
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 
บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 
วนัจนัทร์ท่ี 2 ตุลำคม 2560  

เวลำ 14.00 น. 

ณ หอ้งศรีนครินทร์ 1 

โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟร์วงิส์ คอนเวนชัน่ 

ชั้น 9 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240 
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ที ่ECF2 060/2560 

 
15 กนัยายน 2560 

 
เร่ือง ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
1. ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2) 
2. สรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั อีสตโ์คสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั 

(มหาชน) คร้ังท่ี 2 (ECF-W2) ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 

3. สรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั อีสตโ์คสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั 
(มหาชน) คร้ังท่ี 3 (ECF-W3) ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 

4. สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย (1) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ัง
ท่ี 2 (ECF-W2) และ (2) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (ECF-W3) 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5 และ วาระท่ี 6) 

5. ส าเนาแบบรายงานการเพ่ิมทุน (แบบ 53-4) 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 7 และวาระท่ี 9) 

6. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
7. ขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 

 เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 
 การมอบฉนัทะและวธีิการมอบฉนัทะ 
 การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนบัคะแนนเสียง 

8. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 

บริษทัฯ ขอเรียนต่อผู้ถือหุ้นเพ่ือทราบถึงการงดแจกของช าร่วยในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางท่ีหน่วยงานก ากับดูแลได้รณรงค์ให้บริษทัจดทะเบียนทบทวนนโยบายในการแจกของช าร่วยใน

การประชุมให้กับผู้ถือหุ้น 
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9. ขอ้มูลกรรมการอิสระของบริษทัท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
10. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
11. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ 
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode (ท่ีตอ้งน ามาในวนัประชุม)  
ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังท่ี 10/2560 

เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 ในวนัจันทร์ท่ี 2 ตุลาคม 2560 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 333 
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานฯ แจ้งเพือ่ทราบ 

การลงมติ –วาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2560 เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2560 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ของบริษทัฯ ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 
2560 และบริษทัฯ ไดบ้นัทึกรายงานการประชุมดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้นแลว้ และจดัท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้ง ครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ี
ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 (ส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังที่ 1/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 31 พฤษภาคม 
2560) 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
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 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล เน่ืองจากบริษทัฯ มีแผนธุรกิจท่ีจะขยายก าลงัการผลิต และขยายฐานลูกคา้ในธุรกิจผลิต

และจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และ/หรือการขยายธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกั และ/หรือ
การลงทุนในธุรกิจพลงังานต่าง ๆ อาทิเช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีว
มวล ซ่ึงบริษทัฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าในหลายโครงการ ซ่ึงหากผล
การศึกษาแสดงถึงความเป็นไปไดแ้ละความคุม้ค่าในการลงทุนในโครงการดงักล่าว บริษทัฯ อาจมีการพิจารณาอนุมติั
เพ่ือเขา้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ เหล่านั้นในอนาคต ดงันั้น เพื่อให้บริษทัฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการขยายธุรกิจ 
และรองรับการเขา้ลงทุนโครงการต่าง ๆ ดงักล่าว บริษทัฯ จึงไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน
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ความเห็นคณะกรรมการบริษทั การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้ง ครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ี
ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 (ส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังที่ 1/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 31 พฤษภาคม 
2560) 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
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 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล เน่ืองจากบริษทัฯ มีแผนธุรกิจท่ีจะขยายก าลงัการผลิต และขยายฐานลูกคา้ในธุรกิจผลิต

และจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และ/หรือการขยายธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกั และ/หรือ
การลงทุนในธุรกิจพลงังานต่าง ๆ อาทิเช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีว
มวล ซ่ึงบริษทัฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าในหลายโครงการ ซ่ึงหากผล
การศึกษาแสดงถึงความเป็นไปไดแ้ละความคุม้ค่าในการลงทุนในโครงการดงักล่าว บริษทัฯ อาจมีการพิจารณาอนุมติั
เพ่ือเขา้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ เหล่านั้นในอนาคต ดงันั้น เพื่อให้บริษทัฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการขยายธุรกิจ 
และรองรับการเขา้ลงทุนโครงการต่าง ๆ ดงักล่าว บริษทัฯ จึงไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน



 

 
3 | ห น้ า ท่ี  

จดทะเบียนของบริษทัฯ ตามรายละเอียดท่ีปรากฎในวาระท่ี 7 อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย
ซ่ึงเหลือจากการจดัสรรไวเ้พื่อ  

(ก) รองรับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (“ECF-
W1”) โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 18 
กรกฎาคม 2557 ซ่ึงมีหุน้สามญัเหลือจากการใชสิ้ทธิตาม ECF-W1 จ านวน 116,660 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท คิด
เป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 29,165 บาท ซ่ึง ECF-W1 หมดอายไุปแลว้เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2560 

(ข) รองรับการเพ่ิมทุนตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) และเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement)  จ านวนรวม 227,530,420 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 56,882,605 บาท 
และ 

(ค) รองรับการปรับสิทธิของ ECF-W1 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 
จ านวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 7,500,000 บาท ซ่ึง ECF-W1 ได้
หมดอายไุปแลว้เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2560 ท่ีผา่นมา นั้น 

ดงันั้น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ข
เพ่ิมเติม) ซ่ึงก าหนดให ้บริษทัฯ จะเพ่ิมทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพ่ิมข้ึนเม่ือหุ้นทั้งหมดได้
ออกจ าหน่ายและไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นท่ีเหลือตอ้งเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือ
รองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น บริษทัฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียนในจ านวน
ดงักล่าว 

ทั้งน้ี ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าว บริษทัฯ จะมีทุนจดทะเบียนจ านวน 194,937,946.50 บาท มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 0.25 บาท แบ่งออกเป็น 779,751,786 หุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ จ านวน 64,411,770 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 259,349,716.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
194,937,946.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัฯ จ านวน 257,647,080 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท เน่ืองจากหุ้นสามญัท่ีถูกตดัท้ิงในคร้ังน้ี เป็นหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับการด าเนินการ
ต่าง ๆ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ  
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้

ออกจ าหน่ายของบริษทัฯ ดงัมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 3 ขา้งตน้ บริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน  

 

 
3 | ห น้ า ท่ี  

จดทะเบียนของบริษทัฯ ตามรายละเอียดท่ีปรากฎในวาระท่ี 7 อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย
ซ่ึงเหลือจากการจดัสรรไวเ้พื่อ  

(ก) รองรับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (“ECF-
W1”) โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 18 
กรกฎาคม 2557 ซ่ึงมีหุน้สามญัเหลือจากการใชสิ้ทธิตาม ECF-W1 จ านวน 116,660 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท คิด
เป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 29,165 บาท ซ่ึง ECF-W1 หมดอายไุปแลว้เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2560 

(ข) รองรับการเพ่ิมทุนตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) และเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement)  จ านวนรวม 227,530,420 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 56,882,605 บาท 
และ 

(ค) รองรับการปรับสิทธิของ ECF-W1 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 
จ านวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 7,500,000 บาท ซ่ึง ECF-W1 ได้
หมดอายไุปแลว้เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2560 ท่ีผา่นมา นั้น 

ดงันั้น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ข
เพ่ิมเติม) ซ่ึงก าหนดให ้บริษทัฯ จะเพ่ิมทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพ่ิมข้ึนเม่ือหุ้นทั้งหมดได้
ออกจ าหน่ายและไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นท่ีเหลือตอ้งเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือ
รองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น บริษทัฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียนในจ านวน
ดงักล่าว 

ทั้งน้ี ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าว บริษทัฯ จะมีทุนจดทะเบียนจ านวน 194,937,946.50 บาท มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 0.25 บาท แบ่งออกเป็น 779,751,786 หุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ จ านวน 64,411,770 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 259,349,716.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
194,937,946.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัฯ จ านวน 257,647,080 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท เน่ืองจากหุ้นสามญัท่ีถูกตดัท้ิงในคร้ังน้ี เป็นหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับการด าเนินการ
ต่าง ๆ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ  
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้

ออกจ าหน่ายของบริษทัฯ ดงัมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 3 ขา้งตน้ บริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน  
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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)” 
และให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. 

ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หมายเหตุ เน่ืองจากวาระท่ี 5 ถึงวาระท่ี 9 เป็นวาระท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกัน ดังน้ัน ในการพิจารณาอนุมัติเร่ืองตาม

วาระท่ี 5 ถึงวาระท่ี 9 จะถือเป็นเง่ือนไขซ่ึงกันและกัน โดยหากเร่ืองในวาระใดวาระหน่ึงไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเร่ือง
อ่ืน ๆ ท่ีได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอ่ืนๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติใน
เร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏรายละเอียดวาระท่ี 5 ถึงวาระท่ี 9 ไม่ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 
 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 2 (ECF-

W2) จ านวน 194,937,946 หน่วย ซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัฯ มีแผนธุรกิจท่ีจะขยายก าลงัการผลิตในธุรกิจผลิตและจ าหน่าย

เฟอร์นิเจอร์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ดว้ยการลงทุนเพ่ิมในเคร่ืองจกัรแบบก่ึงอตัโนมติัส าหรับกระบวนการผลิตสินคา้ 
และการขยายฐานลูกคา้ให้เพ่ิมข้ึนจากเดิม และ/หรือการขยายธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และ/หรือการ
ลงทุนในธุรกิจพลงังานต่าง ๆ โดยผา่นบริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (“ECF-P”) ท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศเมียนมาร์ท่ีเขา้ลงทุนโดยการถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ใน
บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั และการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล โดยลงทุนผ่าน
บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลด้ิงส์ จ ากดั (“SAFE”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนท่ี ECF-P เขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.37 ทั้งน้ี 
SAFE มีแผนจะเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมในอนาคต และปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการศึกษา
ความเป็นไปไดอี้กหลายโครงการ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว เพ่ือเป็นการรองรับการลงทุนตามแผนธุรกิจของบริษทัฯ ในช่วงปี 
2560-2563 ทั้งในเร่ืองของจ านวนเงินลงทุน และระยะเวลาการใชเ้งิน บริษทัฯ ไดพิ้จารณาถึงแนวทางในการระดมทุนต่าง ๆ 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการใชเ้งินของบริษทัฯ ทั้งตลาดเงินและตลาดทุน โดยพิจารณาเห็นวา่ เน่ืองจากสภาวะตลาด
เงินในปัจจุบนัอยูใ่นช่วงขาลง กอปรกบัความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนท่ีลดลงจากผลกระทบของการผิดนดัช าระหน้ีตราสารหน้ี
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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)” 
และให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. 

ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หมายเหตุ เน่ืองจากวาระท่ี 5 ถึงวาระท่ี 9 เป็นวาระท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกัน ดังน้ัน ในการพิจารณาอนุมัติเร่ืองตาม

วาระท่ี 5 ถึงวาระท่ี 9 จะถือเป็นเง่ือนไขซ่ึงกันและกัน โดยหากเร่ืองในวาระใดวาระหน่ึงไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเร่ือง
อ่ืน ๆ ท่ีได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอ่ืนๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติใน
เร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏรายละเอียดวาระท่ี 5 ถึงวาระท่ี 9 ไม่ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 2 (ECF-

W2) จ านวน 194,937,946 หน่วย ซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัฯ มีแผนธุรกิจท่ีจะขยายก าลงัการผลิตในธุรกิจผลิตและจ าหน่าย

เฟอร์นิเจอร์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ดว้ยการลงทุนเพ่ิมในเคร่ืองจกัรแบบก่ึงอตัโนมติัส าหรับกระบวนการผลิตสินคา้ 
และการขยายฐานลูกคา้ให้เพ่ิมข้ึนจากเดิม และ/หรือการขยายธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และ/หรือการ
ลงทุนในธุรกิจพลงังานต่าง ๆ โดยผา่นบริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (“ECF-P”) ท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศเมียนมาร์ท่ีเขา้ลงทุนโดยการถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ใน
บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั และการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล โดยลงทุนผ่าน
บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลด้ิงส์ จ ากดั (“SAFE”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนท่ี ECF-P เขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.37 ทั้งน้ี 
SAFE มีแผนจะเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมในอนาคต และปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการศึกษา
ความเป็นไปไดอี้กหลายโครงการ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว เพ่ือเป็นการรองรับการลงทุนตามแผนธุรกิจของบริษทัฯ ในช่วงปี 
2560-2563 ทั้งในเร่ืองของจ านวนเงินลงทุน และระยะเวลาการใชเ้งิน บริษทัฯ ไดพิ้จารณาถึงแนวทางในการระดมทุนต่าง ๆ 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการใชเ้งินของบริษทัฯ ทั้งตลาดเงินและตลาดทุน โดยพิจารณาเห็นวา่ เน่ืองจากสภาวะตลาด
เงินในปัจจุบนัอยูใ่นช่วงขาลง กอปรกบัความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนท่ีลดลงจากผลกระทบของการผิดนดัช าระหน้ีตราสารหน้ี
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ของบริษทัต่าง ๆ ในช่วงท่ีผา่นมา ท าใหค้วามตอ้งการลงทุนของนกัลงทุนลดนอ้ยลง ถึงแมห้ากมีความสนใจในการลงทุนก็
คาดหวงัผลตอบแทนท่ีสูงเพ่ือให้คุม้ค่ากบัความเส่ียงจากการลงทุน อนัเป็นผลให้ตน้ทุนทางการเงินส าหรับผูอ้อกตราสาร
หน้ีมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึน รวมทั้งการท่ีบริษทัฯ อาศยัแหล่งเงินทุนจากการกูย้ืมเงินเพียงอย่างเดียว อาจท าให้บริษทัฯ ตอ้งมี
ภาระหน้ีสิน และภาระดอกเบ้ียจ่ายท่ีสูงเกินความจ าเป็น ดงันั้น แนวทางในการระดมทุนผ่านตลาดทุน อาทิ การออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และ/หรือการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จึง
เป็นแนวทางท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชเ้งินของบริษทัฯ ในแต่ละช่วงเวลา 
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีความเห็นวา่ การระดมทุนดว้ยการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 (“ECF-W2”) จ านวน 194,937,946 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ เพ่ือน าเงินท่ีจะไดจ้ากการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตาม ECF-W2 ไปใช้
ส าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษทัฯ และเพ่ือการขยายธรุกิจหลกั และ/หรือธุรกิจ
เก่ียวเน่ือง รวมถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามแผนธุรกิจของบริษทัฯ ดงัท่ีกล่าวในขา้งตน้ เป็นวิธีการระดมทุนท่ีมี
ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ พร้อมทั้งแนวทางดงักล่าวเป็นการระดมทุนท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการ
ออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) ในกรณีท่ีออกและเสนอขาย ECF-W2 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมทุกรายของบริษทัฯ ตาม
สดัส่วนการถือหุน้ และผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ เป็นผูใ้ชสิ้ทธิ ECF-W2 ทั้งจ านวน ส าหรับผลกระทบต่อการลดลงของราคา
หุน้ (Price Dilution) หากผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือนกัลงทุนอ่ืนท่ีเปล่ียนมือจากผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิ ECF-W2 ทั้งจ านวน จะมี
ผลกระทบสูงสุดอยูท่ี่ร้อยละ 5.5 เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นยอ้นหลงั 15 วนัท าการก่อนวนั
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (วนัพฤหัสบดีท่ี 17 สิงหาคม 2560) ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญั เม่ือเทียบกับ
ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุน้พึงจะไดรั้บจากการน าเงินทุนท่ีไดจ้ากการออกและเสนอขาย ECF-W2 ไปลงทุนตามแผนธุรกิจขา้งตน้ 
ท่ีจะสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน และผลตอบแทนท่ีดีอนัเป็นผลดีกับการเติบโตของบริษทัฯ ในระยะยาว ทั้ งน้ี รายละเอียด
ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)  และ
การลดลงของก าไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution) ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 (สรุปรายละเอียด
ส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ (ECF-W2)) และส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 (สารสนเทศ
เก่ียวกบัการออกและเสนอขาย (1) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 (ECF-W2) และ (2) 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (ECF-W3)) 

นอกจากน้ี ส าหรับการก าหนดราคาการใชสิ้ทธิของ ECF-W2 นั้น บริษทัฯ ไดพิ้จารณาก าหนดจากการประเมิน
มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของบริษทัฯ ท่ีประเมินจากวิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนกบับริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั (Market Comparable Approach) ซ่ึงไดท้ าการหาค่าเฉล่ียยอ้นหลงัของอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ 
(P/E Ratio) และอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี (P/BV Ratio) ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อน ามา
เปรียบเทียบกบัผลประกอบการของบริษทัฯ ในช่วงปี 2561-2562 ซ่ึงตรงกบัช่วงระยะเวลาท่ีผูถื้อ ECF-W2 สามารถใชสิ้ทธิ 
ECF-W2 ได ้ 

บริษทัฯ จึงมีความประสงคท่ี์จะออกและเสนอขาย ECF-W2 จ านวน 194,937,946 หน่วยซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 (สรุปรายละเอียดส าคญัของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ (ECF-W2)) โดย ECF-W2 มีรายละเอียดเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 
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ของบริษทัต่าง ๆ ในช่วงท่ีผา่นมา ท าใหค้วามตอ้งการลงทุนของนกัลงทุนลดนอ้ยลง ถึงแมห้ากมีความสนใจในการลงทุนก็
คาดหวงัผลตอบแทนท่ีสูงเพ่ือให้คุม้ค่ากบัความเส่ียงจากการลงทุน อนัเป็นผลให้ตน้ทุนทางการเงินส าหรับผูอ้อกตราสาร
หน้ีมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึน รวมทั้งการท่ีบริษทัฯ อาศยัแหล่งเงินทุนจากการกูย้ืมเงินเพียงอย่างเดียว อาจท าให้บริษทัฯ ตอ้งมี
ภาระหน้ีสิน และภาระดอกเบ้ียจ่ายท่ีสูงเกินความจ าเป็น ดงันั้น แนวทางในการระดมทุนผ่านตลาดทุน อาทิ การออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และ/หรือการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จึง
เป็นแนวทางท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชเ้งินของบริษทัฯ ในแต่ละช่วงเวลา 
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีความเห็นวา่ การระดมทุนดว้ยการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 (“ECF-W2”) จ านวน 194,937,946 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ เพ่ือน าเงินท่ีจะไดจ้ากการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตาม ECF-W2 ไปใช้
ส าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษทัฯ และเพ่ือการขยายธรุกิจหลกั และ/หรือธุรกิจ
เก่ียวเน่ือง รวมถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามแผนธุรกิจของบริษทัฯ ดงัท่ีกล่าวในขา้งตน้ เป็นวิธีการระดมทุนท่ีมี
ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ พร้อมทั้งแนวทางดงักล่าวเป็นการระดมทุนท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการ
ออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) ในกรณีท่ีออกและเสนอขาย ECF-W2 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมทุกรายของบริษทัฯ ตาม
สดัส่วนการถือหุน้ และผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ เป็นผูใ้ชสิ้ทธิ ECF-W2 ทั้งจ านวน ส าหรับผลกระทบต่อการลดลงของราคา
หุน้ (Price Dilution) หากผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือนกัลงทุนอ่ืนท่ีเปล่ียนมือจากผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิ ECF-W2 ทั้งจ านวน จะมี
ผลกระทบสูงสุดอยูท่ี่ร้อยละ 5.5 เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นยอ้นหลงั 15 วนัท าการก่อนวนั
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (วนัพฤหัสบดีท่ี 17 สิงหาคม 2560) ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญั เม่ือเทียบกับ
ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุน้พึงจะไดรั้บจากการน าเงินทุนท่ีไดจ้ากการออกและเสนอขาย ECF-W2 ไปลงทุนตามแผนธุรกิจขา้งตน้ 
ท่ีจะสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน และผลตอบแทนท่ีดีอนัเป็นผลดีกับการเติบโตของบริษทัฯ ในระยะยาว ทั้ งน้ี รายละเอียด
ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)  และ
การลดลงของก าไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution) ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 (สรุปรายละเอียด
ส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ (ECF-W2)) และส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 (สารสนเทศ
เก่ียวกบัการออกและเสนอขาย (1) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 (ECF-W2) และ (2) 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (ECF-W3)) 

