมตร  
และเมื่อวนัที่ 5 มิถุนายน 2561 แพลนเนทได้รบัหนังสือแจ้งมติอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 
ส าหรบัการผลติและจ าหน่ายแผ่นไมเ้อม็ดเีอฟ จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน โดย
ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี สรุปได ้ดงันี้ 
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 อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ ท างานเฉพาะต าแหน่งหน้าที่การงานที่คณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทุนใหค้วามเหน็ชอบ ตลอดระยะเวลาเท่าทีไ่ดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่ในประเทศไทย 

 ยกเวน้อากรขาเขา้เครื่องจกัร 
 ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี (ไม่จ ากดัวงเงนิ)  
 ยกเว้นไม่ต้องน าเงนิปันผลจากกจิการที่ได้รบัการส่งเสรมิ ไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษีเงนิได้

ตลอดระยะเวลาทีผู่ไ้ดร้บัการสง่เสรมิไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลนัน้ 
 ลดหย่อนภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลรอ้ยละ 50 เพิม่เตมิอกี 5 ปี 

 หกัค่าขนสง่ ค่าไฟฟ้า ค่าประปา 2 เท่าของค่าใชจ้่าย เป็นระยะเวลา 15 ปี 

 หกัเงินลงทุนในการติดตัง้หรือก่อสร้างสิง่อ านวยความสะดวก ได้ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน 
นอกเหนือจากการหกัค่าเสือ่มราคาปกต ิ

4.2) ภาระผกูพนัในสินทรพัย ์
  ไม่ม ี(ขอ้มลู ณ วนัที ่27 มถุินายน 2561) 

 
5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 
 รายการลงทุนสรา้งโรงงานผลติและจ าหน่ายแผ่นไฟเบอรบ์อรด์ความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density 
Fiber Board) หรอืแผ่นไมเ้อม็ดเีอฟ (MDF Board) ทีจ่งัหวดันราธวิาส มมีลูค่า 1,456.31 ลา้นบาท สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 

รายการสินทรัพย์และเงนิทุน 
มูลค่าต้นทุน 
(ล้านบาท) 

มูลค่าต้นทุน 
(ร้อยละ) 

1. ค่าทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ 105.91 7.27 
2. ค่าก่อสรา้งโรงงานสายการผลติ โกดงัสนิคา้ (Warehouse) และอาคาร
ส านกังาน 

209.46 14.38 

3. เครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 960.51 65.95 
4. ยานพาหนะ (รถบรรทุก รถเครน รถยก Combilift, Forklift) 43.70 3.00 
5. ตน้ทุนทางการเงนิระหว่างการก่อสรา้ง (Financing Cost) และค่าธรรมเนียม
แรกเขา้ของตน้ทุนทางการเงนิ (Front-End Fee) 

41.31 2.84 

6. ค่าใชจ้่ายก่อนเริม่ด าเนินการ (Start-up Expense) 54.03 3.71 
7. เงนิลงทุนหมุนเวยีน (Working Capital) 41.40 2.84 
รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุนของโครงการทัง้ส้ิน 1,456.31 100.00 
 

6. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 
บรษิทัฯ จะเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์โดยการลงทุนสรา้งโรงงานผลติและจ าหน่ายแผ่นไมเ้อม็ดเีอฟ ใน

มูลค่าเงนิลงทุนไม่เกนิ 1,456.31 ล้านบาท เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดราคาในการเขา้ท ารายการดงักล่าว เป็นราคาที่
เจรจาตกลงกนัระหว่างแพลนเนทและผูข้าย หรอืผูร้บัจา้งโดยอา้งองิตามราคาตลาดในปัจจุบนั รวมทัง้พจิารณามลูค่าสิง่
ตอบแทนจากการลงทุนจากผลการศกึษาความเป็นไปได้ ซึ่งคาดว่าจะไดร้บัอตัราผลตอบแทนของโครงการ (Project 
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IRR) ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 10.43 ต่อปี และมรีะยะเวลาการคนืทุน (Payback Period) ไม่เกนิกว่า 10 ปี และผลตอบแทนผู้
ถอืหุน้ (Equity IRR) ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 11.66 ต่อปี และมรีะยะเวลาการคนืทุน (Payback Period) ไม่เกนิกว่า 11 ปี  

