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ที ่ECF2 004/2561 

 24 มกราคม 2561 

เรื่อง การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการถอืหุน้ของ บรษิทั แพลนเนทบอรด์ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 ตามที่คณะกรรมการของบรษิัท อสีต์โคสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดัการประชุมคณะกรรมการ
บรษิัทฯ ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม Conference C ชัน้ 3 โรงแรมเดอะ แกรนด ์
โฟรว์งิส ์คอนเวนชัน่ ถนนศรนีครนิทร์ กรุงเทพมหานคร (“ท่ีประชุม”) ซึ่งที่ประชุมได้มมีตเิป็นเอกฉันท ์(ไม่รวมกรรมการผู้มี
สว่นไดเ้สยี) อนุมตัใิหแ้กไ้ขโครงสรา้งการถอืหุน้ในบรษิทั แพลนเนทบอรด์ จ ากดั (“แพลนเนท”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของแพลนเนท โดยแพลนเนทมีทุนจด
ทะเบยีนเท่ากบั 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 10,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท โดยมมีูล
ค่าทีเ่รยีกช าระแลว้หุน้ละ 1.25 บาท ดว้ยการจ าหน่ายหุน้สามญัเดมิทีบ่รษิทัฯ ถอือยู่ในแพลนเนท จ านวน 4,300,000 หุน้ หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 43 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของแพลนเนทใหก้บัผูซ้ือ้ดงัต่อไปนี้ 

1) นายคมวทิย์ บุญธ ารงกจิ จ านวน 2,500,000 หุ้น หรอืคิดเป็นร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของแพลนเนท ราคาหุน้ละ 1.25 บาท มลูค่าการซือ้ขาย 3,125,000 บาท 

2) นางสาวกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธ ิจ านวน 375,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.75 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของแพลนเนท ราคาหุน้ละ 1.25 บาท มลูค่าการซือ้ขาย 468,750 บาท 

3) นางสาวพชิพมิพ ์ปัทมสตัยาสนธ ิจ านวน 375,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.75 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของแพลนเนท ราคาหุน้ละ 1.25 บาท มลูค่าการซือ้ขาย 468,750 บาท 

4) นายเอกลกัษณ์ ปัทมสตัยาสนธ ิจ านวน 375,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.75 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของแพลนเนท ราคาหุน้ละ 1.25 บาท มลูค่าการซือ้ขาย 468,750 บาท  

5) นายเอกฤทธิ ์ปัทมสตัยาสนธ ิจ านวน 375,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.75 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของแพลนเนท ราคาหุน้ละ 1.25 บาท มลูค่าการซือ้ขาย 468,750 บาท และ 

6) นายวรษัธกฤต พรแจ่มใส จ านวน 300,000 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 3.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของแพลนเนท ราคาหุน้ละ 1.25 บาท มลูค่าการซือ้ขาย 375,000 บาท  

 รวมมูลค่าการซือ้ขายทัง้สิน้ 5,375,000 บาท โดยทีป่ระชุมไดม้มีตมิอบอ านาจให้รองประธานกรรมการ และ/หรอื 
บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากรองประธานกรรมการของบรษิัทฯ เป็นผู้มอี านาจด าเนินการแทนบรษิัทฯ ในการเจรจาต่อรอง
เงื่อนไข ท าความตกลง และลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้น รวมทัง้สญัญาอื่นและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และมอี านาจใน
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การด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกบัการจ าหน่ายหุ ้นสามญัของแพลนเนทดงักล่าวข้างต้นเพื่อให้การ
จ าหน่ายหุน้สามญัของแพลนเนทใหแ้ก่ผูซ้ือ้ทัง้ 6 รายขา้งตน้ส าเรจ็ลุล่วงเป็นไปตามทีป่ระชุมมมีตอินุมตั ิ