นอกจากน้ี ส าหรับการก าหนดราคาการใชสิ้ทธิของ ECF-W2 นั้น บริษทัฯ ไดพิ้จารณาก าหนดจากการประเมิน
มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของบริษทัฯ ท่ีประเมินจากวิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนกบับริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั (Market Comparable Approach) ซ่ึงไดท้ าการหาค่าเฉล่ียยอ้นหลงัของอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ 
(P/E Ratio) และอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี (P/BV Ratio) ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อน ามา
เปรียบเทียบกบัผลประกอบการของบริษทัฯ ในช่วงปี 2561-2562 ซ่ึงตรงกบัช่วงระยะเวลาท่ีผูถื้อ ECF-W2 สามารถใชสิ้ทธิ 
ECF-W2 ได ้ 

บริษทัฯ จึงมีความประสงคท่ี์จะออกและเสนอขาย ECF-W2 จ านวน 194,937,946 หน่วยซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 (สรุปรายละเอียดส าคญัของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ (ECF-W2)) โดย ECF-W2 มีรายละเอียดเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 
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ประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ บริษทั อีสตโ์คสท์
เฟอร์นิเทค จ ากัด (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 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการ

ปรับสิทธิ 
วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 20 ตุลาคม 2560 หรือวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด   
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 1 ปี 4 เดือน นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วธีิการจดัสรร : ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ จะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ใน

อตัรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดเศษ
ท้ิง) 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะเ ร่ิมใช้สิทธิได้ค ร้ังแรกในวันท่ี  25 
พฤศจิกายน 2560 นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิและสามารถ
ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดอี้ก 5 คร้ัง จนถึงส้ินสุดถึงวนัครบ
ก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี วนัก าหนดการใชสิ้ทธิใน
แต่ละคร้ังจะตรงกบัวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2561 วนัท่ี 25 พฤษภาคม 
2561 วนัท่ี 25 สิงหาคม 2561 วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2561 และคร้ัง
สุดทา้ยก าหนดใหต้รงกบัวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ
ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 
ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวนัหยุดท าการของ
บริษทัฯ ให้เล่ือนวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อน
หนา้ โดยบริษทัฯ จะไม่ขยายอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และไม่มี
ขอ้ก าหนดเรียกใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิก่อนครบ
ก าหนด 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษทัฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

อ่ืน ๆ : คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู ้มีอ  านาจลงนามของ 
บริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ มีอ านาจในการ 
(1) ก าหนดและแกไ้ขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ อนัจ าเป็นและ

สมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
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ประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ บริษทั อีสตโ์คสท์
เฟอร์นิเทค จ ากัด (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 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการ

ปรับสิทธิ 
วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 20 ตุลาคม 2560 หรือวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด   
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 1 ปี 4 เดือน นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วธีิการจดัสรร : ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ จะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ใน

อตัรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดเศษ
ท้ิง) 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะเ ร่ิมใช้สิทธิได้ค ร้ังแรกในวันท่ี  25 
พฤศจิกายน 2560 นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิและสามารถ
ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดอี้ก 5 คร้ัง จนถึงส้ินสุดถึงวนัครบ
ก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี วนัก าหนดการใชสิ้ทธิใน
แต่ละคร้ังจะตรงกบัวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2561 วนัท่ี 25 พฤษภาคม 
2561 วนัท่ี 25 สิงหาคม 2561 วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2561 และคร้ัง
สุดทา้ยก าหนดใหต้รงกบัวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ
ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 
ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวนัหยุดท าการของ
บริษทัฯ ให้เล่ือนวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อน
หนา้ โดยบริษทัฯ จะไม่ขยายอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และไม่มี
ขอ้ก าหนดเรียกใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิก่อนครบ
ก าหนด 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษทัฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

อ่ืน ๆ : คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู ้มีอ  านาจลงนามของ 
บริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ มีอ านาจในการ 
(1) ก าหนดและแกไ้ขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ อนัจ าเป็นและ

สมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
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สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย 
ฯลฯ และ 

(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ
และการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องกับการออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิและการน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และ 

(3) ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(ก) การออกและเสนอขาย ECF-W2 จ านวน 194,937,946 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ โดยไม่คิดมูลค่า 

ในอตัราส่วน 4 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิให้ปัดท้ิง และก าหนดราคาการ
ใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเท่ากบั 3 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 (สรุป
รายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ (ECF-W2)) 

(ข) ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) ก าหนดและแกไ้ขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ อนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ 

(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิและการน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และ 

(3) ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 
ในการน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บ ECF-W2 (Record date) ในวนัองัคารท่ี 10 ตุลาคม 2560 

และให้รวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และตามท่ีมีการ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ”) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัพุธท่ี 11 ตุลาคม 2560 และก าหนดวนั
จดัสรร ECF-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในวนัศุกร์ท่ี 20 ตุลาคม 2560 

บริษทัฯ จะเสนอขาย ECF-W2 ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 (วนัท่ี 2 
ตุลาคม 2560) มีมติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย ECF-W2 จ านวน 194,937,946 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ  

ทั้งน้ี รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ ECF-W2 วตัถุประสงคข์องการออก
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ ECF-W2 และแผนการใช้เงิน ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นจากการเสนอขายหุ้น 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 (สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและ
เสนอขาย (1) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 (ECF-W2) และ (2) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (ECF-W3)) 
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สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย 
ฯลฯ และ 

(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ
และการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องกับการออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิและการน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และ 

(3) ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(ก) การออกและเสนอขาย ECF-W2 จ านวน 194,937,946 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ โดยไม่คิดมูลค่า 

ในอตัราส่วน 4 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิให้ปัดท้ิง และก าหนดราคาการ
ใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเท่ากบั 3 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 (สรุป
รายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ (ECF-W2)) 

(ข) ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) ก าหนดและแกไ้ขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ อนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ 

(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิและการน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และ 

(3) ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 
ในการน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บ ECF-W2 (Record date) ในวนัองัคารท่ี 10 ตุลาคม 2560 

และให้รวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และตามท่ีมีการ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ”) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัพุธท่ี 11 ตุลาคม 2560 และก าหนดวนั
จดัสรร ECF-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในวนัศุกร์ท่ี 20 ตุลาคม 2560 

บริษทัฯ จะเสนอขาย ECF-W2 ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 (วนัท่ี 2 
ตุลาคม 2560) มีมติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย ECF-W2 จ านวน 194,937,946 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ  

ทั้งน้ี รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ ECF-W2 วตัถุประสงคข์องการออก
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ ECF-W2 และแผนการใช้เงิน ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นจากการเสนอขายหุ้น 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 (สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและ
เสนอขาย (1) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 (ECF-W2) และ (2) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (ECF-W3)) 
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การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 3 (ECF-

W3) จ านวน 129,958,631 หน่วย ซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล สืบเน่ืองจากวาระท่ี 5 ในการออกและเสนอขาย ECF-W2 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ 

การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (“ECF-W3”) จ านวน 129,958,631 
หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้บริษทัฯ มีแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอต่อการลงทุน
ตามแผนธุรกิจของบริษทัฯ และเพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองภายหลงัจากครบก าหนดอายขุอง ECF-W2 ในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 
2562 ดงัมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 5 ขา้งตน้ โดยการก าหนดราคาใชสิ้ทธิของ ECF-W3 จะเป็นแนวทางเดียวกบั
การก าหนดราคาใช้สิทธิของ ECF-W2 คือ วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนกับบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั (Market Comparable Approach) ดว้ยการหาค่าเฉล่ียยอ้นหลงัของอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (P/E Ratio) 
และอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี (P/BV Ratio) ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อน ามาเปรียบเทียบ
กบัผลประกอบการของบริษทัฯ ในช่วงปี 2562-2563 ซ่ึงตรงกบัช่วงระยะเวลาท่ีผูถื้อ ECF-W3 สามารถใชสิ้ทธิ ECF-W3 ได ้ 

บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาถึงการก าหนดราคาใชสิ้ทธิท่ีเหมาะสมของ ECF-W3 และความจ าเป็นในการใชเ้งินของ
บริษทัฯ รวมถึงความตอ้งการฐานเงินทุนรองรับท่ีแข็งแกร่งในระยะยาวและจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษทัฯ ให้
เป็นไปตามแผนธุรกิจในระยะยาวต่อไป บริษทัฯ จึงมีความประสงคท่ี์จะออกและเสนอขาย ECF-W3 โดยจะจดัสรรให้แก่
ผูถ้ือหุ ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วน มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3 (สรุปรายละเอียดส าคญัของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ (ECF-W3)) โดย ECF-W3 มีรายละเอียดเบ้ืองตน้ ดงัน้ี  

 
ประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ  บริษทั  อีสต์

โคสท์เฟอร์นิ เทค  จ าก ัด  (มหาชน)  คร้ังที่ 3 (“ใบส าคญัแสดง
สิทธิ” หรือ “ECF-W3”)  

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

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

อตัรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดเศษ
ท้ิง) 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะเ ร่ิมใช้สิทธิได้ค ร้ังแรกในวันท่ี  25 
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การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 3 (ECF-

W3) จ านวน 129,958,631 หน่วย ซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล สืบเน่ืองจากวาระท่ี 5 ในการออกและเสนอขาย ECF-W2 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ 

การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (“ECF-W3”) จ านวน 129,958,631 
หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้บริษทัฯ มีแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอต่อการลงทุน
ตามแผนธุรกิจของบริษทัฯ และเพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองภายหลงัจากครบก าหนดอายขุอง ECF-W2 ในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 
2562 ดงัมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 5 ขา้งตน้ โดยการก าหนดราคาใชสิ้ทธิของ ECF-W3 จะเป็นแนวทางเดียวกบั
การก าหนดราคาใช้สิทธิของ ECF-W2 คือ วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนกับบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั (Market Comparable Approach) ดว้ยการหาค่าเฉล่ียยอ้นหลงัของอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (P/E Ratio) 
และอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี (P/BV Ratio) ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อน ามาเปรียบเทียบ
กบัผลประกอบการของบริษทัฯ ในช่วงปี 2562-2563 ซ่ึงตรงกบัช่วงระยะเวลาท่ีผูถื้อ ECF-W3 สามารถใชสิ้ทธิ ECF-W3 ได ้ 

บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาถึงการก าหนดราคาใชสิ้ทธิท่ีเหมาะสมของ ECF-W3 และความจ าเป็นในการใชเ้งินของ
บริษทัฯ รวมถึงความตอ้งการฐานเงินทุนรองรับท่ีแข็งแกร่งในระยะยาวและจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษทัฯ ให้
เป็นไปตามแผนธุรกิจในระยะยาวต่อไป บริษทัฯ จึงมีความประสงคท่ี์จะออกและเสนอขาย ECF-W3 โดยจะจดัสรรให้แก่
ผูถ้ือหุ ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วน มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3 (สรุปรายละเอียดส าคญัของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ (ECF-W3)) โดย ECF-W3 มีรายละเอียดเบ้ืองตน้ ดงัน้ี  

 
ประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ  บริษทั  อีสต์

โคสท์เฟอร์นิ เทค  จ าก ัด  (มหาชน)  คร้ังที่ 3 (“ใบส าคญัแสดง
สิทธิ” หรือ “ECF-W3”)  

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

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

อตัรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดเศษ
ท้ิง) 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะเ ร่ิมใช้สิทธิได้ค ร้ังแรกในวันท่ี  25 
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พฤษภาคม 2562 นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิและสามารถใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้อีก 7 คร้ัง จนถึงส้ินสุดวนัครบ
ก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้ งน้ี วนัก าหนดการใชสิ้ทธิใน
แต่ละคร้ังจะตรงกบัวนัท่ี 25 สิงหาคม 2562 วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 
2562 วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2563 วนัท่ี 25 
สิงหาคม 2563 วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 และคร้ังสุดทา้ยก าหนดให้
ตรงกบัวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 20 
กมุภาพนัธ์ 2564 
ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวนัหยุดท าการของ
บริษทัฯ ให้เล่ือนวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อน
หนา้ โดยบริษทัฯ จะไม่ขยายอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และไม่มี
ขอ้ก าหนดเรียกใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิก่อนครบ
ก าหนด 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษทัฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

อ่ืน ๆ : คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของ
บริษทัฯ และ/หรือบุคคลที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษทัฯ มีอ านาจใน
การ 
(1) ก าหนดและแกไ้ขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ อนัจ าเป็นและ

สมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ 
และ 

(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ี
เก่ียวขอ้งกับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ
และการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิและการน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และ 

(3) ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
(ก) การออกและเสนอขาย ECF-W3 จ านวน 129,958,631 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ โดยไม่คิดมูลค่า 

ในอตัราส่วน 6 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิให้ปัดท้ิง และก าหนดราคาการ
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พฤษภาคม 2562 นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิและสามารถใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้อีก 7 คร้ัง จนถึงส้ินสุดวนัครบ
ก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้ งน้ี วนัก าหนดการใชสิ้ทธิใน
แต่ละคร้ังจะตรงกบัวนัท่ี 25 สิงหาคม 2562 วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 
2562 วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2563 วนัท่ี 25 
สิงหาคม 2563 วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 และคร้ังสุดทา้ยก าหนดให้
ตรงกบัวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 20 
กมุภาพนัธ์ 2564 
ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวนัหยุดท าการของ
บริษทัฯ ให้เล่ือนวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อน
หนา้ โดยบริษทัฯ จะไม่ขยายอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และไม่มี
ขอ้ก าหนดเรียกใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิก่อนครบ
ก าหนด 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษทัฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

อ่ืน ๆ : คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของ
บริษทัฯ และ/หรือบุคคลที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษทัฯ มีอ านาจใน
การ 
(1) ก าหนดและแกไ้ขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ อนัจ าเป็นและ

สมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ 
และ 

(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ี
เก่ียวขอ้งกับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ
และการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิและการน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และ 

(3) ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
(ก) การออกและเสนอขาย ECF-W3 จ านวน 129,958,631 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ โดยไม่คิดมูลค่า 

ในอตัราส่วน 6 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิให้ปัดท้ิง และก าหนดราคาการ
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ใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเท่ากบั 5 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 (สรุป
รายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ (ECF-W3)) 

(ข) ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) ก าหนดและแกไ้ขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ อนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ 

(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิและการน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และ 

(3) ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 
ในการน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บ ECF-W3 (Record date) ในวนัองัคารท่ี 10 ตุลาคม 2560 

และให้รวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัพุธท่ี 11 
ตุลาคม 2560 และก าหนดวนัจดัสรร ECF-W3 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในวนัศุกร์ท่ี 20 ตุลาคม 2560 

บริษทัฯ จะเสนอขาย ECF-W3 ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 (วนัท่ี 2 
ตุลาคม 2560) มีมติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย ECF-W3 จ านวน 129,958,631 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ  

ทั้งน้ี รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ ECF-W3 วตัถุประสงคข์องการออก
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ ECF-W3 และแผนการใช้เงิน ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นจากการเสนอขายหุ้น 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 (สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและ
เสนอขาย (1) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 (ECF-W2) และ (2) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (ECF-W3)) 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
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 เพื่อ
รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญ
แสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ คร้ังที ่2 (ECF-W2) และคร้ังที ่3 (ECF-W3) 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล จากการท่ีบริษทัฯ มีแนวทางและวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน ดงัมีรายละเอียดตามท่ี

ปรากฏในวาระที่ 5 และวาระที่ 6 ขา้งตน้ บริษทัฯ จึงเสนอขออนุมตัิเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 
159,199,322.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 354,137,269.00 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) และรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ ECF-W2 และ ECF-W3 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิง
ท่ีส่งมาดว้ย 5 (ส าเนาแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4)) 
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ใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเท่ากบั 5 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 (สรุป
รายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ (ECF-W3)) 

(ข) ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) ก าหนดและแกไ้ขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ อนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ 

(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิและการน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และ 

(3) ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 
ในการน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บ ECF-W3 (Record date) ในวนัองัคารท่ี 10 ตุลาคม 2560 

และให้รวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัพุธท่ี 11 
ตุลาคม 2560 และก าหนดวนัจดัสรร ECF-W3 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในวนัศุกร์ท่ี 20 ตุลาคม 2560 

บริษทัฯ จะเสนอขาย ECF-W3 ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 (วนัท่ี 2 
ตุลาคม 2560) มีมติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย ECF-W3 จ านวน 129,958,631 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ  

ทั้งน้ี รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ ECF-W3 วตัถุประสงคข์องการออก
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ ECF-W3 และแผนการใช้เงิน ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นจากการเสนอขายหุ้น 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 (สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและ
เสนอขาย (1) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 (ECF-W2) และ (2) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (ECF-W3)) 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
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 เพื่อ
รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญ
แสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ คร้ังที ่2 (ECF-W2) และคร้ังที ่3 (ECF-W3) 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล จากการท่ีบริษทัฯ มีแนวทางและวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน ดงัมีรายละเอียดตามท่ี

ปรากฏในวาระที่ 5 และวาระที่ 6 ขา้งตน้ บริษทัฯ จึงเสนอขออนุมตัิเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 
159,199,322.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 354,137,269.00 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) และรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ ECF-W2 และ ECF-W3 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิง
ท่ีส่งมาดว้ย 5 (ส าเนาแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4)) 
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ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ จ านวน 159,199,322.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท เป็น 354,137,269.00 บาท โดยการออก
หุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 636,797,290 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาทตามรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงัมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏใน

วาระท่ี 7 ขา้งตน้ บริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษทัฯ ขอ้ 4. โดยให้ใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน  

“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)” 
และใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. 

ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน  

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล จากการท่ีบริษทัฯ เสนอขออนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงัมีรายละเอียด
ตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 7 ขา้งตน้ บริษทัฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
จ านวน 636,797,290 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ดงัต่อไปน้ี 

(1) การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 233,925,535 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของ
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัฯ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) และจ านวน 77,975,178 หุ้น คิดเป็น
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ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ จ านวน 159,199,322.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท เป็น 354,137,269.00 บาท โดยการออก
หุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 636,797,290 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาทตามรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงัมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏใน

วาระท่ี 7 ขา้งตน้ บริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษทัฯ ขอ้ 4. โดยให้ใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน  

“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)” 
และใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. 

ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน  

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล จากการท่ีบริษทัฯ เสนอขออนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงัมีรายละเอียด
ตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 7 ขา้งตน้ บริษทัฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
จ านวน 636,797,290 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ดงัต่อไปน้ี 

(1) การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 233,925,535 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของ
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัฯ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) และจ านวน 77,975,178 หุ้น คิดเป็น
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ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัฯ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนคร้ังเดียวเต็มจ านวนหรือแต่บางส่วนก็ได ้โดยเสนอ
ขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได ้อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่กรณีใด ๆ จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อ
หุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) น้ี 
จะตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่เกิน 233,925,535 หุ ้น หรือไม่เกินกวา่ร้อยละ 30 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  

โดย บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนในแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) จะตอ้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี และจะตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั พ.ศ. 2546 

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

(ข) เป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีฐานะทางการเงินมัน่คง และมีศกัยภาพในการ
ลงทุนไดจ้ริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศกัยภาพในการท่ีเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงาน
ของบริษทั 

ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) น้ี จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซ่ึงหมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นของบริษทัในตลาด
หลกัทรัพยย์อ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบห้าวนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย
หุน้นั้น โดยราคาท่ีน ามาถวัเฉล่ียดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุน้นั้นในแต่ละวนั ทั้งน้ี วนัก าหนดราคาเสนอขาย
หุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกินกวา่สามวนัท าการก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายต่อนกัลงทุน และในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นวา่
มีเหตุอนัควรเม่ือพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ อาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลด
ได ้แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามท่ีค านวณไดข้า้งตน้ โดยในการก าหนดส่วนลดดงักล่าวคณะกรรมการตอ้ง
พิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นดว้ย ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนุญาตให้บริษทั
จดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ มี
อ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

(1)  พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย การเสนอขาย
เป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุน้ รายช่ือบุคคลในวงจ ากดั และเง่ือนไขและรายละเอียด
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว  

(2)  การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ด าเนินการต่าง ๆ 
อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และ  
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ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัฯ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนคร้ังเดียวเต็มจ านวนหรือแต่บางส่วนก็ได ้โดยเสนอ
ขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได ้อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่กรณีใด ๆ จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อ
หุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) น้ี 
จะตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่เกิน 233,925,535 หุ ้น หรือไม่เกินกวา่ร้อยละ 30 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  

โดย บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนในแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) จะตอ้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี และจะตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั พ.ศ. 2546 

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

(ข) เป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีฐานะทางการเงินมัน่คง และมีศกัยภาพในการ
ลงทุนไดจ้ริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศกัยภาพในการท่ีเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงาน
ของบริษทั 

ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) น้ี จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซ่ึงหมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นของบริษทัในตลาด
หลกัทรัพยย์อ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบห้าวนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย
หุน้นั้น โดยราคาท่ีน ามาถวัเฉล่ียดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุน้นั้นในแต่ละวนั ทั้งน้ี วนัก าหนดราคาเสนอขาย
หุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกินกวา่สามวนัท าการก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายต่อนกัลงทุน และในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นวา่
มีเหตุอนัควรเม่ือพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ อาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลด
ได ้แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามท่ีค านวณไดข้า้งตน้ โดยในการก าหนดส่วนลดดงักล่าวคณะกรรมการตอ้ง
พิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นดว้ย ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนุญาตให้บริษทั
จดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ มี
อ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

(1)  พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย การเสนอขาย
เป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุน้ รายช่ือบุคคลในวงจ ากดั และเง่ือนไขและรายละเอียด
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว  

(2)  การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ด าเนินการต่าง ๆ 
อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และ  
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(3)  ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม 
เอ ไอ และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 

รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 (ส าเนาแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4)) 
อน่ึง เหตุท่ีบริษทัฯ เห็นสมควรใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนดงักล่าวเพ่ือเสนอขายตามแบบมอบอ านาจ

ทัว่ไป (General Mandate) เน่ืองจากบริษทัฯ เห็นวา่ การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนดงักล่าวเพ่ือเสนอขายตามแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) สามารถตอบสนองความตอ้งการใชเ้งินของบริษทัฯ ในการลงทุนในแต่ละโครงการได้
ทนัทีท่ีโครงการดงักล่าวมีความชดัเจน โดยไม่มีความจ าเป็นตอ้งออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคราวละมาก ๆ เพื่อ
รองรับแผนการลงทุนท่ียงัไม่มีความชดัเจนแน่นอนและอาจไม่เกิดข้ึน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นและ
อาจท าให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลกระทบจากการเพ่ิมทุนดงักล่าว ไม่วา่ในส่วนของการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) หรือ
การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 

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

(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 129,958,631 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ
ของ ECF-W3 ที่จดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจดัสรรคือ จะจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ ในอตัรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 5 บาท 

ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจลงนามใน
เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผ ันต่าง  ๆ  และหลักฐานที่จ า เ ป็นและเ ก่ียวข ้องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 
และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุน จ านวน 636,797,290 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่10 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัฯ จะเปิดให้ผูถื้อหุ้น
ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป หากท่านผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง
และประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอก
ขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10 หรือสามารถดาวน์โหลดไดจ้าก www.ecf-
furniture.com พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 และเพ่ือให้การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม
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(3)  ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม 
เอ ไอ และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 
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รองรับแผนการลงทุนท่ียงัไม่มีความชดัเจนแน่นอนและอาจไม่เกิดข้ึน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นและ
อาจท าให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลกระทบจากการเพ่ิมทุนดงักล่าว ไม่วา่ในส่วนของการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) หรือ
การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 

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

(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 129,958,631 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ
ของ ECF-W3 ที่จดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจดัสรรคือ จะจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ ในอตัรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 5 บาท 

ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจลงนามใน
เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผ ันต่าง  ๆ  และหลักฐานที่จ า เ ป็นและเ ก่ียวข ้องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 
และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุน จ านวน 636,797,290 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่10 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัฯ จะเปิดให้ผูถื้อหุ้น
ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป หากท่านผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง
และประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอก
ขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10 หรือสามารถดาวน์โหลดไดจ้าก www.ecf-
furniture.com พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 และเพ่ือให้การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม
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เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน โปรดส่งกลบัมายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้
อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุม
ผูถื้อหุน้ดว้ย  

กรณีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามท่ีตอ้งการให้บริษทัฯ ช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมท่ีน าเสนอใน
คร้ังน้ี สามารถจดัส่งค าถามล่วงหน้าไดท่ี้ e-mail: ir@eastcoast.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2152-7305 

อน่ึง บริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 (Record Date) 
ในวนัศุกร์ท่ี 1 กนัยายน 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวนัจนัทร์ท่ี 4 กนัยายน 2560 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 

 
 

(นางสาวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ) 
เลขานุการบริษทั 

 
ฝ่ายเลขานุการบริษทั 
โทรศพัท ์0-2152-7301-4 ต่อ 212 โทรสาร 0-2152-7305 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่1 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่2 

 
รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2560 
บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (ECF) 

 
วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเม่ือวนัพธุท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟร์วงิส์ 
คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 
ก่อนเร่ิมการประชุม 

ทาง บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ไดใ้หข้อ้มูลต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เพ่ือก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล 

บริษทั มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้เป็นเงิน 142,206,512.50 บาท โดยแบ่งออกเป็นจ านวนหุ้นสามญัท่ีช าระแลว้ 568,826,050 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้ งส้ิน 195,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นจ านวนหุ้นสามัญ 
780,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท  

ณ ตอนเร่ิมเปิดการประชุม มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุ้น มาเขา้ร่วมการประชุมจ านวนทั้งส้ิน 126 ราย 
โดยมาประชุมดว้ยตวัเอง 33 ราย และรับมอบฉนัทะ 93 ราย มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตวัเอง 33 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 336,226,257 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
59.1088  

2. ผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้น 93 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 103,084,755 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
18.1224 

3. รวมจ านวนทั้งส้ิน 126 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 439,311,012 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.2312 ของ
จ านวนหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

ซ่ึงมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และมีจ านวนหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ถือว่าครบองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั และ
ยงัคงรับลงทะเบียนต่อไป 

 
บริษทัไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงรายช่ือประธานกรรมการ และกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี 

และท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเขา้ร่วมประชุมเพ่ือท าหน้าท่ีดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพ่ือให้การ
ลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 

 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. พลเอก เทอดศกัด์ิ**  มารมย ์ ประธานคณะกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
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2. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบติั  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา 
4. นายชาลี  สุขสวสัด์ิ  รองประธานกรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร 
5. นายวลัลภ  สุขสวสัด์ิ  กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
6. นายอารักษ ์ สุขสวสัด์ิ  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
7. นางสาวทิพวรรณ  สุขสวสัด์ิ  กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั 
8. นางวราภรณ์  สุขสวสัด์ิ  กรรมการ 
**โดยมี พลเอก เทอดศกัด์ิ มารมย ์ในฐานะประธานกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และ รศ.ดร.มนตรี โสคติยา

นุรักษ ์ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 
 

กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง กรรมการอิสระ  

 
ผู้บริหารของบริษัท 

1. นางสาวพชนนั  สิงห์ภู่  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
ฝ่ายเลขานุการบริษัท 

1. นางสาวสาริสา  ทองกิตติกลุ  ผูช่้วยเลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสมัพนัธ์  
 
ทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระ จาก บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

1. นายพิสิต จึงประดิษฐภณัฑ ์  
2. นางสาวสายชลี ล่ิมอภิชาต  

 
ทีป่รึกษาด้านกฎหมาย จาก บริษัท แชนด์เล่อร์ เอม็เอชเอม็ จ ากดั 

1. นายศุภสิทธ์ิ  บุญสนอง 
2. นางสาวจุฑารัตน์ อนรรฆธนะกลุ 

 
ที่ปรึกษากฎหมายจาก ส านักกฎหมายกฤตธรรม เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั ประกอบดว้ย 

1. นายฐานนัดร์ เจริญฤทธ์ิ 
2. นางสาวศิริลกัษณ์ แยม้พยงุ 
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ทางบริษทัไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมเพ่ือให้ทุกท่านเขา้ใจเก่ียวกบักติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน และการนับ
คะแนนเสียงและวธีิการค านวณคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
 
กตกิาการประชุม 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูท่ี้ไดรั้บมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม จะไดรั้บแจกบตัร
ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเขา้ร่วมการประชุม ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะ
เรียบร้อยแลว้ ผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนน ซ่ึงมติดงักล่าวจะสอดคลอ้งกบัมติท่ีผูถื้อหุน้ไดร้ะบุไวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะ 

2. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระและ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อนท าการลงมติ กรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือ 
และเดินไปท่ีไมโครโฟนท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัท่าน พร้อมแจง้ช่ือ นามสกลุ หากเป็นผูรั้บมอบฉันทะ ตอ้งแจง้ช่ือผูถื้อหุ้น
ท่ีมอบฉนัทะดว้ยทุกคร้ัง เพ่ือบริษทัจะไดท้ าการบนัทึกลงในรายงานการประชุมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เม่ือมีการลงมติใน
วาระนั้น ๆ แลว้ เจา้หนา้ท่ีจะท าการเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือน ามาค านวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

3. จ านวนผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะในแต่ละวาระอาจมีจ านวนไม่เท่ากนั เพราะบางท่านอาจเขา้มาประชุมเพ่ิมเติม
หรือกลบัก่อน หากท่านมีความประสงค์จะกลบัก่อนการประชุมส้ินสุด กรุณาลงทะเบียนกลบัพร้อมส่งคืนบตัร
ลงคะแนนท่ียงัไม่ไดใ้ชท่ี้หนา้ประตูทางออกดว้ย อน่ึง บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นทุกท่านคืนเม่ือ
เสร็จส้ินการประชุมเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐาน โดยมอบใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนนต่อไป 

 
การลงคะแนน 

4. ผูถื้อหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีผูถื้อหุ้นรายใดมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเป็นพิเศษ จะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ หากไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้กาเคร่ืองหมายถูก () 
หรือกากบาท () อยา่งใดอยา่งหน่ึง ลงในช่อง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบตัรลงคะแนน และ
ส่งใหเ้จา้หนา้ท่ี หากใส่เคร่ืองหมายไม่ถูกตอ้ง ไม่ชดัเจน การลงคะแนนเสียงนั้น ๆ จะถือวา่เป็นบตัรเสีย  

5. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหย้กมือข้ึน จะมีเจา้หนา้ท่ีเดินไปเก็บ
บตัรลงคะแนนเพ่ือน ามาค านวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งน้ีบริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงด
ออกเสียงดงักล่าวนั้น หกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและถือวา่คะแนนท่ีเหลือเป็นคะแนนท่ีเห็น
ดว้ยในวาระนั้น ๆ หากไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ใหถื้อวา่ท่ีประชุมเห็นชอบ 

 
การนับคะแนนเสียง และวธีิการค านวณคะแนนเสียง 

6. การนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

a. วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ได้แก่ วาระท่ี 1 โดยบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึง
ลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และบตัรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 
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b. วาระท่ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไดแ้ก่ วาระท่ี 2 โดยบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียง นบัจากเสียงของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

7. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏท่ีหนา้จอเพ่ือแสดงใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบ 
ส าหรับเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงรายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษทัไดด้ าเนินการจดัส่ง

ให้แก่ผูถื้อหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 แลว้ ซ่ึงไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ หากท่านใดมีความ
ประสงคต์อ้งการรับเอกสารเพ่ิมเติม สามารถรับได ้ณ บริเวณโตะ๊ลงทะเบียนของบริษทั 
 
เร่ิมการประชุม 

พลเอกเทอดศกัด์ิ มารมย ์ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ี
ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวสวสัดี เพ่ือเปิดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 และก่อนท่ีจะเร่ิมเขา้สู่ล าดบัตาม
ระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ส าหรับเอกสารที่ใชใ้นการประชุมวนัน้ี บริษทัได้
เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั และแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 และ
บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังที่ 1/2560 ไดต้ั้งแต่
วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดส่งค าถามเขา้มาล่วงหน้า 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามท่ีก าหนด โดยเรียงตามล าดบัรวมทั้งส้ิน 3 วาระ ดงัน้ี 
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2560 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2560 ของบริษทั ซ่ึงถูกจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 และบริษทัไดบ้นัทึกรายงานการประชุมดงักล่าวถูกตอ้งตาม
ความเป็นจริงและจดัท ารายงานการประชุมส่งใหก้ระทรวงพาณิชย ์ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีประชุม รวมถึงเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.ecf-furniture.com โดยมีส าเนา
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่  
โดยในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้ คือ นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ไดน้ าเสนอขอ้คิดเห็นต่อท่ีประชุมดงัต่อไปน้ี 
1. เร่ืองก าหนดส่งรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงลงวนัท่ีเป็นวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ขอให้พิจารณาด าเนินการ

จดัท ารายงาน และส่งงบการเงินใหเ้ร็วข้ึน โดยสมควรเวน้ช่วงใหแ้ลว้เสร็จก่อนถึงก าหนดใหม้ากกวา่น้ี 
2. เ ร่ืองการพิจารณาค่าสอบบัญชีของผู ้สอบบัญชี ขอให้จัดท าในรูปแบบตาราง แยกประเภท และ

เปรียบเทียบระหวา่งปีดว้ย  
โดยในวาระน้ี ประธานฯ ไดเ้ชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (“ประธานกรรมการตรวจสอบ”) ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูช้ี้แจง 

ประธานกรรมการตวจสอบ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัขอรับไวพิ้จารณาถึงระยะเวลาการ
จดัท างบการเงินใหแ้ลว้เสร็จเร็วข้ึนจากปัจจุบนั ทั้งน้ีการด าเนินการจดัท ารายงานงบการเงินยงัเป็นไปตามกรอบระยะเวลา
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 
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ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีเพ่ิมเติมหรือไม่ และ
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ของบริษทั ซ่ึงถูกจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 
28 เมษายน 2560 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 439,769,412 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0  

หมายเหตุ :  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 6 ราย คิดเป็น
จ านวนหุน้ 458,400 หุน้ 

 
วาระที ่2 พจิารณาอนุมตักิารเข้าซื้อหุ้นสามญัของบริษัท พลงังานเพือ่โลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากัด ในสัดส่วนร้อย

ละ 20 เพือ่ร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
โดยให้บริษัทย่อย คอื บริษัท อซีีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั เป็นผู้เข้าลงทุน 
ตามท่ีบริษทัมีนโยบายการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจพลงังานทดแทน ซ่ึงท่ีผ่านมาไดด้ าเนินการศึกษาความ

เป็นไปไดใ้นการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงมีก าลงัการผลิตรวม 220 เมกะวตัต์ ณ เมืองมินบู 
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีสดัส่วนการเขา้ลงทุนโดยการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั พลงังานเพ่ือโลกสี
เขียว (ประเทศไทย) จ ากดั (“GEP”) ในสัดส่วนร้อยละ 20 ซ่ึงการเขา้ท ารายการดงักล่าวถือเป็นรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น (ตามท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น พ.ศ.2547 (ตามท่ี
ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) (รวมเรียกประกาศทั้งสองฉบบัวา่ “ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมีมูลค่าของรายการสูงสุด
เท่ากบัร้อยละ 50.80 ของมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และเม่ือค านวณขนาดรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีเกิดข้ึนระหว่าง 6 
เดือน จะท าใหข้นาดรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นในคร้ังน้ี มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 57.91 ของมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 
จึงถือเป็นรายการประเภทท่ี 1 ท่ีบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมโดยมีสารสนเทศอยา่งนอ้ยตามท่ีประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ก าหนด พร้อมกบัความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั ก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหุน้  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2560 ซ่ึงจดัประชุมเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2560 ไดมี้มติให้เสนอเร่ือง
ดงักล่าวต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงจดัข้ึนในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เพื่อพิจารณาอนุมติัการเขา้ท า
รายการดงักล่าว 