 
7. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกบับริษทัฯ ในการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์

1) ขยายขอบเขตของการด าเนินธุรกจิเพิม่เตมิจากธุรกจิผลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรซ์ึง่เป็นธุรกจิหลกัของ
บรษิัทฯ โดยต่อยอดธุรกจิทีเ่กี่ยวเน่ือง กล่าวคอื ธุรกจิการผลติแผ่นไม้เอม็ดเีอฟ (MDF Board) ซึ่งเป็น
การลงทุนผ่านแพลนเนท ซึง่เป็นธุรกจิทีส่นบัสนุนหรอืเป็นตน้น ้าของธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ รวมทัง้ท าให้
ธุรกจิของบรษิทัฯ ครบวงจรยิง่ขึน้ ท าใหเ้พิม่ศกัยภาพและผลก าไรของบรษิทัฯ รวมถงึการเตบิโตในระยะ
ยาวอย่างต่อเนื่อง 

2) โครงการที่บรษิัทฯ จะลงทุนยงัมีอตัราการเติบโตที่ด ีเนื่องจากความต้องการแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (MDF 
Board) ในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม
เกีย่วเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมก่อสรา้งทีพ่กัอาศยั อุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร ์โดยแผ่นไม้เอม็ดเีอฟ (MDF 
Board) เป็นทีน่ิยมในการน ามาผลติเฟอรน์ิเจอร ์เน่ืองจากมคีุณสมบตัใิกลเ้คยีงไมจ้รงิ ราคาไม่สงู และยงั
ไม่มสีนิคา้ทดแทน 

3) โครงการทีบ่รษิทัฯ จะลงทุน เป็นการลงทุนในสนิทรพัยท์ีใ่หผ้ลตอบแทนคุม้ทุนจากการลงทุน และจะช่วย
ส่งเสริมและสร้างความเติบโตของรายได้ที่มัน่คงให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต ทัง้นี้ โคร งการคาดว่าจะ
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ภายในสิน้ปี 2562 โดยบรษิัทฯ สามารถรบัรู้ก าไรตามสดัส่วนที่ถือหุ้นร้อยละ 57.00 
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของแพลนเนท ซึง่เป็นการเสรมิก าไรใหก้บับรษิทัฯ ใหแ้ขง็แกร่ง
ขึน้ สามารถสรา้งกระแสเงนิสดสม ่าเสมอในระยะยาวใหแ้ก่บรษิทัฯ และเป็นการเพิม่ความสามารถในการ
จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
 

8. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ 
 โครงการลงทุนสรา้งโรงงานผลติและจ าหน่ายแผ่นไมเ้อม็ดเีอฟ (MDF Board) มมีลูค่าการลงทุนรวมประมาณ 

1,456.31 ลา้นบาท โดยมแีหล่งเงนิทุนเพื่อใชใ้นการเขา้ท ารายการ ดงันี้ 
 

แหล่งเงินทุน 
เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนการลงทุน  
(รอ้ยละ) 

1. เงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนจากผูถ้อืหุน้ของแพลนเนท 633.13 43.47 
2. เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 823.18 56.53 

รวม 1,456.31 100.00 
 ปัจจุบนั แพลนเนทอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขการกู้ยืมเบื้องต้น (Indicative Term Sheet) จากสถาบัน

