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รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่2/2560 
บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (ECF) 

 
วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 2 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ 
คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 
ก่อนเร่ิมการประชุม 

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “ECF”) ไดใ้หข้อ้มูลต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เพ่ือก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 

น้ี บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้เป็นเงิน 194,937,946.50 บาท โดยแบ่งออกเป็นจ านวนหุ้นสามญัที่ช าระแลว้ 
779,751,786 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 259,349,716.50 บาท โดยแบ่งออกเป็นจ านวน
หุ้นสามญั 1,037,398,866 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท  

เม่ือเร่ิมเปิดการประชุม มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ มาเขา้ร่วมการประชุมจ านวนทั้งส้ิน 135 ราย โดย
มาประชุมดว้ยตวัเอง 42 ราย และรับมอบฉนัทะ 93 ราย มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตวัเอง 42 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 424,781,917 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 54.4766 
2. ผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 93 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 165,797,805 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 21.2629 
3. รวมจ านวนทั้งส้ิน 135 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 590,579,722 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 75.7395 ของจ านวน

หุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
ซ่ึงมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และมีจ านวนหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และ
ยงัคงรับลงทะเบียนต่อไป 

บริษทัฯ ได้แนะน าประธานกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุม ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย และฝ่ายกฎหมายท่ีเขา้ร่วมประชุมเพ่ือท าหนา้ท่ีดูแลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงใน
การประชุม เพ่ือใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามล าดบั ดงัมี
รายนามต่อไปน้ี 

 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. พลเอก เทอดศกัด์ิ**  มารมย ์ ประธานกรรมการบริษทัฯ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ  

  บริหารความเส่ียง และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบติั  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา 
4. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง กรรมการอิสระ 
5. นายวลัลภ  สุขสวสัด์ิ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
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6. นายชาลี  สุขสวสัด์ิ  รองประธานกรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร 
7. นายอารักษ ์ สุขสวสัด์ิ  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
8. นางสาวทิพวรรณ  สุขสวสัด์ิ  กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั 
9. นางวราภรณ์  สุขสวสัด์ิ  กรรมการ 
**โดยมี พลเอก เทอดศักด์ิ มารมย ์ในฐานะประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และ 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
 

กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 -ไม่มี- 
 
ผู้บริหารของบริษัทฯ 

1. นางสาวพชนนั  สิงห์ภู่  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ 
1. นางสาวสาริสา  ทองกิตติกลุ  ผูช่้วยเลขานุการบริษทัฯ 

 
ทีป่รึกษาทางการเงนิจาก บริษัท โอไรอ้อน แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั 

1. นายศิรัตน์  รัตนไพฑูรย ์ Executive Director 
2. นางสาวนวลนภา  ศิริโรจน์จรัส Vice President  

 
ทีป่รึกษาด้านกฎหมาย จาก บริษัท ฮันตนั แอนด์ วลิเลีย่มส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 

1. นางกมลวรรณ ศิวรักษ ์ Senior Associate 
2. นายธีรศกัด์ิ  เพช็รไพบูลย ์ Associate 

 
บริษทัฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมเพ่ือให้ทุกท่านเขา้ใจเก่ียวกบักติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง

และวธีิการค านวณคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
 

กตกิาการประชุม 
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูท่ี้ไดรั้บมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม จะไดรั้บแจกบตัร

ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเขา้ร่วมการประชุม ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงมติในหนงัสือมอบฉันทะ
เรียบร้อยแลว้ ผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนน ซ่ึงมติดงักล่าวจะสอดคลอ้งกบัมติท่ีผูถื้อหุ้นไดร้ะบุไว้
ในหนงัสือมอบฉนัทะ 

2. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ
และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อนท าการลงมติ กรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณา
ยกมือ และเดินไปท่ีไมโครโฟนท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัท่าน พร้อมแจง้ช่ือ นามสกลุ หากเป็นผูรั้บมอบฉันทะ ตอ้งแจง้ช่ือ



 
 

หนา้ท่ี 3 

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะดว้ยทุกคร้ัง เพ่ือบริษทัฯ จะไดท้ าการบนัทึกลงในรายงานการประชุมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เม่ือมี
การลงมติในวาระนั้นๆ แลว้ เจา้หนา้ท่ีจะท าการเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือน ามาค านวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

3. จ านวนผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจ านวนไม่เท่ากัน เพราะบางท่านอาจเขา้มาประชุม
เพ่ิมเติมหรือกลบัก่อน หากท่านมีความประสงค์จะกลบัก่อนการประชุมส้ินสุด กรุณาลงทะเบียนกลบัพร้อม
ส่งคืนบตัรลงคะแนนท่ียงัไม่ไดใ้ชท่ี้หนา้ประตูทางออกดว้ย อน่ึง บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นทุก
ท่านคืนเม่ือเสร็จส้ินการประชุมเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐาน โดยมอบใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนนต่อไป 

 
วธีิการลงคะแนน 

1. ผูถื้อหุน้ทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง ในกรณีผูถื้อหุ้นรายใดมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเป็นพิเศษ จะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ หากไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้กาเคร่ืองหมายถูก () 
หรือกากบาท () อยา่งใดอยา่งหน่ึง ลงในช่อง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน และ
ส่งใหเ้จา้หนา้ท่ี หากใส่เคร่ืองหมายไม่ถูกตอ้ง ไม่ชดัเจน การลงคะแนนเสียงนั้นๆ จะถือวา่เป็นบตัรเสีย  

2. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือข้ึน จะมีเจา้หนา้ท่ีเดินไป
เก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือน ามาค านวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย
และงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและถือว่าคะแนนท่ีเหลือเป็น
คะแนนท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ หากไม่มีผูถื้อหุ้นคดัคา้นหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าท่ีประชุม
เห็นชอบ 
 

การนับคะแนนเสียง และวธีิการค านวณคะแนนเสียง 
1. การนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 จะแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  
ก. วาระท่ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ 

วาระท่ี 2, 5, 6, และ 9 โดยบริษทัฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึง
ลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และบตัรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 

ข. วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไดแ้ก่ วาระท่ี 3, 4, 7 และ 8 โดยบริษทัฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียง นบัจาก
เสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

2. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏท่ีหนา้จอเพ่ือแสดงใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบ 
ส าหรับเอกสารประกอบการประชุม บริษทัฯ ได้ด าเนินการจัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม

วสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 แลว้ ซ่ึงไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ หากท่านใดมีความประสงคต์อ้งการรับเอกสารเพ่ิมเติม สามารถ
รับได ้ณ บริเวณโตะ๊ลงทะเบียนของบริษทัฯ 
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เร่ิมการประชุม 
พลเอก เทอดศักด์ิ มารมย ์ประธานกรรมการบริษทัฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ท าหน้าท่ีเป็น

ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม  ดงัน้ี                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
วาระที ่1 เร่ือง แจ้งเพือ่ทราบ 

ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเวบ็ไซต์ของ
บริษทัฯ  และแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตั้งแต่วนัท่ี 11 กนัยายน 2560 ซ่ึงบริษทัฯ 
ได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวนัประชุม
ผูถื้อหุ้น  

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามท่ีก าหนด โดยเรียงตามล าดบัรวมทั้งส้ิน 10 
วาระ 

-วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง- 
 
วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่ 1/2560 เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2560 

ประธานฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 
ของบริษทัฯ ซ่ึงถูกจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 และบริษทัฯ ไดบ้นัทึกรายงานการประชุมดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น
แลว้ และจดัท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีประชุม 
รวมถึงเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.ecf-furniture.com รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 (ส าเนารายงานการ
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560) ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีเพ่ิมเติมหรือไม่ และ
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 ของบริษทัฯ ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 31  
พฤษภาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 600,091,175 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 

http://www.ecf-furniture.com/
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มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

4. งดออกเสียง 0 0.00 
หมายเหตุ :   ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 20 ราย  

คิดเป็นจ านวนหุน้ 9,511,453 หุน้ 
 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 64,411,770 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

259,349,716.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 194,937,946.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 257,647,080 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ผูช่้วยเลขานุการบริษทั นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล (“ผู้ช่วยเลขาฯ”) น าเสนอ

รายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ผูช่้วยเลขาฯ ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
ตามท่ีบริษทัฯ มีแผนธุรกิจท่ีจะขยายก าลงัการผลิต และขยายฐานลูกคา้ในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์

ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และ/หรือการขยายธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกั และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลงังานต่าง ๆ 
อาทิเช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ซ่ึงบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการศึกษา
ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าในหลายโครงการ ซ่ึงหากผลการศึกษาแสดงถึงความเป็นไปไดแ้ละ
ความคุม้ค่าในการลงทุนในโครงการดงักล่าว บริษทัฯ อาจมีการพิจารณาอนุมติัเพ่ือเขา้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ เหล่านั้นใน
อนาคต ดงันั้น เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการขยายธุรกิจ และรองรับการเขา้ลงทุนโครงการต่าง ๆ ดงักล่าว 
บริษทัฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามรายละเอียดท่ีปรากฎในวาระ
ท่ี 7 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายซ่ึงเหลือจากการจดัสรรไว ้โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

การลดทุน รายละเอยีด 

 จ านวนหุ้นคงเหลือจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 1 
(“ECF-W1”) ซ่ึงหมดอายุเม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 
2560 

 หุ้นคง เห ลือจากการใช้สิท ธิ  ECF-W1  จ านวน 
116,660 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท หรือคิด
เป็นทุนจดทะเบียน  29,165 บาท 

 จ านวนหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (แบบเดิม) ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 

 หุ้นรอง รับการ เ พ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(แบบเดิม) จ านวน  227,530,420 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0 .25  บาท หรือคิด เป็นทุนจดทะเ บียน 
56,882,605 บาท 
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การลดทุน รายละเอยีด 

 จ านวนหุน้เพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการปรับสิทธิ ECF-W1  จ านวนหุน้เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ECF-W1 จ านวน 
30,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท หรือ
คิดเป็นทุนจดทะเบียน 7,500,000 บาท 

 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ข

เพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) ซ่ึงก าหนดให้ บริษทัฯ จะเพ่ิมทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออก
หุ้นใหม่เพ่ิมข้ึนเม่ือหุ้นทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหน่ายไม่ครบ 
หุน้ท่ีเหลือตอ้งเป็นหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 10/2560 ซ่ึงจดัประชุมเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 จึงไดมี้มติให้เสนอ

เร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 เพื่อพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  
ดงันั้นบริษทัฯ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 

64,411,770 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 259,349,716.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 194,937,946.50 บาท โดยการตดั
หุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัฯ จ านวน 257,647,080 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เน่ืองจากหุ้นสามญัท่ี
ถูกตดัท้ิงในคร้ังน้ีเป็นหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับการด าเนินการต่าง ๆ รายละเอียดตามท่ีไดก้ล่าวไว้
ขา้งตน้  

 
 ทุนจดทะเบียน (บาท) จ านวนหุน้ (หุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ (บาท) 

จากเดิม 259,349,716.50 1,057,398,866 0.25 
ลดลง 64,411,770 257,647,080 0.25 
เป็น 194,937,946.50 799,751,786 0.25 

 
ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ โดยในวาระ

น้ีมีผูถื้อหุน้สอบถามดงัต่อไปน้ี  
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น  มีประเดน็สอบถาม  3  เร่ือง ดังต่อไปนี ้  
1) เหตุใดถึงไม่ก าหนดให้วาระท่ี 3 และวาระท่ี 4 เป็นวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกันกับวาระท่ี 5 ถึงวาระท่ี 9 

เน่ืองจาก พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัดก าหนดให้การท่ีจะเพ่ิมทุนได้น้ัน จะต้องมีการลดทุนให้หมดก่อน  
2) การเพ่ิมทุนแบบ General Mandate มีการขออนุมติัจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนส าหรับผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights 

Offering) และบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และเป็นการเพ่ิมทุนจ านวนมาก จึงต้องการ
สอบถามว่าเงินเหล่านี้มีแผนการ หรือวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนหรือไม่ว่าจะน าไปใช้เพ่ือประโยชน์
อะไร เม่ือไร และอย่างไร และขอสอบถามว่าการขออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนส าหรับผู้ ถือหุ้นเดิม 
(Rights Offering) และบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  น้ัน จ านวนหุ้นท่ีขออนุมัติเป็นจ านวนท่ี
บริษัทฯ ต้องการและเพียงพอแล้วใช่หรือไม่ จะได้ไม่ต้องมีการอนุมติัแก้ไขใหม่  
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3) การแก้ไขบริคณห์สนธิว่า การลดทุน และเพ่ิมทุนน้ันต้องท าทีละรายการ และเสียค่าธรรมเนียมทีละ
รายการใช่หรือไม่ สามารถท าสรุปรวมยอดแล้วเสียค่าธรรมเนียมเพียงรายการเดียวคือรายการสุดท้าย ได้
หรือไม่ 

ผู้ช่วยเลขาฯ  กล่าวชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ส าหรับค าถามแรกเร่ืองของความเก่ียวเน่ืองของวาระขอให้ท่ีปรึกษา
ทางกฎหมายเป็นผู้ให้ข้อมลู และส าหรับค าถามท่ีเก่ียวกับเร่ืองการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ขอให้ท่ีปรึกษาทางการเงิน
เป็นผู้ให้ข้อมลูแก่ท่ีประชุม 

ท่ีปรึกษาทางกฏหมาย  กล่าวชี้แจงในประเดน็ท่ี 1 ว่า เร่ืองลดทุนกับเร่ืองเพ่ิมทุนเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกัน แต่
สาเหตุท่ีก าหนดให้เฉพาะเร่ืองของวาระท่ี 5 ถึง 9 เป็นวาระต่อเน่ืองกันเน่ืองจากเป็นเร่ืองของการระดมทุน การเพ่ิมทุน จึง
ก าหนดให้เป็นวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกัน แต่ส าหรับเร่ืองลดทุน เห็นว่าเป็นขั้นตอนในการด าเนินการตาม  พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จ ากัด ซ่ึงเม่ือแยกกันแล้ว ถ้าท่ีประชุมฯ ลงมติอนุมติัวาระลดทุนผ่านไปแล้ว  หากในวาระท่ี 5 ถึง 9 กลบัไม่ผ่าน ในคราวหน้า
บริษัทฯ กย็งัสามารถเพ่ิมทุน และด าเนินการระดมทุนต่อไปได้อยู่  

ท่ีปรึกษาทางการเงิน  กล่าวชี้แจงในประเดน็ท่ี 2 ว่า ขออนุญาตชี้แจงเป็น 2 ส่วนส าหรับการออก และเสนอ
ขาย ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (“ECF-W2”) 
และ ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ คร้ังท่ี 3 (“ECF-W3”)  และการขออนุมติัการเพ่ิมทุนลักษณะ 
General Mandate ว่าบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในระยะยาวในระดับ 2 ถึง 4 ปี ซ่ึงหลายโครงการได้มีการประกาศไปแล้ว ไม่
ว่าจะเป็นการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ซ่ึงใช้เงินลงทุนในระดับ
พันล้านบาท ซ่ึงเงินทุนจากการออก ECF-W2 และ ECF-W3 กน่็าจะเพียงพอส าหรับโครงการนี้ ท้ังนีย้ังไม่รวมถึงโครงการ
อ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณา หรือจะมีโอกาสในอนาคต  