โดยในวาระน้ีขอเชิญ นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ (“กรรมการผู้จดัการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการ ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ามินบู นอกจากน้ีบริษทัไดเ้ชิญท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระจากบริษทัหลกัทรัพย ์ไอวี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) (“ที่ปรึกษาการเงินอิสระ”) และ ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายจาก 
บริษทั แชนดเ์ล่อร์ เอม็เอชเอม็ จ ากดั (“ทีป่รึกษากฎหมาย”) มาร่วมตอบขอ้ซกัถามจากผูถื้อหุน้ในวาระน้ีดว้ย 

กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จ้งให้ทราบถึงความเป็นมาในการพิจารณาเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยด์งักล่าววา่ เน่ืองจากในประเทศไทยจะไม่มีการเปิดใหล้งทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ลว้ หรือหากมีใน
อนาคตก็จะขายไฟฟ้าไดใ้นราคาท่ีต ่า ซ่ึงท าให้ทางบริษทัตอ้งพิจารณาลงทุนธุรกิจดา้นพลงังานในต่างประเทศท่ียงัคงมี
โอกาสในการลงทุน และไดน้ าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ามินบู ซ่ึงบริษทัจะไดข้อพิจารณาการ
อนุมติัจากท่ีประชุม โดยมีความสนใจจะเขา้ไปลงทุนโดยถือหุน้อยูท่ี่ร้อยละ 20 ดงันั้นจึงขอน าเสนอขอ้มูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดงัน้ี 
 
ข้อมูลทัว่ไปของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์มนิบู  
ท่ีตั้งโครงการ : ท่ีตั้งโครงการอยูใ่นเมืองมินบู เขตปกครองมาเกว ประเทศเมียนมาร์ 
ก าลงัการผลิต : ก าลงัการผลิตติดตั้ง 220 เมกะวตัต ์เพื่อผลิตไฟฟ้า 170 เมกะวตัต์ โดยแบ่งออกเป็น 4 เฟส 

(50/50/50/70 เมกะวตัต ์ตามล าดบั) 
พ้ืนท่ีโครงการ :  สิทธิการเช่าท่ีมีระยะเวลาเท่ากบัหรือมากกว่าระยะเวลาของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (อาย ุ30 

ปี) 
 836 เอเคอร์ หรือ 2,114.48 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 700 เอเคอร์ หรือ 1,770.50 ไร่ จะ

อยูภ่ายใตก้ารเช่าต่อจาก AVA Capital Trading Limited (ท่ีดินจะอยูใ่นความดูแลของ The 
Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation) และ 136 เอเคอร์ หรือ 343.98 ไร่ จะอยู่
ในความดูแลของ The Ministry of Natural Resources and Environment and Conservation 

ผูรั้บซ้ือไฟฟ้า 
อตัราค่าไฟฟ้า 

: Electric Power Generation Enterprise (EPGE) ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้าท่ี USD 0.1275 ต่อ kWh 
หรือประมาณ 4.39 บาทต่อ kWh 

สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า : ไดมี้การลงนามในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) กบั EPGE อายสุญัญา 30 ปี นบัจากวนัเร่ิมตน้ซ้ือ
ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) เฟส 1 

รูปแบบเทคโนโลย ี : ใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตย ์Multi-crystalline Silicon 
การเช่ือมต่อเขา้ Grid 
Connection 

: สายส่งหลกัระยะทางประมาณ 1.3 ไมล์ หรือ 2.1 กม. สร้างเสร็จแลว้พร้อมเช่ือมต่อเขา้กับ 
National grid lin 

มูลค่ารวมโครงการ : 292.62 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 10,080.76 ลา้นบาท 



 

 
21 | ห น้ า ท่ี  

แหล่งเงินทุนส าหรับ
โครงการ 

:  อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่เกินกวา่ 65:35 ส าหรับเฟส 1 
 จ านวนเงินทุนเท่ากบั 102.42 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3,528.27 ลา้นบาท 
 จ านวนเงินกูเ้ท่ากบั 190.20 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6,552.49 ลา้นบาท ซ่ึงส าหรับ

เฟส 1 โครงการได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากสถาบันการเงินสองแห่งเรียบร้อยแล้ว 
ส าหรับเฟส 2 3 และ 4 ขณะน้ีไดรั้บเอกสารขอ้เสนอวงเงินสินเช่ือในเบ้ืองตน้ (term sheet) 
จากสถาบนัการเงินสองแห่งแลว้เช่นกนั 

 
โดยภาพรวมความคืบหน้าของโครงการฯ ในปัจจุบนัไดมี้การเตรียมพ้ืนท่ี ส ารวจแหล่งน ้ า รวมถึงเตรียม

ความพร้อมในการวางระบบต่าง ๆ แลว้ นอกจากน้ีเหตุผลท่ีตดัสินใจเลือกเขา้ไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์ท่ีประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”) นั้น เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ 
และในปัจจุบนัประเทศเมียนมาร์ก าลงัมีความเปล่ียนแปลงและก าลงัพฒันาในหลาย ๆ ดา้น ส่งผลให้เกิดความตอ้งการใช้
พลงังานดา้นต่าง ๆ รวมถึงพลงังานไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงนบัเป็นโอกาสอนัดีส าหรับนักลงทุน ทั้งน้ี การลงทุนในประเทศ
เมียนมาร์ค่อนขา้งมีความเขม้งวด แต่ในปัจจุบนัรัฐบาลไดมี้การปรับเปล่ียนขอ้กฎหมายเพ่ือเอ้ือต่อการลงทุนจากต่างประเทศ 
รวมถึงการสร้างความเช่ือมัน่ต่อนักลงทุนมากข้ึน โดยมีกฎเกณฑ์ว่า ทุกโครงการท่ีจะเขา้ไปลงทุนในประเทศเมียนมาร์
จะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตการลงทุน หรือ MIC Permit ก่อน จึงจะสามารถด าเนินการได ้ซ่ึงทางบริษทั พลงังานเพื่อโลกสีเขียว 
(ประเทศไทย) จ ากดั (“GEP”) ไดรั้บอนุญาตและไดรั้บ MIC Permit เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

อีกทั้ง ในการด าเนินการต่าง ๆ บริษทัไดร่้วมหารือกบัท่ีปรึกษากฎหมายซ่ึงมีความเช่ียวชาญดา้นกฎหมายการ
ลงทุนในประเทศเมียนมาร์ รวมทั้งหารือกบัท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระถึงความคุม้ค่าในการลงทุนอยา่งรอบคอบรัดกมุ 

ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว 
(ประเทศไทย) จ ากดั ในสัดส่วนร้อยละ 20 เพ่ือร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีประเทศสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยใหบ้ริษทัยอ่ย คือ บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั เป็นผูเ้ขา้ลงทุน ตามท่ีไดน้ าเสนอมา 

นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามต่อคณะกรรมการบริษทั ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในโครงการ
ดงัน้ี 

1) จ านวนแผงโซลาร์เซลลท่ี์ใชภ้ายในโครงการมีจ านวนทั้งหมดก่ีแผง ทางโครงการจะตอ้งมีการปรับสภาพ
พ้ืนท่ีภายในโครงการอยา่งไร และพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเช่าหรือเป็นการซ้ือขาด 

2) สายส่งจากในโครงการไปจนถึงสายส่งหลกัของพ้ืนท่ีใครเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือบริษทัตอ้ง
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีอยา่งไร 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ ที่ เ กี่ยวข้องตอบค าถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น โดยนายพิสิต  จึง
ประดิษฐภัณฑ์ ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้กล่าวต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในประเดน็ค าถามดังกล่าวว่า จากการท่ีได้
เข้าไปศึกษา และดูข้อมูลโครงการฯ แผงโซลาร์ท่ีใช้จะเป็น รุ่น 310 - 320 เมกะวัตต์ ประมาณ 700,000 แผง บนพืน้ท่ี
โดยประมาณ 836 เอเคอร์ และพืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีเช่ามีอายสัุญญา 30 ปี หรือมากกว่า ในกรณีท่ีในอนาคตโครงการสามารถต่อ
อายสัุญญาการซ้ือขายไฟฟ้าได้ ส าหรับการด าเนินการเร่ืองระบบสายส่งจะมีระยะทางรวมประมาณ 2.1 ไมล์ ทางโครงการฯ 
เป็นผู้ด  าเนินการและออกค่าใช้จ่ายแล้ว โดยได้รวมอยู่ในมูลค่าการลงทุนของ ECF แล้ว ท้ังนีส้ามารถศึกษารายละเอียดได้
จากรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 36  
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นายฮั้งใช ้อคัวสักลุ  ผูรั้บมอบฉนัทะ และในนามชมรมผูถื้อหุ้นไทย ไดส้อบถามต่อคณะกรรมการบริษทั ถึง
รายละเอียดต่าง ๆ ในโครงการดงัน้ี 

1) รายละเอียดการลงทุนในส่วนของบริษทั เป็นจ านวนเงินเท่าไร  
2) ระยะเวลาคุม้ทุนของโครงการฯ 
3) ในการลงทุนในโครงการฯ จะสามารถเร่ิมรับรู้รายไดเ้ม่ือไร 
4) การประเมินในด้านความเส่ียงได้พิจารณาครอบคลุมไปถึงความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศดว้ยหรือไม่  
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ ที่ เ กี่ยวข้องตอบค าถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น โดยนายพิสิต  จึง

ประดิษฐภัณฑ์ ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในประเดน็ค าถามดังกล่าว โดยเร่ืองของ
ความเส่ียงเร่ืองอัตราแลกเปล่ียนเงินตราน้ัน ในเง่ือนไขสัญญาจะใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ โดยรายละเอียดการลงทุนใน
โครงการฯ มีมลูค่าการลงทุนรวมประมาณ 29 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 1,000 ล้านบาท คือ ส่วนของ
การช าระค่าหุ้นประมาณ 9 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และส่วนการช าระหุ้นเพ่ิมทุนแบ่งการลงทุนเป็น 4 เฟส คาดว่าจะ
สามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 ซ่ึงบริษัทจะต้องเพ่ิมทุนตามสัดส่วนในแต่ละเฟส หรือบริษัท
จะต้องเพ่ิมทุนเฉล่ียปีละ 1 คร้ัง จนครบท้ัง 4 เฟส โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากรายงานความเห็นของท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระในส่วนท่ี 1 หน้าท่ี 33 ส าหรับการคาดการณ์ระยะเวลาท่ีจะเร่ิมการรับรู้รายได้คาดว่า จะเกิดขึน้ภายในไตร
มาสท่ี 1 ปี 2560  

นายอารักษ์ สุขสวัสด์ิ ในฐานะกรรมการผู้ จัดการ ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมถึงระยะเวลาคุ้ มทุนของ
โครงการ จะเร่ิมมีก าไรตั้งแต่ปีท่ี 2 เป็นต้นไป จนประมาณปีท่ี 6 คาดว่าจะได้ก าไรประมาณ 66-67 ล้านบาท โดยคิดตาม
สัดส่วนการลงทุนของบริษัทท่ีร้อยละ 20 ท้ังนี้ในเร่ืองของการป้องกันความเส่ียงเร่ืองอัตราแลกเปล่ียนซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญอย่างต่อเน่ือง ทางบริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาความเส่ียงคอยก ากับดูแลอย่าง
สม า่เสมอ และจะพิจารณาถึงเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมโดยจะต้องพิจารณาจากสถานการณ์ ณ เวลาน้ัน ๆ ในการวาง
มาตรการเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีโอกาสจะเกิดขึน้ 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นถึงประเดน็ข้อห่วงใย และได้เชิญ รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์ ในฐานะ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาความเส่ียง กรรมการอิสระ ในการให้ความเช่ือมั่นต่อผู้ ถือหุ้น โดย 
รศ.ดร.มนตรีฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้น และกล่าวต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นว่า การลงทุนในโครงการฯ ดังกล่าวเป็นความตั้งใจ
ของบริษัทท่ีจะพัฒนาและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการพิจารณาความเส่ียงได้ให้ข้อสังเกตต่าง ๆ 
ถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ด้วยความรอบคอบ และความระมดัระวงั ท้ังนี ้ประเทศเมียนมาร์ยงัคงเป็นตัวเลือกท่ีน่าสนใจใน
การลงทุนมากท่ีสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน และมีความต้องการใช้พลังงานสูงเม่ือเปรียบเทียบกับสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน 

นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามต่อคณะกรรมการบริษทั ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในโครงการฯ 
เพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1) เม่ือพิจารณาจากการลงทุนตลอดทั้งโครงการซ่ึงเป็นระยะเวลาค่อนขา้งนาน กับมูลค่าการลงทุน การ
ลงทุนในโครงการมีความคุม้ค่าหรือไม่ 

2) จะมีการบนัทึกบญัชีในรูปแบบใด  
3) ในการลงทุนในโครงการดงักล่าว บริษทัตอ้งเสียภาษีหรือไม่ อยา่งไร 
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ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องตอบค าถามและให้ข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้น โดยนางสาวสาริสา  ทอง
กิตติกุล ในฐานะผู้ ช่วยเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นว่า การรับรู้รายได้จะเป็นลักษณะการรับรู้ส่วนแบ่ง
ก าไรขาดทุนในรูปแบบบริษัทร่วมเข้ามาท่ีงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส่วนเงินปันผลจากโครงการท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต จะเข้า
มาในรูปแบบของกระแสเงินสด ซ่ึงจะสะท้อนให้เห็นท่ีงบกระแสเงินสดของบริษัท  

นายอารักษ์ สุขสวสัด์ิ ในฐานะกรรมการผู้ จัดการ ได้กล่าวต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมถึงประเดน็การเสียภาษี ว่าการ
ลงทุนในประเทศเมียนมาร์ได้รับการยกเว้นภาษีตามเง่ือนไขของใบอนุญาต (PIC Permit) ท่ีได้รับส าหรับอัตราภาษีเงินได้
ร้อยละ 25 เป็นระยะเวลา 5 ปี และการโอนเงินจากประเทศเมียนมาร์เข้ามาประเทศไทยจะโอนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 
และส าหรับความคุ้มค่าในการลงทุน ทางบริษัทได้รับความเห็นจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระซ่ึงได้ระบุไว้ในรายงาน
ความเห็นฯ ว่า มีความสมเหตสุมผลท่ีจะเข้าลงทุนในโครงการ 

นายพิชยั เฟ่ืองฟตูระกลู ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามต่อคณะกรรมการบริษทั ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ดงัน้ี 
1) ประเด็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือเร่ืองน ้ าท่วม ฟ้าผา่ ภายในพ้ืนท่ีของโครงการ  
2) ในส่วนของการลงทุนของบริษทั ในส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ยงัคงจะมีการลงทุนเพ่ิมเติมอะไรอีก

หรือไม่ 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ ที่ เ กี่ยวข้องตอบค าถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น โดยนายพิสิต  จึง

ประดิษฐภัณฑ์ ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้กล่าวต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในประเดน็ค าถามดังกล่าว โดยบริษัท ได้
ว่าจ้างท่ีปรึกษาด้านเทคนิค คือ บริษัท อาวล์ เอ็นเนอจี จ ากัด (“OWL-Energy”) เพ่ือเป็นท่ีปรึกษาทางเทคนิค และได้มีการ
เปิดเผยไว้ในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ในส่วนท่ี 1 หน้าท่ี 43 โดยในรายงานได้ระบุว่า ไม่มีความ
กังวลถึงปัญหาน า้ท่วมภายในพืน้ท่ีของโครงการแต่อย่างใด 

นายอารักษ์ สุขสวสัด์ิ ในฐานะกรรมการผู้ จัดการ ได้กล่าวต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมถึงประเดน็ข้อห่วงใยในปัญหา
น า้ท่วม และปริมาณน า้ฝน เน่ืองจากบริเวณพืน้ท่ีต้ังโครงการฯ อยู่ในระดับสูงกว่าน า้ทะเล และเป็นเขตพืน้ท่ีท่ีฝนตกไม่ชุก
ท าให้ความเส่ียงจากฟ้าผ่าต า่ และในส่วนของการปรับปรุงพื้นท่ี เช่น การตัดต้นไม้ต้องมีการขออนุญาตก่อน ซ่ึงทาง
โครงการฯ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

ในส่วนของการด าเนินธุรกิจด้านเฟอร์นิเจอร์น้ัน บริษัทยังคงด าเนินการอยู่ตามปกติ และยังคงมีอัตราการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2560 บริษัทได้วางแผนขยายการเติบโตของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้มากขึน้ โดยในไตรมาส
ท่ี 1 บริษัทสามารถสร้างยอดขายได้เป็นอย่างดี 

นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามต่อคณะกรรมการบริษทั ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ดงัน้ี 
1) ตอ้งการทราบราคาค่าไฟฟ้าเฉล่ียของประเทศเมียนมาร์ในปัจจุบนัอยูท่ี่อตัราค่าไฟฟ้าเท่าไหร่ 
2) เน่ืองจากสถานท่ีตั้งโครงการอยูท่างดา้นทิศตะวนัตกของประเทศเมียนมาร์ ท าให้มีความกงัวลเร่ืองของ

พายไุซโคลนวา่จะส่งผลกระทบต่อโครงการฯ มากนอ้ยเพียงใด 
3) อา้งอิงถึงสารสนเทศเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น หนา้ท่ี 11 ขอ้ 3.4 สรุปสาระส าคญัของร่างสัญญา

ผูถื้อหุน้ ขอ้ 2. “โดย ECF-Power จะมีสิทธิเสนอช่ือกรรมการจ านวน 2 คน ซ่ึงจะด ารงต าแหน่งจนกวา่จะ
ส้ินสุดระยะเวลา 1 ปี หลงัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยฯ์” ขอให้อธิบายในส่วนของ 
“จนกว่าจะส้ินสุดระยะเวลา 1 ปี” หมายถึงเม่ือครบก าหนด 1 ปี สิทธิการด ารงต าแหน่งกรรมการของ 
ECF-Power จะส้ินสุดลงหรือไม่ 
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4) อา้งอิงถึงสารสนเทศเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น หนา้ท่ี 13 ขอ้ 7. ขอ้ก าหนดห้าม ECF-Power ท า
การแข่งขนัในประเทศเมียนมาร์ จะรวมถึงธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจดา้นพลงังานดา้นอ่ืน 
ๆ ท่ีไม่ใช่ดา้นพลงังานแสงอาทิตย ์จะท าให้บริษทั เสียโอกาสหรือไม่ หรือตอ้งลงทุนร่วมกบั บริษทั วิน
เทจ วศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) (“VTE”) เท่านั้น 