 คณะกรรมการบรษิทัฯ (ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี) ไดพ้จิารณาการเขา้ท ารายการจ าหน่ายหุน้สามญัของ
แพลนเนทแลว้ว่าเป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และสรา้งผลประโยชน์ต่อบรษิทัฯ ในระยะยาว และไม่มคีวามเหน็ของ
กรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการตรวจสอบทีแ่ตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยการท ารายการ
จ าหน่ายหุน้ดงักล่าวจะก่อใหป้ระโยชน์ทัง้ต่อบรษิทัฯ และแพลนเนท ทัง้ในเรื่ องของการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 
และประโยชน์ในเชงิธุรกจิและการคา้ เนื่องจากผูซ้ือ้เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ ความเชีย่วชาญและประสบการณ์มา
อย่างยาวนานในธุรกจิผลติและจ าหน่ายไม ้รวมถงึธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่อง เช่น ธุรกจิผลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจ อร ์เครื่องนอน 
เป็นต้น ซึง่จะสามารถน าความรู ้และประสบการณ์มาประยุกต์ใชใ้นธุรกจิของแพลนเนท รวมทัง้จะเป็นการเพิม่โอกาสใน
การขยายฐานลูกคา้ และเพิม่ช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้ของแพลนเนทอกีดว้ย นอกจากนี้ การจ าหน่ายหุ้นสามญัเดมิที่
บรษิัทฯ ถืออยู่ในแพลนเนทในสดัส่วนร้อยละ 43 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของแพลนเนทนัน้ จะเป็นการ
ลดภาระการใช้เงนิทุนของบรษิัทฯ เมื่อแพลนเนทพจิารณาจะเขา้ลงทุนในธุรกจิผลติและจ าหน่ายแผ่น ไม ้(Wood-Based 
Panel) ไดแ้ก่ แผ่นเอม็ดเีอฟ (MDF Board) และแผ่นปารต์เิกิล้ (Particleboard) ในอนาคต อกีทัง้การจ าหน่ายหุน้สามญัในครัง้
นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิหรอืผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และแพลนเนท แต่อย่างใด  

 ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้พจิารณาราคาซือ้ขายที ่1.25 บาทต่อหุ้น ซึง่เท่ากบัมูลค่าหุน้ทีเ่รยีกช าระแลว้ต่อ
หุน้ กล่าวคอื แพลนเนทมทีุนจดทะเบียนเท่ากบั 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้
หุ้นละ 5.00 บาท โดยมทีุนช าระแล้ว 12,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่เรยีกช าระแล้วหุ้นละ 
1.25 บาท เน่ืองจากแพลนเนทถูกจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่19 ธนัวาคม 2560 ซึง่ยงัไม่มกีารด าเนินงาน และยงัไม่เริม่มรีายไดเ้ชงิ
พาณิชย ์จงึพจิารณาว่าราคาซือ้ขายดงักล่าวเป็นราคาทีเ่หมาะสม อกีทัง้ คณะกรรมการบรษิทัฯ (ไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นได้
เสยี) ไดต้รวจสอบถึงฐานะทางการเงนิและธุรกจิของผู้ซือ้ทุกรายแลว้ มคีวามเหน็ว่า ผู้ซือ้ทุกรายมเีงินทุนเพยีงพอส าหรบั
การซื้อหุ้นในมูลค่าการซื้อขายรวมทัง้สิ้น 5,375,000 บาท และมีฐานะทางการเงินมัน่คง น่าเชื่อถือและมีศกัยภาพทาง
การเงินส าหรบัการลงทุนในโครงการของแพลนเนทในอนาคต รวมทัง้มีประสบการณ์ท างานหรือศกัยภาพและความ
เชีย่วชาญทีจ่ะช่วยพฒันาแพลนเนทใหเ้ตบิโตและสรา้งผลก าไรอย่างต่อเนื่องไดใ้นอนาคต ดงันี้ 

รายช่ือผูซ้ื้อ ประวติั/ประสบการณ์ของผูซ้ื้อ 
นายคมวทิย ์บุญธ ารงกจิ เป็นผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญและประสบการณ์นานกว่า 25 ปีในการท าธุรกจิผลติ 

และจ าหน่ายไม้และไม้แปรรูป โรงงานสบัไม้ ธุรกิจโลจสิติกส ์และธุ รกิจผลิตและ
จ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า โดยนายคมวทิย ์เป็นผู้บรหิาร และผู้ถอืหุน้ในหลายบรษิัท 
อาท ิบรษิัท เอส.บ.ีพ.ี ทมิเบอร์ กรุ๊ป จ ากดั ซึ่งประกอบธุรกจิหลกัคอื ธุรกจิน าเขา้
และจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ไมแ้ปรรูปหลากหลายประเภท โดย ณ สิน้ปี 2559 บรษิทั 
เอส.บ.ีพ.ี ทมิเบอร ์กรุ๊ป จ ากดั มรีายไดร้วม 308.39 ลา้นบาท มสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้ 
450.16 ลา้นบาท และมสีว่นของผูถ้อืหุน้ 108.23 ลา้นบาท เป็นตน้ 
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รายช่ือผูซ้ื้อ ประวติั/ประสบการณ์ของผูซ้ื้อ 
นางสาวกฤษชนก ปัทมสตัยา
สนธ ิ

เป็นผู้มคีวามรู ้และประสบการณ์ในการท าธุรกจิผลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอร ์ของ
ตกแต่งบ้าน เครื่องนอนทุกชนิด พร้อมทัง้มีบริการติดตัง้ และการออกแบบ
เฟอรน์ิเจอร ์โดยนางสาวกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธ ินางสาวพชิพมิพ ์ปัทมสตัยาสนธ ิ
นายเอกลกัษณ์ ปัทมสตัยาสนธิ และนายเอกฤทธิ ์ปัทมสตัยาสนธิ เป็นผู้บริหาร 
กรรมการและผู้ถือหุ้นของบรษิัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ากดั โดย ณ สิน้ปี 2559 
บรษิัท อินเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ากดั มีรายได้จากการด าเนินงานเท่ากบั 9,741.00 
ล้านบาท มีทรัพย์สินรวมทัง้สิ้น 12,063.09 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 
4,050.32 ลา้นบาท  

นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยา
สนธ ิ
นายเอกลกัษณ์ ปัทมสตัยาสนธ ิ
นายเอกฤทธิ ์ปัทมสตัยาสนธ ิ

นายวรษัธกฤต พรแจ่มใส เป็นนักลงทุนทีม่คีวามสนใจลงทุนในธุรกจิผลติและจ าหน่ายแผ่นไม้ (Wood-Based 
Panel) ที่มศีกัยภาพและสามารถเจรญิเติบโตได้ ซึ่งปัจจุบนัเป็นผู้ถือหุ้นสบิอนัดบั
แรกในบรษิทัจดทะเบยีนทีป่ระกอบธุรกจิเกีย่วกบัการจ าหน่ายผลติภณัฑโ์ลหะเพื่อใช้
เป็นวตัถุดบิส าหรบัอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ  

  ทัง้นี้ จากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการถอืหุน้ในแพลนเนทโดยการจ าหน่ายหุน้สามญัดงักล่าว แพลนเนทจะ
ด าเนินการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งกรรมการของแพลนเนท โดยการแต่งตัง้นายคมวทิย์ บุญธ ารงกิจ เขา้เป็นกรรมการ
เพิม่เตมิอกี 1 รายในแพลนเนทต่อไป  

 ในการจ าหน่ายหุ้นสามญัของแพลนเนทตามรายละเอยีดทีก่ล่าวขา้งต้น มมีูลค่ารวมทัง้สิน้ 5,375,000 บาท โดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัดูแลตลาดทุนที่ ทจ. 
20/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีม่นีัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของบรษิัทจดทะเบยีนในการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (”ประกาศรายการได้มาและจ าหน่ายไป”) 
โดยมขีนาดรายการสงูสดุคดิเป็นรอ้ยละ 0.19 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนโดยค านวณจากงบการเงนิรวมฉบบัสอบ
ทานของบรษิัทฯ สิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 ซึง่บรษิทัฯ ไม่มรีายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยอ์ื่นทีเ่กดิขึน้ในรอบ 6 
เดือนก่อนวนัที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ โดยขนาดรายการดังกล่าวต ่ากว่าร้อยละ 15 ดงันัน้ รายการ
ดงักล่าวจงึไม่เขา้ขา่ยเป็นรายการทีบ่รษิทัฯ ต้องเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 
หรอืด าเนินการใด ๆ ตามทีป่รากฏในประกาศรายการไดม้าและจ าหน่ายไป 

 ทัง้นี้ นางสาวกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธ ิเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิัทฯ โดยมฐีานะภรรยาของนายอารกัษ์ 
สขุสวสัดิ ์กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและไม่มี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในการเขา้ท ารายการในครัง้นี้) จงึท าใหก้ารจ าหน่ายหุน้สามญัของของแพลนเนท จ านวน 375,000 
หุ้น หรอืคิดเป็นร้อยละ 3.75 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนทัง้หมดของแพลนเนท ราคาหุ้นละ 1.25 บาท มูลค่าการซื้อขาย 
468,750 บาท ใหแ้ก่นางสาวกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธ ิเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัประเภทรายการทีเ่กีย่วกบัสนิทรพัย ์ตาม
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ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯ”) โดยมีขนาด
รายการคดิเป็นมลูค่า 468,750 บาท ซึง่ขนาดรายการดงักล่าว น้อยกว่า 1 ลา้นบาท หรอื น้อยกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.03 
ของมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ (“NTA”) (รอ้ยละ 0.03 ของ NTA ทีค่ านวณจากงบเงนิรวมฉบบั
สอบทานของบรษิทัฯ สิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 เท่ากบั 0.23 ลา้นบาท) แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า ดงันัน้ รายการ
ดงักล่าวจงึไม่เขา้ข่ายเป็นรายการที่บรษิทัฯ ต้องเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืด าเนินการใด ๆ ตามทีป่รากฏใน
ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัฯ 

 อนึ่ง ผู้ซือ้อกี 5 รายที่เหลอืแต่ละรายไม่ไดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ จงึไม่เขา้ข่ายเป็นรายการที่เกีย่ว
โยงกนัตามทีป่รากฏในประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัฯ แต่อย่างใด 

  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

       
 ขอแสดงความนบัถอื   

 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน)  

 

 (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์    
  กรรมการผูจ้ดัการ 

 

  