ในส่วนของ General Mandate ขอเรียนว่า การเพ่ิมทุนแบบ General Mandate น้ันเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ค่อนข้างรัดกมุ และปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างครบถ้วนอยู่แล้วในระดับหน่ึง กล่าวคือการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใน
ลักษณะ General Mandate ถ้าเป็นลักษณะการเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) จะจัดสรรได้สูงสุดท่ีร้อยละ 30 
ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน ซ่ึงผู้ ถือหุ้นทุกท่านกไ็ด้สิทธิเท่ากันหมด ส่วนในลักษณะบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
กจ็ะจัดสรรได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระปัจจุบัน และราคาท่ีเสนอขายกต้็องไม่ใช่ราคาต า่ ซ่ึงการจัดสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนในลกัษณะนีมี้กลไกปกป้องผู้ถือหุ้นแล้วในระดับหน่ึง 

ซ่ึงการขออนุมัติเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ท าให้บริษัทฯ สามารถระดมเงินทุนได้ในระยะเวลาอันส้ัน
และเป็นการเพ่ิมความคล่องตัวให้กับบริษัทฯ 

ท่ีปรึกษากฏหมาย  กล่าวชี้แจงในประเดน็ท่ี 3 ว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด บริษัทฯ จะสามารถเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนจากการออกหุ้นใหม่กต่็อเม่ือหุ้นจ าหน่ายออกได้แล้วท้ังหมด ดังน้ัน ตาม พ.ร.บ. มหาชน บริษัทฯ เพ่ิมทุนใน
คราวนี้ได้จะต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ ก่อนการเพ่ิมทุน 
ดังน้ัน การลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนจึงเป็นเร่ืองท่ีแยกต่างหากจากกัน การจดทะเบียนแก้ไขบริคณห์สนธิต้องท าแยก
รายการระหว่างการลดทุน และการเพ่ิมทุน และต้องเสียค่าธรรมเนียมท้ังสองรายการ จะน ามารวมไม่ได้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี 
ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 39 (2) ในวาระน้ีตอ้งการคะแนนเสียงลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สาม
ในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
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มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 64,411,770 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
259,349,716.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 194,937,946.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของ
บริษทัฯ จ านวน 257,647,080 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 600,091,578 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0 0.00 

หมายเหตุ :   ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 2 ราย  
คิดเป็นจ านวนหุน้ 403 หุน้ 
 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ในวาระน้ีจะมอบหมายใหผู้ช่้วยเลขาฯ น าเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบ

วาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ผูช่้วยเลขาฯ ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2560 ซ่ึงจดั

ประชุมเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 ไดมี้มติให้เสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 เพื่อพิจารณา
อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

บริษทัฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงัน้ี 
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“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน : 194,937,946.50  บาท (หน่ึงร้อยเกา้สิบส่ีลา้นเกา้แสนสามหม่ืนเจ็ด
พนัเกา้ร้อยส่ีสิบหกบาทหา้สิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น : 779,751,786 หุน้ (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเกา้ลา้นเจ็ดแสนห้าหม่ืนหน่ึง
พนัเจ็ดร้อยแปดสิบหกหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ : 0.25  บาท (ยีสิ่บหา้สตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น :    
 หุน้สามญั : 779,751,786 หุน้ (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเกา้ลา้นเจ็ดแสนห้าหม่ืนหน่ึง

พนัเจ็ดร้อยแปดสิบหกหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ : -ไม่มี-  หุน้ (ไม่มี)” 
 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติอนุมติัไปเม่ือวาระก่อน บริษทัฯ 

ขอใหค้ณะกรรมการบริษทัและ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายในการจดทะเบียนมีอ านาจในการด าเนินการ
ยื่นค าขอแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และให้มีอ านาจแกไ้ขและ
เพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี
ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

ทั้งน้ี ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 39 (2) ในวาระน้ีตอ้งการคะแนนเสียงลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่
สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้ง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ 
มอบหมายในการจดทะเบียนมีอ านาจในการด าเนินการยื่นค าขอแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และให้มีอ  านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 600,091,680 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0 0.00 

หมายเหตุ :   ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 3 ราย  
คิดเป็นจ านวนหุน้ 102 หุน้ 
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 2 
(ECF-W2) จ านวน 194,937,946 หน่วย ซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากวาระท่ี 5 ถึงวาระท่ี 9 เป็นวาระท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั ดงันั้น ใน

การพิจารณาอนุมติัเร่ืองตามวาระท่ี 5 ถึงวาระท่ี 9 จะถือเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนั โดยหากเร่ืองในวาระใดวาระหน่ึงไม่ได้
รับการอนุมติัจะถือวา่เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้เป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอ่ืน ๆ ต่อไป โดยจะถือวา่
การพิจารณาอนุมติัในเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏรายละเอียดวาระท่ี 5 ถึงวาระท่ี 9 ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ทางบริษทัฯ ไดส่้งเอกสารสรุปรายละเอียดท่ีส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ไวใ้นส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (สรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั อีสตโ์คสท์เฟอร์นิ
เทค จ ากดั (มหาชน) (ECF-W2) ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
(สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย (1) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 (ECF-W2) 
และ (2) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (ECF-W3) ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมแลว้ และในวาระน้ีไดม้อบหมายให ้ผูช่้วยเลขาฯ น าเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

ผูช่้วยเลขาฯ ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  
ตามท่ีบริษทัฯ มีแผนธุรกิจท่ีจะขยายก าลงัการผลิตในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกั

ของบริษทัฯ ดว้ยการลงทุนเพ่ิมในเคร่ืองจกัรแบบก่ึงอตัโนมติัส าหรับกระบวนการผลิตสินคา้ และการขยายฐานลูกคา้ให้
เพ่ิมข้ึนจากเดิม และ/หรือการขยายธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลงังานต่าง ๆ 
โดยผ่านบริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (“ECF-P”) ท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศเมียนมาร์ท่ีเขา้ลงทุนโดยการถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษทั พลงังานเพื่อโลก 
สีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั และการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล โดยลงทุนผ่านบริษทั เซฟ เอนเนอร์จี  
โฮลด้ิงส์ จ ากดั (“SAFE”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนท่ี ECF-P เขา้ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 33.37 ทั้งน้ี SAFE มีแผนจะเขา้ลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลอ่ืนอๆ เพ่ิมเติมในอนาคต และปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดอี้กหลาย
โครงการ โดยบริษทัฯ ไดพิ้จารณาถึงแนวทางในการระดมทุนต่าง  ๆ  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชเ้งินของบริษทัฯ 
รวมทั้งพิจารณาจากสภาวะตลาด และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จึงมีความประสงคท่ี์จะออกและเสนอขาย ECF-W2 จ านวน 
194,937,946 หน่วย ซ่ึงจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ 

 
ประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค 

จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W2”)  
ชนิดของหลกัทรัพย ์  ระบุช่ือผูถื้อ และสามารถโอนเปล่ียนมือได ้ 
จ านวนท่ีออก : 194,937,946 หน่วย 
ราคาต่อหน่วย : 0.00  บาท 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ : 3 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับ

สิทธิ 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย : 20 กมุภาพนัธ์ 2562 
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วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 20 ตุลาคม 2560 หรือวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด   
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 1 ปี 4 เดือน นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วธีิการจดัสรร : ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ จะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ในอตัรา  4 

หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดเศษท้ิง) 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 

2560 นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิและสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิไดอี้ก 5 คร้ัง จนถึงส้ินสุดวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดง
สิทธิ ทั้งน้ี วนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังจะตรงกบัวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 
2561 วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 วนัท่ี 25 สิงหาคม 2561 วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 
2561 และคร้ังสุดทา้ยก าหนดให้ตรงกบัวนัครบก าหนดอายุของใบส าคญั
แสดงสิทธิซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 
ในกรณี ท่ีว ันก าหนดการใช้สิท ธิใด  ๆ  ตรงกับวันหยุดท าการของ 
บริษทัฯ ใหเ้ล่ือนวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหนา้ โดย
บริษทัฯ จะไม่ขยายอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และไม่มีขอ้ก าหนดเรียกให้
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิก่อนครบก าหนด 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

: บริษทัฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

อ่ืนๆ : คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของ บริษทัฯ และ/
หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้
อ านาจลงนามของบริษทัฯ มีอ านาจในการ 
(1) ก าหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ อันจ าเป็นและ

สมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ 

(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและ
การยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
เอม็ เอ ไอ และ 

(3) ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

โดยสรุปรายละเอียดผลกระทบของแต่ละทางเลือก เป็นดงัต่อไปน้ี  
กรณีที ่1: กรณีท่ีบริษทัฯ ออกและจดัสรร ECF-W2 และ ECF-W3 และผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ เป็นผูใ้ช้

สิทธิของ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งจ านวน ทั้งน้ี ในกรณีท่ี 1 ผูถื้อหุน้เดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของสัดส่วน
การถือหุน้ (Control Dilution) 
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กรณีที ่2:  กรณีท่ีบริษทัฯ ออกและจดัสรร ECF-W2 เพียงอยา่งเดียว และ ECF-W2 มีการเปล่ียนมือจากผู ้
ถือหุน้เดิมของบริษทัฯ เป็นนกัลงทุนอ่ืน โดยนกัลงทุนอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิของ ECF-W2 ทั้งจ านวน 

กรณีที ่3:  กรณีท่ีบริษทัฯ ออกและจดัสรร ECF-W3 เพียงอยา่งเดียว และ ECF-W3 มีการเปล่ียนมือจากผู ้
ถือหุน้เดิมของบริษทัฯ เป็นนกัลงทุนอ่ืน โดยนกัลงทุนอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิของ ECF-W3 ทั้งจ านวน 

กรณีที ่4:  กรณีท่ีบริษทัฯ ออกและจดัสรร ECF-W2 และ ECF-W3 และ ECF-W2 และ ECF-W3 มีการ
เปล่ียนมือจากผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ เป็นนักลงทุนอ่ืน โดยนักลงทุนอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิของ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้ ง
จ านวน 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 10/2560 ซ่ึงจดัประชุมเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 ไดมี้มติให้เสนอเร่ือง

ดงักล่าวต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(ก) การออกและเสนอขาย ECF-W2 จ านวน 194,937,946 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ โดยไม่คิด

มูลค่า ในอตัราส่วน 4 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิใหปั้ดท้ิง และก าหนดราคา
การใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิดังกล่าวเท่ากับ 3 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 (สรุป
รายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั อีสตโ์คสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (ECF-
W2) ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)) 

(ข) ให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) ก าหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ อนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกับการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ 

(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลกัฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิและการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และ 

(3) ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 
ในการน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บ ECF-W2 (Record date) ในวนัองัคารท่ี 10 ตุลาคม 

2560 และใหร้วบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัพุธท่ี 11 
ตุลาคม 2560 และก าหนดวนัจดัสรร ECF-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในวนัศุกร์ท่ี 20 ตุลาคม 2560 

จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขาย  ECF-W2 จ านวน 194,937,946 หน่วย ซ่ึงจะ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในคร้ังน้ี 

ภายหลงัจากการช้ีแจงสรุปรายละเอียดท่ีส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และมีผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามในวาระน้ี ดงัต่อไปน้ี  

นายศักด์ิชัย สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น  มีประเดน็สอบถาม 2 เร่ือง ดังนี ้
1) ถามว่าโครงการในอนาคตในอีก 3 ปี จะใช้เงินประมาณเท่าไร และภายในระยะเวลา  3 ปี บริษัทฯ จะมี

การเพ่ิมทุนอีกหรือไม่ 
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2) สอบถามว่า เงินท่ีได้จากการใช้สิทธิของ ECF-W2 น้ันคาดหมายว่าจะน าไปลงทุนอย่างไร ในวงเงิน
เท่าไร และจะขายหมดในวันแรก หรือทยอยขาย และถามต่อเน่ืองว่าจะน าเงินจาก ECF-W3 ไปลงทุน
อย่างไร ในวงเงินเท่าไร เน่ืองจากในการประชุมคราวก่อนกมี็การเพ่ิมทุนเพ่ือเข้าไปลงทุนในโครงการท่ี
พม่ากว่าร้อยละ 20 

นายอารักษ์ สุขสวัสด์ิ  กรรมการผู้ จัดการ (“กรรมการผู้จัดการ”) ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ทิศทางในการลงทุน
ของบริษัทฯ น้ันเป็นไปตามแผนธุรกิจ 3 ปี ซ่ึงบริษัทฯ ได้จัดท าเสร็จเรียบร้อยก่อนท่ีจะมาหาเงินลงทุน ซ่ึงแผนการบางอย่าง
กเ็ปิดเผยไม่ได้ เน่ืองจากยงัอยู่ในช่วงศึกษา จึงไม่สามาถเปิดเผยข้อมลูได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และขอเรียนต่อท่ีประชุมว่า การจะลงทุนใด ๆ บริษัทฯ ได้ค านึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนสูงสุดของผู้ ถือหุ้นทุกราย 
และขอชี้แจงว่า ระยะเวลาในการออก ECF-W2 และ ECF-W3 น้ันออกมาเพ่ือรองรับในระยะเวลาเดียวกับท่ีบริษัทฯ จะไป
ลงทุนในโครงการต่าง ๆ ส าหรับตัวอย่างของโครงการท่ีบริษัทฯ ได้ประกาศออกมาแล้วกไ็ด้แก่ (1) โครงการท่ีพม่าท่ีมีความ
ชัดเจนแล้วว่าต้องใช้เงินลงทุนกว่าพันล้านบาท (2) ธุรกิจโรงงานเฟอร์นิเจอร์เองกมี็การตั้งเป้าหมายว่าจะเติบโตขึน้ปีละร้อย
ละเท่าไรใน 3 ปีข้างหน้า  (3) COSTA  กเ็ป็นอีกธุรกิจท่ีบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมียอดขายให้ได้ครบหน่ึงพันล้านบาทใน
อีก 3 ปีข้างหน้า  

และชี้แจงต่อ ในประเด็น ECF-W2 และ ECF-W3 ในเร่ืองความคืบหน้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ซ่ึงมีมูลค่ากว่าพันล้านบาท ก็มีแผนว่าจะวางศิลาฤกษ์ในเดือนพฤศจิกายนนี ้
นอกจากนี ้กย็ังมีโครงการอ่ืน ๆ เช่นโครงการชีวมวล (Biomass) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทย แต่ไม่สามารถ
เปิดเผยรายละเอียดได้ เน่ืองจากเกรงว่าจะขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังปัญหาคู่แข่งทางการค้า  