5) อา้งอิงถึงรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ หนา้ท่ี 63 ขอ้ 2.14.2 ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ขอให้อธิบายเร่ืองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเพ่ิมข้ึน แตไ่ม่ไดมี้การแสดง
ถึงโครงการโรงไฟฟ้าท่ีอยูใ่นประเทศเมียนมาร์เพ่ิมข้ึนอยา่งไรบา้ง และมีโครงการอ่ืน ๆ ท่ีด าเนินการไป
แลว้อยา่งไร 

6) อา้งอิงถึงรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เอกสารแนบ 4 หนา้ท่ี 1. เง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีมีการ
เปรียบเทียบเง่ือนไขของบริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทั คิวทีซี จ ากดั (มหาชน) 
ไม่ไดมี้การอธิบายเร่ืองราคาซ้ือท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะท าใหมี้ความไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบอยา่งไรหรือไม่ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องตอบค าถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น  โดยนายพิสิต จึงประดิษฐ
ภัณฑ์ ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้กล่าวต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นถึงประเดน็ข้อสอบถามดังนี้ 

1. ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศเมียนมาร์มีปริมาณมาก ท้ังในส่วนบริเวณเมืองมินบู และอีกส่วนหน่ึง
จะเป็นพื้นท่ีทางฟากฝ่ังตะวันตกท่ีมีนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้นใน
อนาคต  

2. อัตราการซ้ือขายไฟฟ้าในประเทศเมียนมาร์จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละเขตการปกครอง แต่อัตราค่า
ไฟฟ้าท่ีโครงการฯ ได้รับเป็นอัตราคงท่ี ท่ีทางการไฟฟ้าประเทศเมียนมาร์ได้จัดท าเป็นสัญญาสัมปทาน
กับโครงการฯ ซ่ึงได้ลงนามกันเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

3. การเปรียบเทียบในเร่ืองการเข้าท ารายการของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มผู้
ถือหุ้นอื่น ๆ เหตุผลท่ีทางท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้เปิดเผยข้อมูลส่วนนีก้เ็พื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
รับทราบข้อมูลท่ีครบถ้วน แต่การเจรจาในส่วนนีผู้้ถือหุ้นแต่ละบริษัทต่างฝ่ายต่างเจรจาแยกกัน ซ่ึงแ ต่
ละบริษัทจะไม่ทราบรายละเอียดเง่ือนไขของผู้ถือหุ้นรายอ่ืน ๆ จนกว่าข้อมูลของแต่ละบริษัทจะถูก
เปิดเผยเป็นท่ีเรียบร้อย ดังน้ัน ราคาซ้ือขายของแต่ละบริษัทจะมีความแตกต่างกันไปตามข้อตกลง ท้ังนี้
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) เข้าซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 20 ซ่ึงน่าจะเป็นเหตุผลให้
ได้รับข้อเสนอท่ีดีกว่า เช่น จ านวนกรรมการท่ีบริษัทสามารถเสนอช่ือได้มากกว่า  

นายศุภสิทธ์ิ บุญสนอง ในฐานะท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท แชนด์เลอร์ เอม็เอชเอม็ จ ากัด ได้กล่าวต่อท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติมในส่วนท่ีเก่ียวข้องดังนี ้

1) ในการพิจารณาในส่วนของสัญญาผู้ถือหุ้น จะมีสัญญาท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละบริษัทจะต้องลงนามร่วมกันและมี
รายละเอียดสัญญาเหมือนกัน โดยผู้ ถือหุ้นแต่ละบริษัทได้มีข้อตกลงร่วมกันเร่ืองระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการ ท้ังนี้เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมั่นและความมั่นคงว่ากรรมการจะยังคงด า รง
ต าแหน่งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ภายหลังจากเร่ิมด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ครบท้ัง 4 
เฟส ซ่ึงภายหลังจากครบก าหนดเวลา 1 ปี จะเปล่ียนแปลงกรรมการ หรือกรรมการท่านเดิมยังคงด ารง
ต าแหน่งกไ็ด้ 



 

 
25 | ห น้ า ท่ี  

2) ในเร่ืองการเข้าไปลงทุนในโครงการพลังงานด้านอ่ืน ๆ สามารถด าเนินการได้ โดยในสัญญาเป็นเพียง
ข้อตกลงเฉพาะในกรณีท่ีจะลงทุนธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย์เท่าน้ันท่ีจะต้องหารือกับผู้ ร่วมทุนก่อน 

ซ่ึงประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ และเม่ือ
ไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั ใน
สดัส่วนร้อยละ 20 เพ่ือร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดย
ให้บริษทัย่อย คือ บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั เป็นผูเ้ขา้ลงทุน ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 439,469,187 99.9317 
2. ไม่เห็นดว้ย 300,343 0.0683 
3. บตัรเสีย 0 0.00 
4. งดออกเสียง 0 0.00 

หมายเหตุ :  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 2 ราย คิดเป็น
จ านวนหุน้ 118 หุน้ 

 
วาระที ่3 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี  

-ไม่มี- 
 
ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ ท่ีตอ้งการจะน าเสนอเพ่ิมเติมอีก

หรือไม่ ซ่ึงไดมี้ผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามต่อคณะกรรมการบริษทั ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ดงัน้ี 
1) ความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ของ บริษทั ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอจี จ ากัด 

(PWGE) ขนาดก าลงัการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวตัต ์อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส 
2) ตามท่ีในอดีตบริษทั มีการเตรียมของช าร่วยแจกให้กบัผูถื้อหุ้น เหตุใดในปัจจุบนัจึงละเลยธรรมเนียม

ปฏิบติัในขอ้น้ี 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอารักษ์ สุขสวัสด์ิ ในฐานะกรรมการผู้ จัดการเป็นผู้ตอบค าถามและให้

ข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้น ซ่ึงกรรมการผู้ จัดการเป็นผู้ตอบค าถามในแต่ละหัวข้อ ดังนี้  
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1. ความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอจี จ ากัด 
(PWGE) ขนาดก าลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ปัจจุบันเป็นการ
ด าเนินการผ่านบริษัทร่วมทุน (บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากัด (“SAFE”)) ขณะนี้โรงงานได้
ก่อสร้างเสร็จแล้ว และคาดว่าจะเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในเดือนมิถนุายน 2560 และ
จะสามารถเร่ิมรับรู้รายได้ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 เป็นต้นไป  

2. เร่ืองของการงดแจกของช าร่วยน้ัน เป็นการปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีหน่วยงานก ากับดูแล
ได้รณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนทบทวนนโยบายในการแจกของช าร่วยในการประชุมให้กับผู้ ถือหุ้น ใน
เชิงขอความร่วมมือให้งดแจกของช าร่วยต่าง ๆ ให้กับผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุม ดังน้ันทางบริษัทจึง
พิจารณาปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว  

 
ภายหลงัการตอบค าถามดงักล่าว ในท่ีประชุมไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ท่านประธาน

ฯ ไดก้ล่าวขอบคุณต่อผูถื้อหุน้ทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 15.55 น. 
 
 

 
 

ลงนาม....................................................... 
(พลเอกเทอดศกัด์ิ มารมย)์ 
ประธานกรรมการบริษทั 

 
 
 

ลงนาม....................................................... 
(นางสาวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ) 

เลขานุการบริษทั 
 

 
 
 
 
นางสาวสุบงกช หงษท์อง     ผูช่้วยนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
   ผูบ้นัทึกการประชุม  
 
นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ  ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 

ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่2 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่5 

 
สรุปรายละเอยีดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ 

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่2 (ECF-W2) 
ทีจ่ดัสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) 

 
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์ : บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “ECF”) 
ประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั 

(มหาชน) คร้ังท่ี 2 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W2”) 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้
จ านวนท่ีออกและเสนอขาย : 194,937,946 หน่วย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
จ านวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรไวเ้พื่อ
รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: 194,937,946  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ จ านวน 779,751,786 หุน้ ณ วนัประชุม
คณะกรรมการบริษทัท่ีมีมติให้ออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 
เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับ
อตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 3 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 20 ตุลาคม 2560 หรือวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ    1 ปี 4 เดือน นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  
วธีิการจดัสรร : จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 194,937,946 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ

บริษทัท่ีมีช่ือปรากฏในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บใบส าคญัแสดง
สิทธิ (Record Date) ในวนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้น
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 11 
ตุลาคม 2560 ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดิม 4 หุน้ ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
 
ในการค านวณสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละรายท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ หากมีเศษหุ้นสามญัจากการค านวณตามอตัราส่วนการจัดสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละราย ใหปั้ดเศษหุน้ส่วนท่ีเหลือท้ิงทั้งจ านวน 
ในกรณีท่ีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเกิดจากการค านวณตามอตัราส่วนการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวท้ิงทั้ งจ านวน และในกรณีท่ีมี
ใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือภายหลงัการจดัสรร บริษทัฯ จะด าเนินการยกเลิก
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ใบส าคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ีเหลือดงักล่าวต่อไป  
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะเร่ิมใชสิ้ทธิคร้ังแรกไดใ้นวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2560 

นับจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิไดอี้ก 5 คร้ัง จนถึงส้ินสุดวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี 
วนัก าหนดการใช้สิทธิแต่ละคร้ังจะตรงกับวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2561 วนัท่ี 25 
พฤษภาคม 2561 วนัท่ี 25 สิงหาคม 2561 วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2561 และคร้ัง
สุดทา้ยก าหนดใหต้รงกบัวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงตรงกบั
วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562  
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิใด ๆ ตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษทัฯ ให้
เล่ือนวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหนา้ โดยบริษทัฯ จะไม่
ขยายอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และไม่มีขอ้ก าหนดเรียกให้ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิก่อนครบก าหนด 

ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิ 

: ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ
ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง ยกเวน้กรณี
การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะก าหนดระยะเวลาไวเ้ท่ากบั 15 
วนั ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

การไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิ 

: เม่ือผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิดงักล่าวไดอี้กต่อไป 

ตลาดรองของใบส าคญั 
แสดงสิทธิ 

: บริษทัฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 
หมายเหตุ : ภายหลังการออกใบส าคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี ้บริษัทฯ จะย่ืนค าขอ
จดทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
เอ็ม เอ ไอ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า ตลาดหลักทรัพย ์ 
เอม็ เอ ไอ จะพิจารณาอนุมัติการรับใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน ซ่ึงหากตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ พิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน ผู้ลงทุนจะไม่สามารถซ้ือขายใบส าคัญแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย ์
เอม็ เอ ไอ ได้ 

ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกิดจาก
การใชสิ้ทธิ 

: บริษทัฯ จะน าหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและ
เสนอขายในคร้ังน้ี เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
เอม็ เอ ไอ 

นายทะเบียนใบส าคญั 
แสดงสิทธิ 

: บริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  หรือบุคคลอ่ืนใดท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งใหเ้ป็นนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ : เน่ืองจากบริษทัมีการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 ควบคู่กับ
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การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั อีสตโ์คสท์
เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 3 (“ECF-W3”) ดังนั้น ในการพิจารณา
ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จะพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นเดิมในกรณี
ดงัน้ี 

  กรณีท่ี 1 :  กรณีท่ีบริษทัฯ ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 และ 
ECF-W3 และผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ เป็นผูใ้ชสิ้ทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งจ านวน ทั้งน้ี ในกรณีท่ี 1 ผูถื้อ
หุ้นเดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น 
(Control Dilution) 

กรณีท่ี 2 :  กรณีท่ีบริษทัฯ ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 เพียง
อย่างเดียว และใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 มีการเปล่ียนมือจาก 
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนอ่ืน โดยนักลงทุนอ่ืนเป็น 
ผูใ้ชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 ทั้งจ านวน 

กรณีท่ี 3 :  กรณีท่ีบริษทัฯ ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W3 เพียง
อย่างเดียว และใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W3 มีการเปล่ียนมือจากผู ้
ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ เป็นนักลงทุนอ่ืน โดยนักลงทุนอ่ืนเป็นผูใ้ช้
สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W3 ทั้งจ านวน 

กรณีท่ี 4 :  กรณีท่ีบริษทัฯ ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 และ 
ECF-W3 และใบส าคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 มีการ
เปล่ียนมือจากผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ เป็นนักลงทุนอ่ืน โดยนัก
ลงทุนอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-
W3 ทั้งจ านวน 

  1. การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 
ภายหลงัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 
หากมีการใชสิ้ทธิของ ใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 ทั้ง
จ านวน  จะมีผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น  (Control 
Dilution) โดยค านวณจากสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
Control Dilution =       1 -   [Q0 / (Q0 + Qn)] โดยท่ี 
Q0 =  779,751,786 หุน้ ซ่ึงไดแ้ก่จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ

บริษทัฯ ก่อนวนัใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/
หรือ ECF-W3 

Qn =  จ านวนหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-
W2 และ/หรือ ECF-W3 โดยในแต่ละกรณีไดแ้ก่ 
- กรณีท่ี 2 (Qw2) : 194,937,946 หุ้น ซ่ึงไดแ้ก่จ านวนหุ้นสามญัท่ี
เพ่ิมข้ึนจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ทั้ ง
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จ านวน 
- กรณีท่ี 3 (Qw3) : 129,958,631 หุ้น ซ่ึงไดแ้ก่จ านวนหุ้นสามญัท่ี
เพ่ิมข้ึนจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ทั้ ง
จ านวน 

- กรณีท่ี 4 (Qw4) : 324,896,577 หุ้น ซ่ึงไดแ้ก่จ านวนหุ้นสามญัท่ี
เพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 และ 
ECF-W3 ทั้งจ านวน 

 Control Dilution 
กรณีท่ี 1 ไม่มีผลกระทบ 
กรณีท่ี 2 ผูถื้อหุน้เดิมไดรั้บผลกระทบร้อยละ 20.00 
กรณีท่ี 3 ผูถื้อหุน้เดิมไดรั้บผลกระทบร้อยละ 14.29 
กรณีท่ี 4 ผูถื้อหุน้เดิมไดรั้บผลกระทบร้อยละ 29.41  

   
  2. การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 

ภายหลงัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-
W3 จะมีผลกระทบจากการลดลงของของราคาหุ้น (Price Dilution) โดย
ค านวณจากสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
Price Dilution =       (P0 – Pn) / P0 โดยท่ี 
P0 =  ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้ของ ECF ยอ้นหลงั 15 วนัท า

การก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติใหอ้อกและจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 หรือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 ซ่ึง
เท่ากบั 4.14 บาทต่อหุน้ 

Pn =  ราคาเฉล่ียต่อหุ้นทั้งหมดภายหลงัการใชสิ้ทธิของ ใบส าคญัแสดง
สิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 ทั้ งจ านวน โดยในแต่ละกรณี
ไดแ้ก่ 
- กรณีท่ี 1 และ 4 : [(P0Q0) + (PW2QW2) + (PW3QW3)] / 

(Q0+QW2+QW3) ซ่ึงเท่ากบั 4.04 บาท 
- กรณีท่ี 2 : [(P0Q0) + (PW2QW2)] / (Q0+QW2) ซ่ึงเท่ากบั 3.91 บาท 
- กรณีท่ี 3 : [(P0Q0) + (PW3QW3)] / (Q0+QW3) ซ่ึงเท่ากบั 4.26 บาท 
โดย PW2 คือราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 ท่ี 3 
บาท และ PW3 คือราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-
W3 ท่ี 5 บาท 

 Price Dilution 
กรณีท่ี 1 และ 4 ร้อยละ 2.39 
กรณีท่ี 2 ร้อยละ 5.50 
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 Price Dilution 
กรณีท่ี 3 ไม่มีผลกระทบ  

   
  3. การลดลงของก าไรต่อหุน้ (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution) 

ภายหลงัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-
W3 การลดลงของก าไรต่อหุ้น (EPS Dilution) โดยค านวณจากสูตรการ
ค านวณ ดงัน้ี 
EPS Dilution =       (EPS0 – EPSn) / EPS0 โดยท่ี 
EPS0 = ก าไรสุทธิของ ECF 4 ไตรมาสล่าสุด (ซ่ึงเท่ากบั 57.01 ลา้นบาท) 

หาร Q0 ซ่ึงเท่ากบั 0.07 บาท 
EPSn = ก าไรสุทธิของ ECF 4 ไตรมาสล่าสุด (ซ่ึงเท่ากบั 57.01 ลา้นบาท) 

หาร 
- กรณีท่ี 1 และ 4 : (Q0+QW2+QW3) ซ่ึงเท่ากบั 0.05 บาท 
- กรณีท่ี 2 : (Q0+QW2) ซ่ึงเท่ากบั 0.06 บาท 
- กรณีท่ี 3 : (Q0+QW3) ซ่ึงเท่ากบั 0.06 บาท 
โดย PW2 คือราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 ท่ี 3 
บาท และ PW3 คือราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-
W3 ท่ี 5 บาท 

 EPS Dilution 
กรณีท่ี 1 และ 4 ร้อยละ 29.41 
กรณีท่ี 2 ร้อยละ 20.00 
กรณีท่ี 3 ร้อยละ 14.29  

   
เหตุในการตอ้งออกหุน้ใหม่เพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงการ 
ใชสิ้ทธิ 

: เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขใน
การปรับสิทธิตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อก าหนดสิทธิ และเง่ือนไขของใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่ และหุ้นท่ี
ออกใหม่เพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

การปรับสิทธิใบส าคญั 
แสดงสิทธิ 

: บริษัทฯ จะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เม่ือเกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง ดงัต่อไปน้ี เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม 
(1) เ ม่ือบริษัทฯ เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ  

อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญท่ีได้ออกแล้วของ
บริษทัฯ 
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(2) เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหุ้นสามญัแก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดั ในราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ี
ค านวณได ้ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ” 

(3) เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ 
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดั โดยหลกัทรัพยน์ั้นให้สิทธิแก่
ผูถื้อหลกัทรัพยใ์นการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญั (เช่น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั) 
โดยราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่าว 
ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ” 

(4) เม่ือบริษทัฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ 

(5) เม่ือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของก าไรสุทธิ
หลงัหักภาษีเงินได้ของบริษทัฯ ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลา
บญัชีใด ๆ ระหวา่งอายใุบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี 

(6) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใด ๆ อนัท าให้ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใด  ๆ อนัพึงได ้โดยท่ี
เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ไดอ้ยูใ่นขอ้ (1) ถึง (5) 

