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ที ่ECF2 006/2561 

 28 กุมภาพนัธ ์2561 

เรื่อง การเพิม่ทุนและช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนในบรษิทั แพลนเนทบอรด์ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ  

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 ตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดัการประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2561 เวลา 14.30 น. ณ หอ้งประชุม Conference A ชัน้ 3 โรงแรมเดอะ แก
รนด์ โฟร์วงิส ์คอนเวนชัน่ ถนนศรนีครนิทร์ กรุงเทพมหานคร (“ท่ีประชุม”) นัน้ ที่ประชุมได้มมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตักิาร
เพิ่มทุนในบรษิัท แพลนเนทบอร์ด จ ากดั (“แพลนเนท”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ที่บรษิัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
56.99995 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของแพลนเนท โดยแพลนเนทมทีุนจดทะเบยีนเท่ากบั 50,000,000 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยมมีูลค่าที่เรยีกช าระแล้วหุ้นละ 1.25 บาท 
รายละเอยีดตามทีส่ารสนเทศที ่ECF2 004/2561 เรื่องการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการถอืหุน้ของ บรษิทั แพลนเนทบอรด์ จ ากดั 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ฉบบัลงวนัที่ 24 มกราคม 25611 จากทุนจดทะเบยีนเดมิ จ านวน 50,000,000 บาท อกี 
400,000,000 บาท เป็น 450,000,000 บาท มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท เพื่อการเตรยีมความพรอ้มในการลงทุนใน
ธ ุรกจิผลติและจ าหน่ายแผ่นไม ้ (Wood-Based Panel) ไดแ้ก ่ แผ ่นเอม็ดเีอฟ (MDF Board) และแผ่นปารต์ เิกิล้ 
(Particleboard) ในอนาคต  

 การเพิม่ทุนในแพลนเนทดงักล่าว จะเป็นการเพิม่ทุนและการช าระค่าจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วน
การถือหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ในแพลนเนท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.99995 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
แพลนเนท ซึ่งการเพิม่ทุนและการช าระค่าจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนจะเกดิขึ้นภายหลงัการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
ถือหุ้นในแพลนเนท ทัง้นี้ เแพลนเนทจะมีโครงสร้างการถือหุ้นภายหลงัการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นและการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน ดงันี้  

 

 

                                                           
1 การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการถอืหุน้จะเกดิขึน้ภายในเดอืนมนีาคม 2561 
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ทุนจดทะเบียนภายหลงัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น  

ภายในเดือนมีนาคม 2561 

(50,000,000 บาท) 

ทุนจดทะเบียน 

ภายหลงัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

(450,000,000 บาท) 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 

สดัส่วนการถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 

สดัส่วนการถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

1. บร ษิ ทั  อ สี ต ์โ ค สท ์เฟ อ ร ์น ิเ ทค  จ า ก ดั 
(มหาชน) 

5,699,995 56.99995 51,299,955 56.99995 

2. นายวลัลภ สุขสวสัดิ ์ 1 0.00001 9 0.00001 

3. นางวราภรณ์ สุขสวสัดิ ์ 1 0.00001 9 0.00001 

4. นายชาล ีสุขสวสัดิ ์ 1 0.00001 9 0.00001 

5. นายอารกัษ์ สุขสวสัดิ ์ 1 0.00001 9 0.00001 

6. นางสาวทพิวรรณ สุขสวสัดิ ์ 1 0.00001 9 0.00001 

7. นายคมวทิย์ บุญธ ารงกจิ  2,500,000 25.00 22,500,000 25.00 

8. นางสาวกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ 375,000 3.75 3,375,000 3.75 

9. นางสาวพชิพมิพ์ ปัทมสตัยาสนธิ 375,000 3.75 3,375,000 3.75 

10. นายเอกลกัษณ์ ปัทมสตัยาสนธิ 375,000 3.75 3,375,000 3.75 

11. นายเอกฤทธิ ์ปัทมสตัยาสนธ ิ 375,000 3.75 3,375,000 3.75 

12. นายวรษัธกฤต พรแจ่มใส 300,000 3.00 2,700,000 3.00 

รวม 10,000,000 100 90,000,000 100 

 

 การเพิ่มทุนและช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของแพลนเนทของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้นตาม
รายละเอยีดทีก่ล่าวขา้งตน้ มมีลูค่ารวมทัง้สิน้ 228,000,000 บาท รายการดงักล่าวเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัดแูลตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็น
การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูล
และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไข
เพิม่เตมิ (”ประกาศรายการได้มาและจ าหน่ายไป”) โดยมขีนาดรายการสงูสดุคดิเป็นรอ้ยละ 8.19 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วม
ของบรษิทัฯ ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนโดยค านวณจากงบการเงนิรวมฉบบัตรวจสอบของบรษิทัฯ สิน้สดุ ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2560 และเมื่อรวมกบัรายการได้มาซึ่งสินทรพัย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินุมตัิในครัง้นี้มมีลูค่าเท่ากบัรอ้ยละ 10.30 โดยขนาดรายการดงักล่าวต ่ากว่ารอ้ยละ 15 ดงันัน้ 
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รายการดงักล่าวจงึไม่เขา้ขา่ยเป็นรายการทีบ่รษิทัฯ ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืด าเนินการ
ใด ๆ ตามที่ปรากฏในประกาศรายการได้มาและจ าหน่ายไป และไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
พ.ศ. 2546 รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ แต่อย่างใด 

 ทัง้นี้ หากบรษิทัฯ มคีวามคบืหน้าหรอืมขีอ้มูลเพิม่เตมิอื่นใดเกีย่วกบัการลงทุนในแพลนเนท บรษิทัฯ จะรายงาน
ความคบืหน้าหรอืขอ้มลูเพิม่เตมิต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่ขอ้มลูใหผู้ถ้อืหุน้และนกัลงทุนทราบต่อไป 
รวมทัง้ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการต่อไป 

  

  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

       
 ขอแสดงความนบัถอื   

 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน)  

 

 (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์    
  กรรมการผูจ้ดัการ 

 

  