ท้ังนี ้บริษัทฯ มีแผนการทางธุรกิจว่าใน 3 ปีจะท าอะไร และเม่ือถึงเวลาท่ีพร้อมกจ็ะประกาศชีแ้จงให้ทราบ  
 
ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใดๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มี

ผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ทั้งน้ี ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 39 (1) ในวาระน้ีตอ้งการคะแนนเสียงลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่
ก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 2 (ECF-W2) จ านวน 194,937,946 หน่วย ซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามท่ีเสนอทุก
ประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 600,664,680 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 



 
 

หนา้ท่ี 14 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

4. งดออกเสียง 0  
หมายเหตุ :   ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 3 ราย  

คิดเป็นจ านวนหุน้ 573,000 หุน้ 
 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 3 

(ECF-W3) จ านวน 129,958,631 หน่วย ซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ทางบริษทัฯ ไดส่้งเอกสารสรุปรายละเอียดท่ีส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ

ไวใ้นส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 (สรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั อีสต์โคสท์
เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (ECF-W3) ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)) และส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 4 (สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย (1) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 
(ECF-W2) และ (2) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (ECF-W3)) ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแลว้ และในวาระน้ีประธานฯ ไดม้อบหมายให้ผูช่้วยเลขาฯ น าเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระเบียบวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

ผูช่้วยเลขาฯ ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  
ส าหรับเหตุผลของการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ีสืบเน่ืองจากวาระท่ี 5 ในการออกและเสนอขาย 

ECF-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ การออกและเสนอขาย ECF-W3 จ านวน 129,958,631 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้นั้น มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหบ้ริษทัฯ มีแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอต่อการลงทุนตามแผนธุรกิจของบริษทัฯ และ
เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองภายหลงัจากครบก าหนดอายุของ ECF-W2 ในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ดงัมีรายละเอียดตามท่ี
ปรากฏในวาระท่ี 5 ขา้งตน้ โดยการก าหนดราคาใชสิ้ทธิของ ECF-W3 จะเป็นแนวทางเดียวกบัการก าหนดราคาใชสิ้ทธิของ 
ECF-W2 คือ วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนกบับริษทัท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั (Market Comparable 
Approach) ดว้ยการหาค่าเฉล่ียยอ้นหลงัของอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (P/E Ratio) และอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี 
(P/BV Ratio) ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกบัผลประกอบการของบริษทัฯ ในช่วงปี 2562-2563 
ซ่ึงตรงกบัช่วงระยะเวลาท่ีผูถื้อ ECF-W3 สามารถใชสิ้ทธิ ECF-W3 ได ้โดยสามารถสรุปรายละเอียดส าคญัของECF-W3 ได้
ดงัน้ี 

 
ประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ บริษทั อีสต์

โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3 (“ใบส าคญัแสดง
สิทธิ” หรือ “ECF-W3”) 

ชนิดของหลกัทรัพย ์  ระบุช่ือผูถื้อ และสามารถโอนเปล่ียนมือได ้ 
จ านวนท่ีออก : 129,958,631 หน่วย 
ราคาต่อหน่วย : 0.00  บาท 
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อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ : 5 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตาม

เง่ือนไขการปรับสิทธิ 
วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 20 ตุลาคม 2560 หรือวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด   
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี 4 เดือน นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วธีิการจดัสรร : ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ จะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดง

สิทธิในอตัรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีท่ี
มีเศษใหปั้ดเศษท้ิง) 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 25 
พฤษภาคม 2562 นับจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิและ
สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดอี้ก 7 คร้ัง จนถึง
ส้ินสุดวนัครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี วนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังจะตรงกบัวนัท่ี 25 สิงหาคม 
2562 วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 
วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2563 วนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 วนัท่ี 25 
พฤศจิกายน 2563 และคร้ังสุดทา้ยก าหนดให้ตรงกบัวนัครบ
ก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิซ่ึงตรงกับวันท่ี  20 
กมุภาพนัธ์ 2564 
ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิใด ๆ ตรงกบัวนัหยุดท าการ
ของบริษทัฯ ให้เล่ือนวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่าวเป็นวนั
ท าการก่อนหน้า โดยบริษทัฯ จะไม่ขยายอายุของใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ และไม่มีขอ้ก าหนดเรียกให้ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ สามารถใชสิ้ทธิก่อนครบก าหนด 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ  บริษัทฯ จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  

อ่ืนๆ  คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม
ของบริษัทฯ  และ /หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของ
บริษทัฯ มีอ านาจในการ 
(1) ก าหนดและแกไ้ขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อนั

จ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เช่น 
รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ 

(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ี
จ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึง
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รวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและ
หลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิและการน า
ใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
เอม็ เอ ไอ และ 

(3) ด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบั
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

 
โดยรายละเอียดผลกระทบของแต่ละทางเลือก เป็นไปตามท่ีไดช้ี้แจงไวใ้นวาระท่ี 5 ขา้งตน้ 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 10/2560 ซ่ึงจดัประชุมเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 ไดมี้มติให้เสนอเร่ือง

ดงักล่าวต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(ก) การออกและเสนอขาย ECF-W3 จ านวน 129,958,631 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ โดยไม่คิด

มูลค่า ในอตัราส่วน 6 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิใหปั้ดท้ิง และก าหนดราคา
การใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเท่ากบั 5 บาทต่อหุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 (สรุป
รายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ (ECF-W3)) 

(ข) ให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของบริษทัฯ มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) ก าหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกับการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ 

(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิและการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และ 

(3) ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 
ในการน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บ ECF-W3 (Record date) ในวนัองัคารท่ี 10 ตุลาคม 

2560 และใหร้วบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัพุธท่ี 11 
ตุลาคม 2560 และก าหนดวนัจดัสรร ECF-W3 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในวนัศุกร์ท่ี 20 ตลุาคม 2560 

ภายหลงัจากการช้ีแจงสรุปรายละเอียดท่ีส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึง
ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ทั้งน้ี ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 39 (1) ในวาระน้ีตอ้งการคะแนนเสียงลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่
ก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขาย ECF-W3 จ านวน 129,958,631 หน่วย ซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ 
ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 600,664,680 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท เป็น 

354,137,269.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ คร้ังที ่2 (ECF-W2) และคร้ังที ่3 (ECF-W3) 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ส าหรับรายละเอียดประกอบการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมน้ี ทาง

บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้เพ่ือประกอบการพิจารณา ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 (ส าเนาแบบรายงานการเพ่ิมทุน (แบบ 53-4)) 
ท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสิอเชิญประชุมแลว้ โดยในวาระน้ีไดม้อบหมายให้ผูช่้วยเลขาฯ น าเสนอรายละเอียด
เก่ียวกบัระเบียบวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูช่้วยเลขาฯ ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 10/2560 ซ่ึงจดัประชุมเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 ไดมี้มติให้เสนอ

เร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
บริษทัฯ เสนอขออนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท เป็น 

354,137,269.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 636,797,290 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการ
เพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ ECF-W2 และ ECF-W3 จึงขอ
เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ในคร้ังน้ี 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และมีผูถื้อหุ้น
สอบถามในวาระน้ีดงัต่อไปน้ี  

 
นายธารา ชลปราณี  ผู้ถือหุ้น  มีประเดน็สอบถาม 2 เร่ือง ดังนี ้
1) กรณีหุ้นเพ่ิมทุนภายใต้ General Mandate ในวาระเร่ืองการจัดสรรหุ้นว่า หุ้นเพ่ิมตามแบบ General 