ทั้งน้ี มอบหมายให ้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือกรรมการผูมี้อ  านาจกระท า
การแทนบริษทั และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการผูมี้อ านาจ
กระท าการแทนบริษัทฯ  มอบหมาย  เป็นผู ้พิจารณาก าหนดเ ง่ือนไขและ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับหรือการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิ
และราคาใชสิ้ทธิ 

วตัถุประสงคข์องการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิและประโยชนท่ี์บริษทัฯ 
จะพึงไดรั้บ 
 
จากการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

: เน่ืองจากบริษทัฯ มีแนวโนม้การขยายตวัทางธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายดา้นการขาย
เติบโตต่อเน่ือง ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิน้ีเพ่ือเพ่ิมสภาพ
คล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กบับริษทัฯ รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษทัฯ มีฐาน
เงินทุนท่ีเขม้แข็งข้ึนเพ่ือสร้างความพร้อมในการระดมทุน ส าหรับการลงทุนใน
อนาคต ซ่ึงโครงการในอนาคตจะน ามาซ่ึงรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน และคาดวา่จะส่งผลให้
อตัราการท าก าไรของบริษทัฯ ปรับตวัดีข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ  

ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุน้จะพงึไดรั้บจาก
การเพ่ิมทุน 

: ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ในคร้ังน้ี จะมีฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ 
บริษทัฯ ต่อเม่ือบริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้ และในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผล
ก็มีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลในฐานะผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไร
สุทธิหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษทัฯ และเงินส ารองตาม
กฎหมายตามท่ีได้ก าหนดไวใ้นขอ้บังคบัของบริษทัฯ ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผล
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ดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน
ของบริษัทฯ  สภาพคล่อง  แผนการลงทุน  รวมถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในการ
บริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต 

อ่ืน ๆ : คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ และ/
หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้อ านาจ
ลงนามของบริษทัฯ มีอ านาจในการ 
(1) ก าหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ อนัจ าเป็นและสมควรท่ี

เก่ียวเน่ืองกับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เช่น 
รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ 

(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิและการน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และ 

(3) ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

รายละเอียดการค านวณจ านวนหุน้
รองรับ 

: คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติใหอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 
ควบคู่กับการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W3 โดยมีหุ้นสามญัท่ี
จดัสรรไวเ้พ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งสองชุดจ านวนรวม 324,896,577 หุน้ 
ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับทั้งส้ินร้อยละ 41.67 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ จ านวน 779,751,786 หุ้น ณ วนัประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ ท่ีมีมติให้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 
ทั้งน้ี จ านวนหุน้ส ารองเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งสองชุด
จะไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ โดย
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ีเก่ียวข้อง
ก าหนด 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่3 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่6 

 
สรุปรายละเอยีดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ 

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่3 (ECF-W3)  
ทีจ่ดัสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) 

 
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์ : บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “ECF”) 
ประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด 

(มหาชน) คร้ังท่ี 3 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W3”) 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้
จ านวนท่ีออกและเสนอขาย : 129,958,631  หน่วย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
จ านวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรไวเ้พื่อ
รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: 129,958,631 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ จ านวน 779,751,786 หุ้น ณ วนัประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีมีมติให้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W3 เม่ือ
วนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้ 1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับ
อตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 5 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 20 ตุลาคม 2560 หรือวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด  
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ    3 ปี 4 เดือน นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  
วธีิการจดัสรร : จัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 129,958,631  หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ

บริษทัฯ ท่ีมีช่ือปรากฏในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บใบส าคญัแสดง
สิทธิ (Record Date) ในวนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 11 ตุลาคม 
2560 ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดิม 6 หุน้ ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
ในการค านวณสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละรายท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
หากมีเศษหุ้นสามญัจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
ของผูถื้อหุน้แต่ละราย ใหปั้ดเศษหุน้ส่วนท่ีเหลือท้ิงทั้งจ านวน 
ในกรณีท่ีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเกิดจากการค านวณตามอตัราส่วนการ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวท้ิงทั้ งจ านวน และในกรณีท่ีมี
ใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือภายหลงัการจดัสรร บริษทัจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญั
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แสดงสิทธิในส่วนท่ีเหลือดงักล่าวต่อไป  
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะเร่ิมใชสิ้ทธิคร้ังแรกไดใ้นวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2562 นับ

จากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดอี้ก 
7 คร้ัง จนถึงส้ินสุดวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี วนัก าหนดการ
ใชสิ้ทธิแต่ละคร้ังจะตรงกบัวนัท่ี 25 สิงหาคม 2562 วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 วนัท่ี 
25 กุมภาพนัธ์ 2563 วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2563 วนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 วนัท่ี 25 
พฤศจิกายน 2563 และคร้ังสุดท้ายก าหนดให้ตรงกับวนัครบก าหนดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2564  
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิใด ๆ ตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษทัฯ ให้
เล่ือนวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหนา้ โดยบริษทัฯ จะไม่ขยาย
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และไม่มีขอ้ก าหนดเรียกให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
สามารถใชสิ้ทธิก่อนครบก าหนด 

ระยะเวลาการแจง้ความจ านงใน
การใชสิ้ทธิ 

: ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงค์จะใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน
ระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง ยกเวน้กรณีการแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะก าหนดระยะเวลาไวเ้ท่ากบั 15 วนั ก่อนวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

การไม่สามารถยกเลิกการแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 

: เม่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตามใบส าคญั 
แสดงสิทธิแลว้ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความจ านงใน
การใชสิ้ทธิดงักล่าวไดอี้กต่อไป 

ตลาดรองของใบส าคญั 
แสดงสิทธิ 

: บริษทัฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 
หมายเหตุ : ภายหลังการออกใบส าคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี้ บริษัทฯ จะย่ืนค าขอ 
จดทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม 
เอ ไอ อย่างไรกต็าม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ จะ
พิจารณาอนุมัติการรับใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  
 
ซ่ึงหากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  พิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  
ผู้ลงทุนจะไม่สามารถซ้ือขายใบส าคัญแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ได้ 

ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกิด
จากการใชสิ้ทธิ 

: บริษทัฯ จะน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและ
เสนอขายในคร้ังน้ี เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ 
เอ ไอ 

นายทะเบียนใบส าคญั 
แสดงสิทธิ 

: บริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย )  จ ากัด  หรือบุคคลอ่ืนใด ท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งใหเ้ป็นนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ : เน่ืองจากบริษทัมีการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ 
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บริษทั อีสตโ์คสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ 
“ECF-W2”) ควบคู่กบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W3 ดงันั้น ใน
การพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จะพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิม
ในกรณีดงัน้ี 

  กรณีท่ี 1 :  กรณีท่ีบริษทัฯ ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-
W3 และผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ เป็นผูใ้ชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้ งจ านวน ทั้ งน้ี ในกรณีท่ี 1 ผูถื้อหุ้นเดิมจะ
ไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control 
Dilution) 

กรณีท่ี 2 :  กรณีท่ีบริษทัฯ ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 เพียงอยา่ง
เดียว และใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 มีการเปล่ียนมือจากผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนอ่ืน โดยนักลงทุนอ่ืนเป็นผู ้ใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 ทั้งจ านวน 

กรณีท่ี 3 :  กรณีท่ีบริษทัฯ ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W3 เพียงอยา่ง
เดียว และใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W3 มีการเปล่ียนมือจากผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนอ่ืน โดยนักลงทุนอ่ืนเป็นผู ้ใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W3 ทั้งจ านวน 

กรณีท่ี 4 :  กรณีท่ีบริษทัฯ ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-
W3 และใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 มีการเปล่ียนมือ
จากผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ เป็นนกัลงทุนอ่ืน โดยนกัลงทุนอ่ืนเป็นผูใ้ช้
สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งจ านวน 

 
  1. การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 

ภายหลงัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 หากมี
การใชสิ้ทธิของ ใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 ทั้งจ านวน 
จะมีผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดย
ค านวณจากสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
Control Dilution =       1 -   [Q0 / (Q0 + Qn)] โดยท่ี 
Q0 =  779,751,786 หุ้น ซ่ึงได้แก่จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของ

บริษทัฯ ก่อนวนัใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ 
ECF-W3 

Qn =  จ านวนหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 
และ/หรือ ECF-W3 โดยในแต่ละกรณีไดแ้ก่ 
- กรณีท่ี 2 (Qw2) : 194,937,946 หุน้ ซ่ึงไดแ้ก่จ านวนหุน้สามญัท่ีเพ่ิมข้ึน
จากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 ทั้งจ านวน 
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- กรณีท่ี 3 (Qw3) : 129,958,631 หุน้ ซ่ึงไดแ้ก่จ านวนหุน้สามญัท่ีเพ่ิมข้ึน
จากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W3 ทั้งจ านวน 

- กรณีท่ี 4 (Qw4) : 324,896,577 หุ้น ซ่ึงได้แก่จ านวนหุ้นสามัญท่ี
เพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-
W3 ทั้งจ านวน 

 Control Dilution 
กรณีท่ี 1 ไม่มีผลกระทบ 
กรณีท่ี 2 ผูถื้อหุน้เดิมไดรั้บผลกระทบร้อยละ 20.00 
กรณีท่ี 3 ผูถื้อหุน้เดิมไดรั้บผลกระทบร้อยละ 14.29 
กรณีท่ี 4 ผูถื้อหุน้เดิมไดรั้บผลกระทบร้อยละ 29.41  

   
  2. การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 

ภายหลงัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 
จะมีผลกระทบจากการลดลงของของราคาหุ้น (Price Dilution) โดยค านวณจาก
สูตรการค านวณ ดงัน้ี 
Price Dilution =       (P0 – Pn) / P0 โดยท่ี 
P0 =  ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้ของ ECF ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ

ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 หรือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 ซ่ึงเท่ากบั 
4.14 บาทต่อหุน้ 

Pn =  ราคาเฉล่ียต่อหุ้นทั้งหมดภายหลงัการใชสิ้ทธิของ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 ทั้งจ านวน โดยในแต่ละกรณีไดแ้ก่ 
- กรณีท่ี 1 และ 4 : [(P0Q0) + (PW2QW2) + (PW3QW3)] / (Q0+QW2+QW3) 
ซ่ึงเท่ากบั 4.04 บาท 

- กรณีท่ี 2 : [(P0Q0) + (PW2QW2)] / (Q0+QW2) ซ่ึงเท่ากบั 3.91 บาท 
- กรณีท่ี 3 : [(P0Q0) + (PW3QW3)] / (Q0+QW3) ซ่ึงเท่ากบั 4.26 บาท 
โดย PW2 คือราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 ท่ี 3 
บาท และ PW3 คือราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W3 ท่ี 
5 บาท 

 Price Dilution 
กรณีท่ี 1 และ 4 ร้อยละ 2.39 
กรณีท่ี 2 ร้อยละ 5.50 
กรณีท่ี 3 ไม่มีผลกระทบ  
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  3. การลดลงของก าไรต่อหุน้ (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution) 
ภายหลงัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 
การลดลงของก าไรต่อหุน้ (EPS Dilution) โดยค านวณจากสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
EPS Dilution =       (EPS0 – EPSn) / EPS0 โดยท่ี 
EPS0 = ก าไรสุทธิของ ECF 4 ไตรมาสล่าสุด (ซ่ึงเท่ากบั 57.01 ลา้นบาท) หาร 

Q0 ซ่ึงเท่ากบั 0.07 บาท 
EPSn = ก าไรสุทธิของ ECF 4 ไตรมาสล่าสุด (ซ่ึงเท่ากบั 57.01 ลา้นบาท) หาร 

- กรณีท่ี 1 และ 4 : (Q0+QW2+QW3) ซ่ึงเท่ากบั 0.05 บาท 
- กรณีท่ี 2 : (Q0+QW2) ซ่ึงเท่ากบั 0.06 บาท 
- กรณีท่ี 3 : (Q0+QW3) ซ่ึงเท่ากบั 0.06 บาท 
โดย PW2 คือราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 ท่ี 3 
บาท และ PW3 คือราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W3 ท่ี 
5 บาท 

 EPS Dilution 
กรณีท่ี 1 และ 4 ร้อยละ 29.41 
กรณีท่ี 2 ร้อยละ 20.00 
กรณีท่ี 3 ร้อยละ 14.29  

   
เหตุในการตอ้งออกหุน้ใหม่เพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงการ 
ใชสิ้ทธิ 

: เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขในการ
ปรับสิทธิตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ และเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามัญ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีก าหนดไวใ้นข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่ และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือ
รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

การปรับสิทธิใบส าคญั 
แสดงสิทธิ 

 บริษทัฯ จะด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์หน่ึง ดงัต่อไปน้ี เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม 
(1) เม่ือบริษทัฯ เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯ อนัเป็นผลมา

จากการรวมหรือการแบ่งแยกหุน้สามญัท่ีไดอ้อกแลว้ของบริษทัฯ 
(2) เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหุ้นสามญัแก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป 

และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดั ในราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ี
ค านวณได ้ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ” 

(3) เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ 
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดั โดยหลกัทรัพยน์ั้นใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อ
หลกัทรัพยใ์นการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 
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(เช่น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั) โดยราคา
เฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่าว ต ่ากวา่ร้อยละ 
90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ” 

(4) เม่ือบริษทัฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ 

(5) เม่ือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 80 ของก าไรสุทธิหลงั
หักภาษีเงินไดข้องบริษทัฯ ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ 
ระหวา่งอายใุบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี 

(6) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใด ๆ อันท าให้ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อนัพึงได ้โดยท่ีเหตุการณ์
ใด ๆ นั้นไม่ไดอ้ยูใ่นขอ้ (1) ถึง (5) 

ทั้งน้ี มอบหมายให ้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของ
บริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้อ านาจกระท า
การแทนบริษทัฯ มอบหมาย เป็นผูพิ้จารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปรับหรือการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ 

วตัถุประสงคข์องการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิและ
ประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะพึงไดรั้บ
จากการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนใน
คร้ังน้ี 

: เน่ืองจากบริษทัฯ มีแนวโน้มการขยายตวัทางธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายด้านการขาย
เติบโตต่อเน่ือง ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิน้ีเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่อง
และเงินทุนหมุนเวียนให้กบับริษทัฯ รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษทัฯ มีฐานเงินทุนท่ี
เขม้แข็งข้ึนเพ่ือสร้างความพร้อมในการระดมทุน ส าหรับการลงทุนในอนาคต ซ่ึง
โครงการในอนาคตจะน ามาซ่ึงรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน และคาดวา่จะส่งผลให้อตัราการท า
ก าไรของบริษทัฯ ปรับตวัดีข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ  

ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุน้จะพงึไดรั้บ
จากการเพ่ิมทุน 

: ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ ในคร้ังน้ี จะมีฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
ต่อเม่ือบริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้ และในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลก็มีสิทธิท่ีจะ
ไดรั้บเงินปันผลในฐานะผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ
หลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษทัฯ และเงินส ารองตามกฎหมาย
ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมี
การเปล่ียนแปลง โดยข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ 
สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน ความจ าเป็น 
และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต 

อ่ืน ๆ : คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ และ/หรือ
บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม
ของบริษทัฯ มีอ านาจในการ 
(1) ก าหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ  อันจ าเป็นและสมควรท่ี
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เ ก่ียวเน่ืองกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน  เช่น 
รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ 

(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสาร
และหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและการน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และ 

(3) ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

รายละเอียดการค านวณจ านวน
หุน้รองรับ 

: คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีมติให้ออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 
ควบคู่กับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 โดยมีหุ้นสามัญท่ี
จดัสรรไวเ้พ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งสองชุดจ านวนรวม 324,896,577 หุ้น ซ่ึง
คิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับทั้งส้ินร้อยละ 41.67 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทัฯ จ านวน 779,751,786 หุ้น ณ วนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
ท่ีมีมติใหอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งน้ี จ านวน
หุน้ส ารองเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งสองชุดจะไม่เกินร้อยละ 
50 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่4 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่5 และระเบียบวาระที ่6   
 

สารสนเทศเกีย่วกบัการออกและเสนอขาย  
(1) ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทฯ คร้ังที ่2 (ECF-W2) และ  

(2) ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทฯ คร้ังที ่3 (ECF-W3) 
 
เน่ืองดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั อีสตโ์คสท์ เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังท่ี 10/2560 ซ่ึง

ประชุมเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 (ECF-W2) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W2”) จ านวน 194,937,946 หน่วย และใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ คร้ังท่ี 3 (ECF-W3) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W3”) จ านวน 
129,958,631 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ 

ในการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 จะตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ทั้งน้ี ขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้มีดงัต่อไปน้ี 
1. รายละเอยีดของการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ และการก าหนด

ราคาตลาด 
1.1  รายละเอยีดของการเสนอขาย 

1.1.1  บริษทัฯ จะออกและเสนอขาย ECF-W2 จ านวน 194,937,946 หน่วยซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้โดยมีรายละเอียดเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 
ประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 

อีสตโ์คสท ์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2  
ชนิดของหลกัทรัพย ์  ระบุช่ือผูถื้อ และสามารถโอนเปล่ียนมือได ้ 
จ านวนท่ีออก : 194,937,946 หน่วย 
ราคาต่อหน่วย : 0.00  บาท 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น 

เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับ
สิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 3 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิ 

วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 20 ตุลาคม 2560 หรือวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด   
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 1 ปี 4 เดือน นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วธีิการจดัสรร : ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ จะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดง

สิทธิ ในอตัรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ในกรณี
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ท่ีมีเศษให้ปัดเศษท้ิง) 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 25 

พฤศจิกายน 2560 นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิและ
สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดอี้ก 5 คร้ัง จนถึง
ส้ินสุดถึงวนัครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี 
วันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละคร้ังจะตรงกับวันท่ี  25 
กมุภาพนัธ์ 2561 วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 วนัท่ี 25 สิงหาคม 
2561 วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2561 และคร้ังสุดทา้ยก าหนดให้
ตรงกบัวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงตรงกบั
วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 
ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิใด ๆ ตรงกบัวนัหยดุท าการ
ของบริษทัฯ ให้เล่ือนวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่าวเป็นวนั
ท าการก่อนหน้า โดยบริษทัฯ จะไม่ขยายอายุของใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ และไม่มีขอ้ก าหนดเรียกให้ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิสามารถใชสิ้ทธิก่อนครบก าหนด 

ตลาดรองของใบส าคญั 
แสดงสิทธิ 

: บริษัทฯ จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

อ่ืน ๆ : คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม
ของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของ
บริษทัฯ มีอ านาจในการ 
(1) ก าหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ อัน

จ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน  เช่น 
รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ 