การเงนิแห่งหนึ่ง ประกอบดว้ยวงเงนิสนิเชื่อกูย้มืระยะสัน้ประเภท Letter of credit (L/C) และ Trust Receipt (T/R) และ
วงเงนิสนิเชื่อกูย้มืระยะยาว ในวงเงนิกูร้วมไม่เกนิ 823.18 ลา้นบาท ทัง้นี้ ไม่ปรากฏว่ามเีงื่อนการกูย้มืทีร่ะบุเงื่อนไขที่
สง่ผลกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เช่น ขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผล หากไม่มเีหตุผดินัด หรอืผดิสญัญากบั
ธนาคาร และปฏบิตัติาม Financial Covenants ตามทีก่ าหนด สว่นทีเ่หลอืจะใชเ้งนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อื
หุน้ของแพลนเนท จงึท าใหแ้พลนเนทมแีหล่งเงนิทุนเพยีงพอในการเขา้ท ารายการดงักล่าว 
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ทัง้นี้ มูลค่าการลงทุนจ านวน 1,456.31 ลา้นบาทดงักล่าว เป็นมลูค่าการลงทุนสงูสดุทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ อย่างไรก็
ตามหากทางแพลนเนทจะมกีารลงทุนเพิม่เตมิจากจ านวนดงักล่าวทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต ทางบรษิทัฯ จะปฏบิตัิตาม
หลกัเกณฑข์องประกาศไดม้าหรอืจ าหน่ายไปฯ และจะแจง้ขอ้มลูผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป  

 

9. เง่ือนไขการเข้าท ารายการ 
เน่ืองจากการเขา้ท ารายการนี้ ถอืเป็นการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิัทจดทะเบยีนประเภทที่ 2 ตามประกาศ

ได้มาหรอืจ าหน่ายไปฯ ภายหลงัจากที่บรษิัทฯ ได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 7/2561 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที ่27 มถุินายน 2561 บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ทนัท ีและจดัสง่หนังสอืเวยีนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ซึง่มสีารสนเทศอย่างน้อยตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปฯ ภายใน 21 วนันบัแต่วนัทีเ่ปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

แพลนเนทจะด าเนินการลงนามในสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งและช าระราคาค่าสนิทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด
ใหแ้ก่คู่สญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งภายในไตรมาสที ่4 ของปี 2562 

 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัการตกลงเข้าท ารายการ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 7/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 มถุินายน 2561 ได้พจิารณารายการ

ดงักล่าวในครัง้นี้อย่างรอบคอบแลว้ โดยเฉพาะในดา้นของประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้จากการเขา้ท ารายการแลว้ มคีวามเหน็
ว่าการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ (1) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ ในฐานะผูถ้อืหุน้ของแพลนเนท และบรษิทัฯ (2) อยู่
ภายใตเ้งื่อนไขทีส่มเหตุสมผล และ (3) เงนิลงทุนรวม 1,456.31 ลา้นบาท มคีวามเหมาะสม เน่ืองจากเป็นการไดม้าซึง่
ธุรกจิทีส่นบัสนุนธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ กล่าวคอืการผลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอร ์ซึง่เป็นธุรกจิทีส่นับสนุนหรอืเป็นต้น
น ้าของธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ รวมทัง้ท าให้ธุรกิจของบรษิัทฯ ครบวงจรยิง่ขึน้ ท าให้เพิ่มศกัยภาพและผลก าไรของ
บรษิทัฯ รวมถงึการเตบิโตในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง  

 

11. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ท่ีแตกต่างจากความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ตามข้อ 10 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ทุกท่านมคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ขา้งตน้ (เป็นเอกฉนัท)์ และ

ไม่มกีรรมการตรวจสอบท่านใดมคีวามเหน็แตกต่างจากมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ดงักล่าว 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ขอรบัรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

  
 ขอแสดงความนบัถอื 

บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
 

นายชาล ีสขุสวสัดิ ์
รองประธานกรรมการ 

 
นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์
กรรมการผูจ้ดัการ 


	21.แจ้งมติอนุมัติเข้าลงทุน PNB MDF TH - แก้ไข 2
	21.1 IM 1 TH - แก้ไข 2