Mandate สามารถน าหุ้นท่ีจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมกับส่วนท่ีจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัดรวมกัน
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ได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 แล้วจัดสรรได้หรือไม่ เน่ืองจากในท่ีสุดตามหลักเกณฑ์การจัดสรรจะสามารถ
ด าเนินการจัดสรรรวม Rights Offering และ Private Placement ไม่เกินร้อยละ 30 อยู่แล้ว 

2) การจัดสรรให้บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) บริษัทฯ มีแผนจะจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนรายใด
หรือไม่ 

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  ชีแ้จงท่ีประชุมในประเดน็ท่ี 1 ว่า ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ หุ้นท่ีจัดสรร
หุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) คิดเป็นสัดส่วนของทุนช าระแล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระเพ่ิม
ทุนแบบ General Mandate ต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต้องไม่เกินร้อยละ 30 และไม่เกินร้อยละ 10 ส าหรับการจัดสรรให้บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) แต่ท้ังนีเ้ม่ือรวมกันแล้วจะต้องจัดสรรไม่เกินร้อยละ 30  

กรรมการผู้ จัดการ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า สาเหตท่ีุไม่สามารถรวมหุ้นสามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีจัดสรรให้กับ
ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ภายใต้การเพ่ิมทุนตามแบบ General Mandate ได้
น้ัน เน่ืองจากเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดสรรโดยแบ่ง
ออกเป็นสองส่วนตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซ่ึงสัดส่วนดังกล่าวเป็นสัดส่วนสูงสุดท่ีจัดสรรได้ตามกฎหมาย ท้ังนี ้
การจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ไม่ว่าจะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) หรือให้แก่บุคคลในวงจ ากัดจะ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์และผลตอบแทนสูงสุดแก่บริษัทฯ ส่วนบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนตามแบบ General Mandate ให้
แต่เฉพาะผู้ถือหุ้นเดิมหรือเฉพาะบุคคลในวงจ ากัดหรือไม่น้ัน ในเบือ้งต้นขอเรียนว่าบริษัทฯ จะตัดสินใจโดยส่งผลกระทบ
ต่อผู้ถือหุ้นให้น้อยท่ีสุด  

กรรมการผู้ จัดการ  ชีแ้จงต่อท่ีประชุมในประเดน็ท่ี 2 ว่า ในเบือ้งต้นการตัดสินใจกระท าการใด ๆ ของบริษัทฯ 
ได้พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นให้น้อยท่ีสุดและด าเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และจะเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามแบบ General Mandate เพ่ือให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์สูงสุด และ
เป็นประโยชน์กับนักลงทุนสูงสุด 

ประธานฯ  ได้แจ้งท่ีประชุมเพ่ิมเติม ถึงแนวทางด าเนินการของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ ได้พิจารณาและด าเนินการ
ทุกอย่างด้วยความโปร่งใส แต่ข้อมูลบางอย่างยังไม่อยู่ในขั้นตอนท่ีสามารถเปิดเผยได้ ท้ังนี ้บริษัทฯ มุ่งหวังผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มีผู ้
ถือหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ  จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ทั้งน้ี ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 39 (2) ในวาระน้ีตอ้งการคะแนนเสียงลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่
สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท 
เป็น 354,137,269.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพื่อ
รองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 (ECF-W2) และคร้ังท่ี 3 (ECF-W3)  ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีจากจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
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มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 600,311,880 99.94 
2. ไม่เห็นดว้ย 100 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 352,700 0.06 

 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ในวาระน้ีประธานฯ ไดม้อบหมายให้ผูช่้วยเลขาฯ น าเสนอรายละเอียด

เก่ียวกบัระเบียบวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ผูช่้วยเลขาฯ ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 10/2560 ซ่ึงจัดประชุมเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้เสนอต่อท่ี

ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
บริษทัฯ เสนอขออนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติอนุมติัไปเม่ือวาระก่อน ดงัน้ี 
 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน : 354,137,269.00 บาท (สามร้อยห้าสิบส่ีล้านหน่ึงแสนสามหม่ืน
เจ็ดพนัสองร้อยหกสิบเกา้บาท) 

 แบ่งออกเป็น : 1,416,549,076 หุน้ (หน่ึงพนัส่ีร้อยสิบหกล้านห้าแสนส่ีหม่ืน
เกา้พนัเจ็ดสิบหกหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ : 0.25  บาท (ยีสิ่บหา้สตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น :    
 หุน้สามญั : 1,416,549,076 หุน้ (หน่ึงพนัส่ีร้อยสิบหกล้านห้าแสนส่ีหม่ืน

เกา้พนัเจ็ดสิบหกหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ : -ไม่มี- หุน้ (ไม่มี)” 

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ขอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายในการ

จดทะเบียนมีอ านาจในการด าเนินการยืน่ค  าขอแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์และใหมี้อ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน  
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ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มีผู ้
ถือหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ  จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และให้คณะกรรมการบริษทัและ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายในการจด
ทะเบียนมีอ านาจในการด าเนินการยื่นค าขอแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์และใหมี้อ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สาม
ในส่ีจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 600,311,980 99.94 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 352,700 0.06 

 
วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับรายละเอียดประกอบการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมน้ี ทาง
บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้เพ่ือประกอบการพิจารณา ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 (ส าเนาแบบรายงานการเพ่ิมทุน (แบบ 53-4)) 
ท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแลว้ โดยในวาระน้ีประธานฯ ไดม้อบหมายให้ผูช่้วยเลขาฯ น าเสนอ
รายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ผูช่้วยเลขาฯ ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 10/2560 ซ่ึงจัดประชุมเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้เสนอเร่ือง

ดังกล่าวต่อท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจดัสรรหุ ้นสามญัเพิ ่มทุน จ านวน 
636,797,290 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ดงัมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 7 ขา้งตน้ 

บริษทัฯ จึงเสนอขออนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.25 บาท ดงัมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 7 ขา้งตน้ โดยเป็นการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 233,925,535 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 
30 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัฯ เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Rights Offering) และจ านวน 77,975,178 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ในแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
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ทั้งน้ี บริษทัฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคร้ังเดียวเต็มจ านวนหรือแต่บางส่วนก็ได ้โดยเสนอ
ขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได ้อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผู ้
ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
น้ี จะตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่เกิน 233,925,535 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  

โดย บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนในแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) จะตอ้งมีคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี และจะตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียว
โยงกนัของบริษทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนใน
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

(ก) เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 17/2551 
เร่ืองการก าหนดบทนิยามเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือ 

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีฐานะทางการเงินมัน่คง และมีศกัยภาพในการ
ลงทุนไดจ้ริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศกัยภาพท่ีเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานของ
บริษทัฯ 

ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) น้ี จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซ่ึงหมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นของบริษทัฯ ในตลาด
หลกัทรัพยย์อ้นหลงัไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบห้าวนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอ
ขายหุ้นนั้น โดยราคาท่ีน ามาถวัเฉล่ียดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้นนั้นในแต่ละวนั ทั้งน้ี วนัก าหนดราคา
เสนอขายหุ้นตอ้งยอ้นหลงัไม่เกินกว่าสามวนัท าการก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีท่ีคณะกรรมการ
บริษทัฯ เห็นว่ามีเหตุอนัควรเม่ือพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ อาจก าหนดราคา
เสนอขายโดยมีส่วนลดได ้แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามท่ีค านวณไดข้า้งตน้ โดยในการก าหนดส่วนลด
ดงักล่าวคณะกรรมการตอ้งพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นดว้ย ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 
72/2558 เร่ืองการอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ 
มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