(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ี
จ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึง
รวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและ
หลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิและการน า 
ใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
เอม็ เอ ไอ และ 

(3) ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบั
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 
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1.1.2 บริษทัฯ จะออกและเสนอขาย ECF-W3 จ านวน 129,958,631 หน่วยซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้โดยมีรายละเอียดเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 
ประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 

อีสตโ์คสท ์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3  
ชนิดของหลกัทรัพย ์  ระบุช่ือผูถื้อ และสามารถโอนเปล่ียนมือได ้ 
จ านวนท่ีออก : 129,958,631 หน่วย 
ราคาต่อหน่วย : 0.00 บาท 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น 

เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับ
สิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 5 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิ 

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

สิทธิในอตัรา 6 หุน้เดิม 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 ตรงกบัวนัหยดุท าการ
ของบริษทัฯ ให้เล่ือนวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่าวเป็นวนั
ท าการก่อนหน้า โดยบริษทัฯ จะไม่ขยายอายุของใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ และไม่มีขอ้ก าหนดเรียกให้ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ สามารถใชสิ้ทธิก่อนครบก าหนด 

ตลาดรองของใบส าคญั 
แสดงสิทธิ 

: บริษัทฯ จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

อ่ืน ๆ : คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลง
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นามของบริษทัฯ และ/หรือบุคคลที่ไดร้ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของ
บริษทัฯ มีอ านาจในการ 
(1) ก าหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ อนั

จ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เช่น 
รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ 

(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ี
จ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึง
รวมถึงการติดต่อและการยืน่ค  าขออนุญาตเอกสารและ
หลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิและการน า
ใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
เอม็ เอ ไอ และ 

(3) ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบั
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

ในการน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บ ECF-W2 และ ECF-W3 (Record date) ในวนั
องัคารท่ี 10 ตุลาคม 2560 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
พกัการโอนหุน้ในวนัพธุท่ี 11 ตุลาคม 2560 และก าหนดวนัจดัสรร ECF-W2 และ ECF-W3 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้ในวนัศุกร์ท่ี 20 ตุลาคม 2560 

 
1.2  การก าหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาการใช้สิทธิ 

1.2.1  ECF-W2 
ก าหนดราคาใช้สิทธิท่ีอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของบริษัทฯ ท่ีประเมินจากวิธีการ

เปรียบเทียบอัตราส่วนกับบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน (Market Comparable 
Approach) ซ่ึงไดท้ าการหาค่าเฉล่ียยอ้นหลงัของอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (P/E) และอตัราส่วนราคาต่อมูลค่า
ทางบญัชี (P/BV) ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกบัผลประกอบการของ
บริษทัฯในช่วงปี 2561-2562 ตามประมาณการของบริษทัฯ เพ่ือหามูลค่ายติุธรรมของราคาหุ้นสามญัของบริษทัฯ
ในช่วงปี 2561 – 2562 ซ่ึงตรงกบัระยะเวลาการใชสิ้ทธิของ ECF-W2 
1.2.2  ECF-W3 

ก าหนดราคาใช้สิทธิท่ีอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของบริษัทฯ ท่ีประเมินจากวิธีการ
เปรียบเทียบอัตราส่วนกับบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน (Market Comparable 
Approach) ซ่ึงไดท้ าการหาค่าเฉล่ียยอ้นหลงัของอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (P/E) และอตัราส่วนราคาต่อมูลค่า
ทางบญัชี (P/BV) ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกบัผลประกอบการของ
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บริษทัฯในช่วงปี 2562-2563 ตามประมาณการของบริษทัฯ เพ่ือหามูลค่ายติุธรรมของราคาหุ้นสามญัของบริษทัฯ
ในช่วงปี 2562 – 2563 ซ่ึงตรงกบัระยะเวลาการใชสิ้ทธิของ ECF-W3 

 
2. วตัถุประสงค์ในการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนแผนการใช้เงนิ และรายละเอยีดโครงการ 
2.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน และรายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ และ/หรือ

บริษัทย่อยจะน าเงนิทีไ่ด้รับจากการเพิม่ทุนไปใช้ในโครงการ 
ตามท่ีบริษทัฯจะออกและเสนอขาย ECF-W2 จ านวน 194,937,946 หน่วย โดยผูถื้อ ECF-W2 สามารถใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นอตัราการใชสิ้ทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ จ านวน 1 
หุ้น ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 3 บาทต่อหุ้น และออกและเสนอขาย ECF-W3 จ านวน 129,958,631 หน่วย โดยผูถื้อ ECF-W3 สามารถ
ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นอตัราการใชสิ้ทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ 
จ านวน 1 หุ้น ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 5 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทุนท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 รวมประมาณ 
1,234.6 ลา้นบาท บริษทัฯจะน าเงินท่ีไดไ้ปใช ้ดงัน้ี 

 รองรับแผนการลงทุนในการขยายธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ โดยมี
แผนท่ีจะลงทุนเพ่ิมในเคร่ืองจกัรแบบก่ึงอตัโนมติัส าหรับกระบวนการผลิตสินคา้ และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ อาทิ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของช่องทางการจดัจ าหน่ายบางช่องทางให้
สามารถขยายอตัราการเจริญเติบโตไดเ้พ่ิมข้ึน ผ่านการก่อสร้างโกดงัสินคา้เพ่ือเตรียมจดัเก็บสินคา้ รองรับ
ปริมาณการขาย เป็นตน้ 

 รองรับการลงทุนในธุรกิจพลงังานต่าง ๆ ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศเมียนมาร์ท่ี
บริษทัฯ เขา้ลงทุนโดยการถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั 
รวมถึงการเขา้ลงทุนในส่วนของบริษทัร่วมทุน (บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลด้ิงส์ จ ากดั “SAFE”) ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั) เขา้ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 33.37 ทั้งน้ี SAFE มีแผน
จะเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมในอนาคต และปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการศึกษา
ความเป็นไปไดข้องโครงการ 

 เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนกิจการและเพ่ิมสภาพคล่องใหแ้ก่บริษทัฯ 
ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศเมียนมาร์ท่ีบริษทัฯ เขา้ลงทุนโดยการถือหุ้นสัดส่วนร้อย

ละ 20 ในบริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั ณ ปัจจุบนั ไดท้ าการวา่จา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ 
และทางผูรั้บเหมาก่อสร้างอยู่ระหวา่งการวางเงินมดัจ าค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง และอยูร่ะหว่างการสั่งซ้ือแผงโซล่าร์เซลล์
และอุปกรณ์อ่ืน ๆ คาดวา่จะเร่ิมด าเนินการก่อสร้างภายในไตรมาสท่ี 3 ของปีน้ี และส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีว
มวล ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเขา้ลงทุนอีกหลายโครงการ 

 
2.2 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ส าเร็จและความเส่ียงจากการด าเนินการ

โครงการ 
การท่ีบริษทัฯ ตดัสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ ดงักล่าว บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน ดงัน้ี 
2.2.1 ความเส่ียงจากการด าเนินโครงการ 

(1) ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขยายธุรกิจหลกั และ/หรือธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 
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(1.1) ความเส่ียงจากการไม่มีสญัญารับซ้ือสินคา้ในระยะยาว 
เน่ืองจากบริษทัฯผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ส าเร็จรูปผ่านรูปแบบการจ าหน่ายหลกั 2 
ช่องทาง คือ การผลิตและจ าหน่ายตามค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ (Made to Order) ซ่ึงโดยส่วนใหญ่
เป็นการผลิตและจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ในต่างประเทศ และการผลิตและจ าหน่ายใชต้ราสินคา้
ของบริษทัฯ ซ่ึงผลิตและจ าหน่ายให้กบัลูกคา้กลุ่มร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) 
โดยท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บแผนการสัง่ซ้ือล่วงหนา้จากลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศทุกปี โดยทั้ง
ลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศจะไม่มีการท าสญัญาซ้ือสินคา้ในระยะยาว จึงอาจเป็นความเส่ียง
จากความไม่แน่นอนของปริมาณค าสัง่ซ้ือจากลูกคา้ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
แมว้า่บริษทัฯอาจไดรั้บผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหากลูกคา้ลดปริมาณค าสั่งซ้ือ หรือไม่
สัง่ซ้ือสินคา้ในอนาคต แต่อยา่งไรก็ตามสินคา้ของบริษทัฯมีคุณภาพในการผลิต รวมถึงการ
ก าหนดราคาท่ีเหมาะสม และการส่งมอบสินคา้ท่ีตรงตามก าหนดเวลา จึงท าให้ลูกคา้กลุ่ม 
Made to Order และกลุ่มร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ของบริษทัฯทั้งหมด ยงัคงมี
ยอดสัง่ซ้ือสินคา้กบับริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง 

(1.2) ความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดิบ 
เน่ืองจากบริษทัฯ มีสดัส่วนการสัง่ซ้ือไมป้าร์ติเคิลบอร์ดจากผูข้าย และ/หรือผูผ้ลิตท่ีค่อนขา้ง
สูง แต่เน่ืองจากไม่มีการท าสัญญาซ้ือขายกับผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ 
ดงันั้นบริษทัฯ อาจได้รับความเส่ียงจากการจัดหาวตัถุดิบหากผูจ้ ัดจ าหน่ายไม่สามารถ
จ าหน่ายวตัถุดิบใหก้บับริษทัฯไดอ้ยา่งเพียงพอ หรืองดการจ าหน่ายวตัถุดิบใหก้บับริษทัฯ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
บริษัทฯ ตระหนักถึงประเด็นความเส่ียง และได้มีการป้องกันความเส่ียงจากการจัดหา
วตัถุดิบ โดยไดส้ั่งซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้  าหน่ายรายใหญ่ท่ีมีศกัยภาพดา้นการผลิตรวม 7 ราย
ควบคู่ไปกบัการรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบมายาวนานต่อเน่ือง ซ่ึงจ านวน
ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวนผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบหลกั มีการขายวตัถุดิบให้กบั
บริษทัฯ มาเป็นเวลานานมากกวา่ 8 ปีข้ึนไป 

(2) ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
(2.1) ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของพลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ือใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า 

การผลิตไฟฟ้าท่ีเกิดจากพลังงานแสงอาทิตย์ข้ึนอยู่กับความเข้มของแสงอาทิตย์ตาม
ธรรมชาติ ช่วงเวลา สภาพอากาศ รวมถึงสถานท่ีตั้ง และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ี
ไม่สามารถควบคุมได ้ ซ่ึงอาจส่งผลใหโ้รงไฟฟ้าไม่สามารถผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าไดต้ามท่ี
คาดการณ์ไว ้
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์บริษทัฯเขา้ลงทุน ได้
วา่จา้งบริษทัภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ มีความน่าเช่ือถือ และมีประสบการณ์มาตรวจสอบ
ขอ้มูลความเขน้ของแสงอาทิตย ์ณ พ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า เพ่ือยนืยนัวา่พ้ืนท่ีดงักล่าวมีศกัยภาพของ
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แสงอาทิตยเ์หมาะสมกบัตน้ทุนโครงการ นอกจากน้ี โครงการดงักล่าวยงัไดเ้จรจากบับริษทั
ประกนัชั้นน า เพ่ือพิจารณาถึงการท าสัญญากรมธรรมป์ระกนัความเขม้ขน้ของแสงอาทิตย์
เฉล่ียในแต่ละปี 

(2.2)  ความเส่ียงดา้นดินฟ้าอากาศท่ีจะส่งผลต่อแผงโซล่า 
เน่ืองจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์ยูใ่นพ้ืนท่ีกลางแจง้ กรณีท่ีเกิดความแปรปรวนของ
สภาพอากาศ อาจส่งผลกระทบต่อแผงโซล่าท าใหเ้กิดความเสียหายได ้
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์บริษทัฯเขา้ลงทุน ได้
ศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองของการประกนัภยัในรูปแบบต่างๆเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

 
(3) ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 

(3.1) ความเส่ียงดา้นปริมาณเช้ือเพลิงชีวมวล (Feedstocks Supply) 
บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงท่ีเกิดจากการจดัหาวตัถุดิบไม่เพียงพอ อนัเน่ืองมาจากความผนัผวนของ
ความตอ้งการ วตัถุดิบ (Demand) และสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีมีผลต่อปริมาณของ
วตัถุดิบท่ีมีในตลาดในแต่ละขณะ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
เพื่อลดความเส่ียงด้านการจัดหาวตัถุดิบ ก่อนเร่ิมเขา้ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน 
ชีวมวล บริษทัฯ ไดศึ้กษาปริมาณความเพียงพอของวตัถุดิบท่ีจะใชเ้ป็นเช้ือเพลิงส าหรับ
โรงไฟฟ้าในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการมาอยา่งดี และไดพิ้จารณาถึงการลดความเส่ียงผ่านการ
ออกแบบเคร่ืองจกัรของโรงไฟฟ้า เพื่อลดความเส่ียงโดยการพึ่งพาชีวมวลได้หลากหลาย
ชนิด นอกจากน้ีโดยท าเลพ้ืนท่ีโครงการท่ีเข้าลงทุน อาทิ จังหวดันราธิวาส โครงการ
โรงไฟฟ้าจะสามารถสั่งซ้ือเช้ือเพลิงชีวมวลจากประเทศมาเลเซียได้ ซ่ึงจะช่วยประหยดั
ตน้ทุนค่าขนส่ง เม่ือเทียบกบัการสั่งซ้ือเช้ือเพลิงชีวมวลจากผูผ้ลิตบางรายในประเทศ โดย
พยายามท่ีจะกระจายความเส่ียงโดยการจดัหาเช้ือเพลิงชีวมวลจากผูข้ายหลายราย รวมถึงมี
การตั้งนโยบายท่ีจะส ารองเช้ือเพลิงชีวมวลในปริมาณท่ีไม่นอ้ยกวา่การใชง้านระยะเวลา 3
เดือน เพ่ือลดความเส่ียงในการจดัหา ในกรณีท่ีไม่สามารถจดัหาวตัถุดิบดงักล่าวไดท้นักบั
ความตอ้งการในแต่ละวนั 

(3.2) ความเส่ียงดา้นราคาเช้ือเพลิงชีวมวล 
เน่ืองจากราคาตน้ทุนวตัถุดิบอาจมีความผนัผวน ตามความตอ้งการสินคา้ (Demand) และ/
หรือสภาวะตลาด ซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
เพื่อลดความเส่ียงดา้นการจดัหาและราคาในระยะยาว  โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลท่ี
บริษทัฯ เขา้ลงทุนได้อยู่ระหว่างการสรรหาและเจรจาเพ่ือจัดท าขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่าง
โครงการกบัผูผ้ลิต และ/หรือผูข้ายวตัถุดิบท่ีสอดคลอ้งกบัอายขุองสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า และ
เป็นราคาท่ีเหมาะสมคุม้ค่าต่อการลงทุน รวมถึงบริษทัฯ อยู่ระหวา่งการศึกษาแนวทางการ
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สร้างความยัง่ยืนของเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีโครงการโรงไฟฟ้ามีความต้องการใช้งานใน
กระบวนการผลิตเพ่ือความยัง่ยนืระยะยาวในรูปแบบอ่ืน ๆ ต่อไป 

 
2.2.2 ความเส่ียงดา้นการเงิน 

(1) ความเส่ียงในการจดัหาเงินกูย้มืสินเช่ือโครงการ 
โครงการท่ีบริษทัฯ เขา้ลงทุน บางโครงการเป็นโครงการท่ีมีมูลค่าการลงทุนท่ีค่อนขา้งสูง โดยแหล่ง
เงินทุนบางส่วนมาจากการกูย้มืสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน ดงันั้น หากโครงการดงักล่าวไม่สามารถระดม
เงินทุนจากการกูย้ืมเงินสินเช่ือโครงการไดก็้อาจเกิดความเส่ียงในการไดม้าซ่ึงโครงการตามเป้าหมายท่ี 
วางไว ้ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
โครงการท่ีบริษทัฯ เขา้ลงทุน ไดพิ้จารณาและเจรจากบัธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจาก
ธนาคารพาณิชยใ์นการให้กู้ยืมสินเช่ือโครงการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยยงัมีบางโครงการท่ีอยู่
ระหว่างการเจรจา แต่ได้รับทราบถึงเง่ือนไขและความสนใจของธนาคารพาณิชยแ์ลว้เช่นกัน 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดห้าแนวทางในการบริหารความเส่ียงของโครงการอย่างดีท่ีสุด เพ่ือให้
โครงการสามารถระดมทุนเงินกูไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้

(2) ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย 
อตัราดอกเบ้ียมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก เม่ือบริษทั และ/หรือโครงการท่ีบริษทัฯ 
ลงทุนกูย้ืมเงินจะถือเป็นอีกหน่ึงตน้ทุนท่ีทางบริษทัฯ และ/หรือโครงการท่ีบริษทัฯเขา้ลงทุนตอ้ง
แบกรับไว ้ดงันั้น จึงมีความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงหากอตัราดอกเบ้ีย
สูงข้ึนจะมีผลกระทบต่อกระแสเงินสด เน่ืองจากตอ้งแบกรับภาระการจ่ายดอกเบ้ียจากเงินท่ีกูย้ืมท่ี
สูงข้ึน 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
บริษทัฯ และ/หรือโครงการท่ีบริษทัฯเขา้ลงทุน มีนโยบายท่ีจะพิจารณาการลดความเส่ียงอตัรา
ดอกเบ้ีย อาทิ การพิจารณาลดความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นลกัษณะลอยตวั (Float Rate) ท่ีตอ้ง
รับภาระ โดยอาจพิจารณาเขา้ท าสัญญา Interest Rate Swap เพ่ือปรับอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวั 
(Float Rate) เป็นอตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ี (Fixed Rate) บางส่วน ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
โดยตอ้งไม่เพ่ิมตน้ทุนทางการเงินท่ีมากเกินไป 

(3) ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
เน่ืองจากบริษทัฯมีการจ าหน่ายสินคา้ไปยงัลูกคา้ต่างประเทศ และมีการน าเขา้วตัถุดิบบางส่วนจาก
ต่างประเทศ รวมถึงมีโครงการท่ีเขา้ไปลงทุน (Investment) ในต่างประเทศ ดงันั้น อตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศอาจส่งผลกระทบในส่วนของงบก าไรสุทธิของบริษทัฯ ได ้ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
บริษทัฯ มีการเตรียมเคร่ืองมือเพ่ือลดความเส่ียงดา้นความผนัผวนของอตัราแลกเงินตราต่างประเทศ 
โดยการใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน(Financial Instruments) ในกรณีท่ีมีการบริหารความเส่ียงดา้นอตัรา
แลกเปล่ียน เช่น การเขา้ท าสัญญาตราสารอนุพนัธ์ประเภทต่าง ๆ และ/หรือ ซ้ืออตัราแลกเปล่ียน
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ล่วงหนา้ ( Forward Contract) เป็นตน้ และมีนโยบายในการใชว้งเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าให้เพียงพอกบัระดบัมูลค่าท่ีคิดว่าเพียงพอในการป้องกนัความเส่ียงโดยจะไม่มีการเปิด
วงเงินซ้ือขายเพ่ือใชป้ระโยชน์ในรูปแบบการเก็งก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนแต่อยา่งใด 

