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เรื่อง

การเพิม่ ทุนและชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนในบริษทั แพลนเนทบอร์ด จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ได้จดั การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม Conference A ชัน้ 3 โรงแรมเดอะ แก
รนด์ โฟร์วงิ ส์ คอนเวนชัน่ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร (“ที่ ประชุม”) นัน้ ที่ประชุมได้มมี ติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ าร
เพิ่ม ทุนในบริษัท แพลนเนทบอร์ด จากัด (“แพลนเนท”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
56.99995 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของแพลนเนท โดยแพลนเนทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 50,000,000 บาท แบ่ง
ออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยมีมูลค่าที่เรียกชาระแล้วหุ้นละ 1.25 บาท
รายละเอียดตามทีส่ ารสนเทศที่ ECF2 004/2561 เรื่องการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการถือหุน้ ของ บริษทั แพลนเนทบอร์ด จากัด
ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 25611 จากทุน จดทะเบีย นเดิม จ านวน 50,000,000 บาท อีก
400,000,000 บาท เป็ น 450,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5.00 บาท เพื่อการเตรียมความพร้อมในการลงทุนใน
ธุร กิจ ผลิต และจ าหน่ า ยแผ่น ไม้ (Wood-Based Panel) ได้แ ก่ แผ่น เอ็ม ดีเ อฟ (MDF Board) และแผ่น ปาร์ต เิ กิ ล้
(Particleboard) ในอนาคต
การเพิม่ ทุน ในแพลนเนทดัง กล่า ว จะเป็ น การเพิม่ ทุน และการชาระค่า จองซื้อ หุ้น สามัญ เพิม่ ทุน ตามสัด ส่ว น
การถือ หุ้น ที่บริษัทฯ ถือ อยู่ใ นแพลนเนท หรือ คิด เป็ น ร้อยละ 56.99995 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ า ยได้แล้ว ทัง้ หมดของ
แพลนเนท ซึ่ง การเพิม่ ทุนและการชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจะเกิดขึ้นภายหลัง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
ถือหุ้นในแพลนเนท ทัง้ นี้ เแพลนเนทจะมีโครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น และการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

1

การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการถือหุน้ จะเกิดขึน้ ภายในเดือนมีนาคม 2561
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ทุนจดทะเบียนภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

ภายในเดือนมีนาคม 2561

ภายหลังการเพิ่ มทุนจดทะเบียน

(50,000,000 บาท)

(450,000,000 บาท)

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

สัดส่วนการถือ
หุ้น

จานวนหุ้น

(ร้อยละ)
1. บ ร ษิ ทั อ สี ต ์โ ค ส ท ์เ ฟ อ ร ์น ิเ ท ค จ า ก ดั
(มหาชน)

สัดส่วนการถือ
หุ้น
(ร้อยละ)

5,699,995

56.99995

51,299,955

56.99995

2. นายวัลลภ สุขสวัสดิ ์

1

0.00001

9

0.00001

3. นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ ์

1

0.00001

9

0.00001

4. นายชาลี สุขสวัสดิ ์

1

0.00001

9

0.00001

5. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ ์

1

0.00001

9

0.00001

6. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ ์

1

0.00001

9

0.00001

7. นายคมวิทย์ บุญธารงกิจ

2,500,000

25.00

22,500,000

25.00

8. นางสาวกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ

375,000

3.75

3,375,000

3.75

9. นางสาวพิชพิมพ์ ปั ทมสัตยาสนธิ

375,000

3.75

3,375,000

3.75

10. นายเอกลักษณ์ ปั ทมสัตยาสนธิ

375,000

3.75

3,375,000

3.75

11. นายเอกฤทธิ ์ ปั ทมสัตยาสนธิ

375,000

3.75

3,375,000

3.75

12. นายวรัษธกฤต พรแจ่มใส

300,000

3.00

2,700,000

3.00

10,000,000

100

90,000,000

100

รวม

การเพิ่ม ทุน และชาระเงินค่ าจองซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุ น ของแพลนเนทของบริษัทฯ ตามสัด ส่วนการถือหุ้น ตาม
รายละเอียดทีก่ ล่าวข้างต้น มีมลู ค่ารวมทัง้ สิน้ 228,000,000 บาท รายการดังกล่าวเป็ นรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ฯ
ตามประกาศคณะกรรมการกากับดูแลตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ยั สาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ น
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูล
และการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไข
เพิม่ เติม (”ประกาศรายการได้มาและจาหน่ ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็ นร้อยละ 8.19 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม
ของบริษทั ฯ ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทนโดยคานวณจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษทั ฯ สิน้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 และเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ร ายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติอนุ มตั ิในครัง้ นี้มมี ลู ค่าเท่ากับร้อยละ 10.30 โดยขนาดรายการดังกล่าวต่ ากว่าร้อยละ 15 ดังนัน้
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รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็ นรายการทีบ่ ริษทั ฯ ต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือดาเนินการ
ใด ๆ ตามที่ป รากฏในประกาศรายการได้มาและจาหน่ ายไป และไม่เ ข้า ข่ายเป็ น รายการที่เ กี่ย วโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
พ.ศ. 2546 รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม แต่อย่างใด
ทัง้ นี้ หากบริษทั ฯ มีความคืบหน้าหรือมีขอ้ มูลเพิม่ เติมอื่นใดเกีย่ วกับการลงทุนในแพลนเนท บริษทั ฯ จะรายงาน
ความคืบหน้าหรือข้อมูลเพิม่ เติมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ขอ้ มูลให้ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุนทราบต่อไป
รวมทัง้ ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการเข้าทารายการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ)์
กรรมการผูจ้ ดั การ
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