(1)  พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย การเสนอ
ขายเป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รายช่ือบุคคลในวงจ ากดั และเง่ือนไขและ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว  

(2)  การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ด าเนินการ
ต่าง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และ  

(3)  ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ  าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐาน
ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนใน



 
 

หนา้ท่ี 22 

ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนดงักล่าว 

รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 (ส าเนาแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4)) 
อน่ึง เหตุท่ีบริษทัฯ เห็นสมควรให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนดงักล่าวเพื่อเสนอขายตามแบบมอบ

อ านาจทัว่ไป (General Mandate) เน่ืองจากบริษทัฯ เห็นว่า การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนดงักล่าวเพื่อเสนอขาย
ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) สามารถตอบสนองความตอ้งการใชเ้งินของบริษทัฯ ในการลงทุนในแต่
ละโครงการไดท้นัทีท่ีโครงการดงักล่าวมีความชดัเจน โดยไม่มีความจ าเป็นตอ้งออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน
คราวละมาก ๆ เพ่ือรองรับแผนการลงทุนท่ียงัไม่มีความชดัเจนแน่นอนและอาจไม่เกิดข้ึน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมต่อผูถื้อหุ้นและอาจท าให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลกระทบจากการเพ่ิมทุนดงักล่าว ไม่ว่าในส่วนของการลดลงของราคาหุ้น 
(Price Dilution) หรือการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 194,937,946 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิของ ECF-W2 ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจดัสรร คือ จะจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ ในอตัรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 3 
บาท และ 

(3) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 129,958,631 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ
ของ ECF-W3 ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจดัสรรคือ จะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ในอตัรา 6 หุน้เดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 5 บาท 

ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจลง
นามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  ์เอ็ม เอ 
ไอ และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ ซ่ึงในวาระน้ี
ไดมี้ผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ ถือหุ้น  เรียนต่อท่ีประชุมว่า มีข่าวลือว่า ในวาระท่ี 9 นี้ บริษัทฯ จะเพ่ิมทุนแบบ 
General Mandate โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 233,925,535 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights 
Offering)  ราคาหุ้นเลยตกลงมาจาก 9 บาทกว่าเป็น 6.45 บาท จึงอยากฝากให้กรรมการต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ชี้แจงข่าว
ลือนี ้ 

กรรมการผู้ จัดการ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ข่าวลือดังกล่าวไม่ได้เผยแพร่จากคณะกรรมการบริษัทฯ ท้ังนี ้ขอเรียน
ว่า บริษัทฯ พิจารณาด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ บนพืน้ฐานท่ีต้องค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้นเป็นประการส าคัญ 
และขอให้ทุกท่านรับฟังข่าวสารจากท่ีประชุมกรรมการคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือความชัดเจน  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือไม่มีผู ้
ถือหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ  จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ทั้งน้ี ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 39 (1) ในวาระน้ีตอ้งการคะแนนเสียงลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่
ก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามท่ีเสนอทุกประการดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้

ถือหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 600,311,880 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 100 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 352,700  

 
วาระที ่10 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี  

-ไม่มี- 
 
ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ ท่ีตอ้งการจะน าเสนอเพ่ิมเติมอีก

หรือไม่ ซ่ึงไดมี้ผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
 
คุณสุวรรณ เตชะรินทร์ ผู้ถือหุ้น  สอบถามถึง การลงทุนของบริษัทฯ ในธุรกิจโรงไฟฟ้าท่ีพม่า ท่ีบริษัทฯ เข้า

ไปถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20 ในบริษัท พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากัด และธุรกิจพลังงานชีวมวลท่ีถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 
33.37 ว่า หุ้นส่วนทางธุรกิจเป็นใคร ไว้ใจได้หรือไม่ โครงการอยู่ในขั้นตอนไหน  

กรรมการผู้ จัดการ  ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ เร่ิมต้นมาจากการท าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ไม่ใช่ธุรกิจพลังงาน 
ดังน้ัน การจะริเร่ิมในสายธุรกิจอ่ืน ๆ บริษัทฯ จึงต้องค่อย ๆ เข้าไปลงทุน ทุกวันนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20 ในบริษัท 
พลังงานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากัด ร้อยละ 33.37 ใน SAFE แต่ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญ อาจเพ่ิม
สัดส่วนการถือหุ้นถึงร้อยละ 100 กเ็ป็นได้ ส าหรับการท าธุรกิจนี ้บริษัทฯ ได้ค านึงถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจท่ีเข้มแขง็ มีผู้บริหาร
ท่ีมีความซ่ือสัตย์ มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพราะบริษัทฯ ต้องอยู่ เคียงคู่กันกับหุ้นส่วนทางธุรกิจเหล่ านี้ต่อไป ส าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ น้ัน บริษัท พลังงานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) 
จ ากัด (GEP) คือหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงมีผู้บริหารเป็นบุคคลมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับจากรัฐบาลพม่า และมีทีม
บริหารเป็นทีมคนรุ่นใหม่ ท่ีมีแนวคิดในการท างานท่ีสามารถขับเคล่ือนธุรกิจนีต่้อไปในภายภาคหน้า นอกจากนี้  ก่อนท่ีจะ
ลงทุนในโครงการใด ๆ กต็าม บริษัทฯ ได้ว่าจ้างท่ีปรึกษาต่าง ๆ ท้ังท่ีปรึกษากฎหมายท่ีมีความเช่ียวชาญในกฎหมายพม่า 
และทีมท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมาท าการวิเคราะห์ข้อมลูท้ังหมดโดยละเอียดก่อนจะลงทุน และโรงไฟฟ้าท่ีพม่าท่ีลงทุน ก็
เป็นโครงการท่ีใหญ่ท่ีสุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส าหรับธุรกิจพลังงานชีวมวลน้ัน ขอเรียนชี้แจงว่า หุ้นส่วนทาง
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ธุรกิจคือ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตร้ี จ ากัด (มหาชน) (FPI) ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมี
ผู้บริหารของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ ากัด (PWGE) ท่ีมีความช านาญด้านเทคนิค วัตถดิุบ และเป็นนักธุรกิจ
ในพืน้ท่ีท่ีท าธุรกิจในภาคใต้อยู่แล้ว  

ส าหรับประเด็นความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ในโครงการท่ีนราธิวาส น้ันมีการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
(“COD”) แล้ว และสามารถ COD ได้เกินร้อยละ 95 ซ่ึงมากกว่าท่ีได้ประมาณการเอาไว้  

 
คุณศักด์ิชัย สกลุศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น  มีประเดน็สอบถามเพ่ิมเติม 2 เร่ือง ดังนี ้
1) ความเส่ียงของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล จังหวดันราธิวาส ท่ีได้มีการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

ไปแล้วน้ัน มีการซ้ือไม้จากประเทศมาเลเซียอย่างไร และจ าหน่ายไฟได้ในราคาเท่าไร 
กรรมการผู้ จัดการ ชีแ้จงท่ีประชุมว่า โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ ท่ี อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ซ่ึงตั้งอยู่ใกล้เคียง

กับประเทศมาเลเซีย การขนส่งเป็นระยะทางไม่ไกล (ประมาณ 70 – 100 กิโลเมตร) และเน่ืองจากประเทศมาเลเซียมี Master 
Plan ในการปลกูป่าท่ีสมบูรณ์มากกว่าประเทศไทย ซ่ึงในปัจจุบันกย็ังห้ามตัดไม้ ตาม พ.ร.บ. 2484 แต่ท้ังนีท้ั้งน้ันวัตถดิุบท่ี
ใช้ในโครงการก็ยังคงใช้ไม้ยางพารา และไม้อ่ืน ๆ ในประเทศไทยเป็นอันดับแรก โดยไม้จากประเทศมาเลเซียเป็นแหล่ง
วตัถดิุบส ารองในกรณีท่ีวตัถดิุบในประเทศไม่เพียงพอเท่าน้ัน และโครงการดังกล่าว สามารถจ าหน่ายไฟได้ในราคาหน่วยละ 
5.04 บาท 

2) ข้อความในเอกสารหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 หน้าท่ี 53 หัวข้อ ค ารับรองของ
กรรมการ ในวรรค “หากในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และหากการปฏิบัติหน้าท่ีน้ันเป็นเหตใุห้กรรมการหรือบุคคล
ท่ีมีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จาก
กรรมการน้ันแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ได้” หมายถึง เฉพาะตัวบุคคล หรือในนามนิติบุคคล  

ท่ีปรึกษากฎหมาย ชี้แจงท่ีประชุมว่า ในประเด็นดังกล่าว เป็นค ารับรองตาม ข้อก าหนดของ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซ่ึงหมายความตามข้อความท่ีระบุว่าฟ้องร้องท่ีตัวบุคคล ไม่ใช่
นิติบุคคล 

คุณนิรันดร์ พงษ์กล า่ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลท่ีจังหวัดลพบุรี ซ่ึงลงทุน
ร่วมกับ บริษัท ทรูเอน็เนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จ ากัด (“TPL”) ซ่ึงเป็นบริษัทลกูของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอน็เนอร์ย่ี คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“IFEC”) ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร  

กรรมการผู้ จัดการ ชี้แจงท่ีประชุมว่า ก่อนท่ีจะเข้าไปลงทุน ทาง IFEC  ยังไม่มีปัญหาภายในเร่ือง
คณะกรรมการ และในขณะท่ีบริษัทฯ ตัดสินใจท่ีจะลงทุนซ้ือโรงไฟฟ้ามา ก็ได้พิจารณาถึงรายละเอียดและผลประโยชน์ท่ี
คุ้มค่า และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ท้ังนี ้ในส่วนของความคืบหน้าน้ัน อยู่ระหว่างรอให้ทาง IFEC บริหารจัดการปัญหา
ภายในให้แล้วเสร็จก่อน และส าหรับเงินท่ีได้ลงทุนไปแล้ว จ านวน 50 ล้านบาท น้ัน  ทาง IFEC ได้ด าเนินการจ่ายดอกเบีย้
คืนให้บริษัทฯ ตามเง่ือนไขในสัญญากู้ ยืม  
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คุณอนงค์ สันติอัศวราภรณ์ ผู้ ถือหุ้น มีประเดน็สอบถาม 4 เร่ือง ดังนี ้
1) อัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศ

เมียนมาร์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล จังหวดันราธิวาส เท่ากับเท่าไหร่ 
2)  สอบถามถึงผลกระทบท่ีเกิดกับผู้ ถือหุ้น (Dilution Effect) ของ ECF-W2 และ ECF-W3 แยกเป็นอย่างละ 

ร้อยละ 30 หรือรวมกันเป็น ร้อยละ 30  
3) RO และ PP จะท าให้เกิดผลกระทบส าหรับก าไร อยู่ท่ีร้อยละเท่าไหร่ 
4) Timeline ของการพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights 

Offering) และเพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในแบบมอบอ านาจท่ัวไป 
(General Mandate) จะเกิดขึน้ประมาณเม่ือไร 

 
ผู้ช่วยเลขาฯ แจ้งท่ีประชุมในประเดน็แรก ดังนี ้ตามรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ซ่ึงได้อนุมัติการ

เข้าท ารายการในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 สรุป 
IRR Project  เท่ากับร้อยละ 10.74  และ IRR Equity อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 8.26  และ IRR ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีว
มวล จังหวดันราธิวาส อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 15  

ท่ีปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงในประเดน็ท่ี 2 และ 3 โดยสรุปได้ว่า Dilution Effect ของการออกและจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย  

(1) Control Dilution  ตามท่ีผู้บริหารได้ชีแ้จงไปแล้วว่ามีท้ังส้ิน 4 กรณี ดังรายละเอียดท่ีน าเสนอในวาระท่ี 5   
(2) Price Dilution และ 
(3) Earning Per Share Dilution 
โดยสรุปรายละเอียดผลกระทบได้ ดังตารางต่อไปนี ้

หน่วย : ร้อยละ 
ผลกระทบ ส่วนผลกระทบ* 

ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 0.00% - 29.41% 
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 0.00% - 5.50% 
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) 14.29% - 29.41% 

 
ประเดน็ท่ี 4 Time line ของการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) 

และเพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) น้ัน อยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงจะมีระยะเวลานับจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 ในวันท่ี 2 
ตลุาคม 2560 มีมติอนุมติัรายการดังกล่าว ไปจนถึงวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังถดัไป ประมาณเดือน เมษายน 2561 

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติม เร่ืองโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ว่าหาก
เกิดปัญหาท่ีรัฐบาลทหารมีการออกกฎหมายพิเศษ จะส่งผลกระทบกับโครงการฯ หรือไม่ และบริษัทฯ มีแนวทางการแก้ไข
อย่างไร 
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ประธานฯ  ชี้แจงท่ีประชุมว่า  บริษัทฯ มีทีมท่ีปรึกษาท่ีมีความสันทัดเร่ืองกฎหมายของประเทศพม่าคอยให้
ค าแนะน าอยู่แล้ว เพ่ือประกอบการพิจารณา วางแนวทางต่าง ๆ และขอเชิญกรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ี
ประชุมเพ่ิมเติม   

กรรมการผู้ จัดการ ชีแ้จงท่ีประชุมว่า ปัจจุบันประเทศพม่าเจริญขึน้มาก และตามท่ีท่านประธานฯ เรียนไปแล้ว 
ว่าบริษัทฯ ไม่สามารถวิเคราะห์กฎหมายของประเทศพม่าในเชิงลึกได้ และไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่า การเมืองของ
ประเทศพม่าจะด าเนินการไปในลกัษณะอย่างไร อย่างไรกต็าม บริษัทฯ ได้ด าเนินการอย่างดีท่ีสุดคือ การซ้ือประกันภัยความ
เส่ียงทางการเมือง (Political Risk) ว่า ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีกระทบต่อโครงการ และบริษัทฯ จะยังได้รับการ
ชดเชยค่าเสียหายตามวงเงินประกันภัย นอกจากนี ้บริษัทฯ มีใบอนุญาตครบถ้วนส าหรับการลงทุนในประเทศพม่า ซ่ึงรวมถึง 
ใบอนุญาตจาก Myanmar Investment Commission (MIC) ซ่ึงท าหน้าท่ีเช่นเดียวกับ Board of Investment of Thailand (BOI) 
ของประเทศไทย และในฐานะท่ีตนท างานและบริหารบริษัทฯ อยู่  ส่ิงท่ีค านึงล าดับแรกในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ คือ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ท าการศึกษามาแล้วอย่างดี และเช่ือว่าเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด และ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ น้อยท่ีสุด และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  

 
ภายหลงัการตอบค าถามดงักล่าว ในท่ีประชุมไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ ได้

กล่าวขอบคุณต่อผูถื้อหุน้ทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 16.10 น. 
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