 
2.3  งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในเบือ้งต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถ

สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ   
ตามแผนธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจหลกั และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกั และ/หรือการ

ลงทุนในธุรกิจพลงังานต่างๆ ตามท่ีไดก้ล่าวในขอ้ 2.1 ขา้งตน้ เม่ือบริษทัฯ ไดด้ าเนินการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 
และความสมเหตุสมผลในการลงทุนเป็นท่ีน่าพอใจแลว้ และตดัสินใจท่ีจะเขา้ลงทุน บริษทัฯ คาดวา่จะใชเ้งินลงทุนประมาณ 
1,500 ลา้นบาท โดยมีแหล่งเงินทุนจากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 การเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
และ/หรือเงินกูย้มืโครงการ และ/หรือการออกและเสนอขายตราสารหน้ี รวมถึงกระแสเงินสดภายในจากการด าเนินงานของ
บริษทัฯ 

 
3. ข้อมูลทีเ่กีย่วกบัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 

เน่ืองจากบริษทัมีการออกและเสนอขาย ECF-W2 ควบคู่กบัการออกและเสนอขาย ECF-W3 ดงันั้น ในการพิจารณา
ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จะพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิมในกรณีดงัน้ี 

กรณีท่ี 1 :  กรณีท่ีบริษทัฯ ออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 และผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัเป็นผูใ้ชสิ้ทธิ
ของ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งจ านวน ทั้งน้ี ในกรณีท่ี 1 ผูถื้อหุ้นเดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นการ
ลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 

กรณีท่ี 2 :  กรณีท่ีบริษทัฯ ออกและเสนอขาย ECF-W2 เพียงอยา่งเดียว และ ECF-W2 มีการเปล่ียนมือจากผูถื้อหุน้
เดิมของบริษทัเป็นนกัลงทุนอ่ืน โดยนกัลงทุนอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิ ECF-W2 ทั้งจ านวน 

กรณีท่ี 3 :  กรณีท่ีบริษทัฯ ออกและเสนอขาย ECF-W3 เพียงอยา่งเดียว และ ECF-W3 มีการเปล่ียนมือจากผูถื้อหุน้
เดิมของบริษทัเป็นนกัลงทุนอ่ืน โดยนกัลงทุนอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิ ECF-W3 ทั้งจ านวน 

กรณีท่ี 4 :  กรณีท่ีบริษทัฯ ออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 และ ECF-W2 และ ECF-W3 มีการเปล่ียน
มือจากผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัเป็นนกัลงทุนอ่ืน โดยนกัลงทุนอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 
ทั้งจ านวน 

 
3.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 หากมีการใชสิ้ทธิของ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 ทั้ ง
จ านวน จะมีผลกระทบจากการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) โดยค านวณจากสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

Control Dilution =       1 -   [Q0 / (Q0 + Qn)] โดยท่ี 
Q0 =  779,751,786 หุ้น ซ่ึงไดแ้ก่จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ก่อนวนัใชสิ้ทธิของ ECF-

W2 และ/หรือ ECF-W3 
Qn =  จ านวนหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิของ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 โดยในแต่ละกรณีไดแ้ก่ 
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กรณีท่ี 2 (Qw2) :  194,937,946 หุ้น ซ่ึงไดแ้ก่จ านวนหุ้นสามญัท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิของ ECF-W2 
ทั้งจ านวน 

กรณีท่ี 3 (Qw3) :  129,958,631 หุ้น ซ่ึงไดแ้ก่จ านวนหุ้นสามญัท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิของ ECF-W3 
ทั้งจ านวน 

กรณีท่ี 4 (Qw4) :  324,896,577 หุ้น ซ่ึงไดแ้ก่จ านวนหุ้นสามญัท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิของ ECF-W2 
และ ECF-W3 ทั้งจ านวน 

 Control Dilution 
กรณีท่ี 1 ไม่มีผลกระทบ 
กรณีท่ี 2 ผูถื้อหุน้เดิมไดรั้บผลกระทบร้อยละ 20.00 
กรณีท่ี 3 ผูถื้อหุน้เดิมไดรั้บผลกระทบร้อยละ 14.29 
กรณีท่ี 4 ผูถื้อหุน้เดิมไดรั้บผลกระทบร้อยละ 29.41 

 
3.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 จะมีผลกระทบจากการลดลงของของราคาหุ้น (Price 
Dilution) โดยค านวณจากสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

Price Dilution =       (P0 – Pn) / P0 โดยท่ี 
P0 =  ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้ของ ECF ยอ้นหลงั 15 วนัท าการก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมี

มติให้ออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 หรือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 ซ่ึงเท่ากบั 4.14 บาทต่อ
หุน้ 

Pn =  ราคาเฉล่ียต่อหุน้ทั้งหมดภายหลงัการใชสิ้ทธิของ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 ทั้งจ านวน โดยในแต่ละ
กรณีไดแ้ก่ 
กรณีท่ี 1 และ 4 :  [(P0Q0) + (PW2QW2) + (PW3QW3)] / (Q0+QW2+QW3) ซ่ึงเท่ากบั 4.04 บาท 
กรณีท่ี 2 :  [(P0Q0) + (PW2QW2)] / (Q0+QW2) ซ่ึงเท่ากบั 3.91 บาท 
กรณีท่ี 3 :  [(P0Q0) + (PW3QW3)] / (Q0+QW3) ซ่ึงเท่ากบั 4.26 บาท 

โดย PW2 คือราคาการใชสิ้ทธิของ ECF-W2 ท่ี 3 บาท และ PW3 คือราคาการใชสิ้ทธิของ ECF-W3 ท่ี 5 บาท 
 Price Dilution 
กรณีท่ี 1 และ 4 ร้อยละ 2.39 
กรณีท่ี 2 ร้อยละ 5.50 
กรณีท่ี 3 ไม่มีผลกระทบ 

 
3.3 การลดลงของก าไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 การลดลงของก าไรต่อหุ้น (EPS Dilution) โดยค านวณ
จากสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

EPS Dilution =       (EPS0 – EPSn) / EPS0 โดยท่ี 
EPS0 =  ก าไรสุทธิของ ECF 4 ไตรมาสล่าสุด (ซ่ึงเท่ากบั 57.01 ลา้นบาท) หาร Q0 ซ่ึงเท่ากบั 0.07 บาท 
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EPSn =  ก าไรสุทธิของ ECF 4 ไตรมาสล่าสุด (ซ่ึงเท่ากบั 57.01 ลา้นบาท) หาร 
กรณีท่ี 1 และ 4 :  (Q0+QW2+QW3) ซ่ึงเท่ากบั 0.05 บาท 
กรณีท่ี 2 :  (Q0+QW2) ซ่ึงเท่ากบั 0.06 บาท 
กรณีท่ี 3 :  (Q0+QW3) ซ่ึงเท่ากบั 0.06 บาท 

โดย PW2 คือราคาการใชสิ้ทธิของ ECF-W2 ท่ี 3 บาท และ PW3 คือราคาการใชสิ้ทธิของ ECF-W3 ท่ี 5 บาท 
 EPS Dilution 
กรณีท่ี 1 และ 4 ร้อยละ 29.41 
กรณีท่ี 2 ร้อยละ 20.00 
กรณีท่ี 3 ร้อยละ 14.29 

 
ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบประโยชน์ท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บจากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 กบัผลกระทบ

ต่อราคาหุ้น และ/หรือส่วนแบ่งก าไร และ/หรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นตามรายละเอียดขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัฯ 
เห็นวา่ การออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 ใหป้ระโยชน์ต่อผูถื้อหุน้มากกวา่ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น 
และ/หรือส่วนแบ่งก าไร และ/หรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ เน่ืองจาก บริษทัฯ จะมีแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอและต่อเน่ืองใน
การสนบัสนุนแผนธุรกิจและแผนการลงทุนรวมถึงการขยายการลงทุนตามท่ีกล่าวในขอ้ 2.1 ท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า
ใหแ้ก่บริษทัฯ และสามารถสร้างผลก าไรของบริษทัฯอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว ยาว ซ่ึงจะสะทอ้นกลบัเป็นผลประโยชน์ต่อผู ้
ถือหุน้ในทา้ยท่ีสุด 

 
4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองต่างๆ ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที ่ 

ทจ. 73/2558 เร่ือง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย์  

 
4.1 ทีม่าของการก าหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาใช้สิทธิ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นวา่การก าหนดราคาเสนอขายและราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิมีความเหมาะสม โดยราคาดงักล่าวอา้งอิงจากการประมาณมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ซ่ึงสะทอ้นถึงมูลค่าหุ้นของ
บริษทัฯ ในอนาคต ซ่ึงประเมินจากวธีิการเปรียบเทียบอตัราส่วนกบับริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั
ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยน ามาเปรียบเทียบกบัผลประกอบการของบริษทัฯ ในช่วงปี 2561 ถึงปี 
2563 เพ่ือหามูลค่ายติุธรรมของราคาหุน้สามญัของบริษทัฯ ในช่วงปี 2561 ถึงปี 2563 

 
4.2 เหตุผลและความจ าเป็นในการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 

คณะกรรมการบริษทัฯไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นวา่ เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัฯมีแผนธุรกิจ เพ่ือขยายการลงทุนใน
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกั และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลงังานต่างๆ บริษทัฯจึงมี
ความจ าเป็นจะตอ้งสรรหาแหล่งเงินทุน ส าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในบริษทัฯ เพ่ิมสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงรองรับ
การลงทุนตามแผนธุรกิจ เพ่ือให้ทนัต่อความตอ้งการ และระยะเวลาการใชเ้งิน ภายหลงัโครงการท่ีศึกษาความเป็นไปไดมี้
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ความชดัเจน ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นวา่ บริษทัฯควรมีการแหล่งเงินทุนเพ่ือรองรับการลงทุนต่างๆท่ีกล่าวในขา้งตน้ ซ่ึง
จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯต่อไปในอนาคต 
 
4.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิทีไ่ด้จากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 

ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ได้ศึกษาแนวทางและความสมเหตุสมผลในการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ  
ECF-W3 แลว้ บริษทัฯ จะมีเงินทุนท่ีได้จากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 ในคร้ังน้ี จ านวนประมาณ 
1,234.6 ลา้นบาท และเงินทุนท่ีจะไดรั้บจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป เพ่ือมารองรับแผนธุรกิจ
และแผนการลงทุนรวมถึงการขยายการลงทุนตามท่ีกล่าวในขอ้ 2.1 ขา้งตน้ และหากบริษทัฯ มีเงินคงเหลือจากแผนธุรกิจ
และแผนการลงทุนดงักล่าว บริษทัฯ จะน าเงินส่วนท่ีเหลือมาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องทาง
การเงิน และลดภาระค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน และ/หรือการออกและเสนอขายตราสารหน้ี 

 
4.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการออกและเสนอขาย 

ECF-W2 และ ECF-W3 ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดทีต้่องใช้ในการด าเนินการตามโครงการ 
ตามแผนธุรกิจของบริษทัฯ และเงินลงทุนท่ีตอ้งใชใ้นการลงทุนในช่วงปี 2560-2563 ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดศึ้กษา

แนวทางและความสมเหตุสมผลในการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 แลว้ บริษทัฯ จะมีเงินทุนท่ีเพียงพอต่อ
การใชเ้งินในช่วงระยะเวลาดงักล่าว รวมทั้งนอกจากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 ในคร้ังน้ี บริษทัฯยงัมี
การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือบุคคลในวงจ ากดัตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงแหล่งเงินทุนท่ีจะมารองรับแผนการใชเ้งินของบริษทัฯ แต่หากกรณีท่ีผูถื้อ ECF-W2 และ ECF-W3 
ใช้สิทธิไม่ครบถ้วน  และเงินจากการเพ่ิมทุนตามแบบมอบอ านาจทั่วไปไม่เพียงพอต่อการลงทุน ฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาประเด็นดงักล่าว และเล็งเห็นวา่ บริษทัฯ สามารถระดมทุนแหล่งเงินทุนจากการกูย้ืมเงิน
จากสถาบนัการเงิน และ/หรือการออกและเสนอขายตราสารหน้ี  รวมถึงกระแสเงินสดภายในจากการด าเนินงานปกติของ
บริษทัฯ ท่ีจะสามารถรองรับแผนการใชเ้งินในช่วงเวลาดงักล่าวไดอ้ยา่งเพียงพอ 

 
4.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ

บริษัทฯ อนัเนื่องมาจากการเพิม่ทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิ 
ปัจจุบนับริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) 2.62 เท่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 อยา่งไรก็ตาม 

เพื่อใหบ้ริษทัฯ สามารถเติบโตอยา่งต่อเน่ือง กอปรกบับริษทัฯ มีแผนธุรกิจท่ีจะด าเนินการขยายธุรกิจหลกั และ/หรือธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ือง และ/หรือการลงทุนในโครงการในธุรกิจพลงังานตามแผนท่ีวางไว ้ดงันั้น การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีจะช่วยลดภาระ
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะการเงินของบริษทัฯ ท าให้บริษทัฯ มีโครงสร้างทางการเงินท่ี
เหมาะสม รวมทั้งเป็นการความพร้อมในการเขา้ท าโครงการต่าง ๆ มากข้ึนท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีดีและสามารถเติบโตได้
อยา่งย ัง่ยนืในระยะยาว 
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5. ค ารับรองของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ขอรับรองวา่ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงั

รักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีแลว้ อยา่งไรก็ดี หากในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวเกิด
ความเสียหายแก่บริษทัฯ  ผูถื้อหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษทัฯ ไดต้ามมาตรา 85 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบติัหน้าท่ีนั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือ
บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทน
บริษทัฯ ไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ได ้  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายชาลี สุขสวสัด์ิ) 

กรรมการ 

 
(นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ) 

กรรมการผูจ้ดัการ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่5 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่7 และระเบียบวาระที ่9   

(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่17 สิงหาคม 2560 

 
ข้าพเจ้า บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) (“ECF” หรือ “บริษัทฯ”) ขอรายงานมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2560 เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 ระหวา่งเวลา 11.30 น. ถึง 13.00 น. เก่ียวกบัการเพ่ิมทุน 
และการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

1. การลดทุนและการเพิม่ทุน 
1.1 การลดทุน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 64,411,770.00 บาท จาก 

259,349,716.50 บาท เป็น 194,937,946.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 
257,647,080 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

1.2 การเพ่ิมทุน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

จาก 194,937,946.50 บาท เป็น 354,137,269 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 0.25 บาท รวม 159,199,322.50 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะ ดงัน้ี  

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถุประสงค์ใน
การใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

324,896,577 
--- 

0.25 
--- 

81,224,144.25   
--- 

 แ บ บ ม อ บ อ า น า จ ทั่ ว ไ ป 
(General Mandate) 

หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

311,900,713 
 --- 

0.25 
--- 

77,975,178.25  
--- 

 
2. การจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

2.1 แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซื้อ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น หมายเหตุ 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ
บ ริ ษั ท ฯ  ค ร้ั ง ท่ี  2 

194,937,946 ผูถื้อหุน้เดิมจะไดรั้บ
การจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ ในอตัรา 
4 หุ้นเดิม  ต่อ  1 

ใบส าคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย มี
สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ้ น
สามญัได ้ 1 หุ้น 

โปรดดูรายละเอียดใน
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

- 
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จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซื้อ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น หมายเหตุ 

( “ECF-W2”)  ซ่ึ งออก
แ ล ะ จั ด ส ร ร ใ ห้ แ ก่ 
ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น ณ วนัท่ีปิด
สมุดทะเบียนในวนัท่ี 11 
ตุลาคม 2560  

ใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีราคา  3 บาท
ต่อ 1 หุน้ 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ
บ ริ ษั ท ฯ  ค ร้ั ง ท่ี  3 
( “ECF-W3”)  ซ่ึ งออก
แ ล ะ จั ด ส ร ร ใ ห้ แ ก่ 
ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น ณ วนัท่ีปิด
สมุดทะเบียน ในวนัท่ี 
11 ตุลาคม 2560 

129,958,631  ผูถื้อหุน้เดิมจะไดรั้บ
การจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ ในอตัรา 
6 หุ้นเดิม  ต่อ  1 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ใบส าคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย มี
สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ้ น
สามญัได ้ 1 หุ้น
ท่ีราคา  5 บาท
ต่อ 1 หุน้ 

โปรดดูรายละเอียดใน
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

- 

 
2.1.1 การด าเนินการของบริษทัฯ กรณีท่ีมีเศษของหุน้  
ในการค านวณสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละรายท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ หากมีเศษหุ้นสามญั

จากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละราย ใหปั้ดเศษหุน้ส่วนท่ีเหลือท้ิงทั้งจ านวน 
ในกรณีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไม่เต็มจ านวน 1 หน่วย จาก

การค านวณ ให้ปัดเศษใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือท้ิงทั้งจ านวน ทั้งน้ี ภายหลงัจากการค านวณสิทธิของผูถื้อหุ้นท่ีจะ
ไดรั้บจากการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการจดัสรรทั้งหมด บริษทัฯ จะ
ด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือจ านวนดงักล่าว ซ่ึงจะท าให้คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนเท่าท่ี
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมไดล้งตวั 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิ และราคาการใชสิ้ทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์
ตามท่ีระบุไวใ้นเง่ือนไขการปรับสิทธิและผลของการปรับสิทธิดงักล่าวท าใหเ้กิดเศษของจ านวนหุ้นท่ีจะไดรั้บตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้สามญัท้ิง 

 
2.1.2 จ านวนหุน้คงเหลือท่ียงัมิไดจ้ดัสรร  

- ไม่มี - 
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2.2  การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
 

จดัสรรให้แก่ ประเภท
หลกัทรัพย์ 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

ร้อยละต่อทุนช าระ
แล้ว หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้เดิม (Right 
Offering) 

หุน้สามญั  
 

ไม่เกิน 
233,925,535 

ไม่เกินร้อยละ 30  
 

หมายเหตขุอ้ 1 และขอ้ 4  
 

2. บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) 

หุน้สามญั  
 

ไม่เกิน 
77,975,178 

ไม่เกินร้อยละ 10  
 

หมายเหตขุอ้ 2, ขอ้ 3 และ
ขอ้ 4  

หมายเหตุ  
1. บริษทัฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคร้ังเดียวเต็มจ านวนหรือแต่บางส่วนก็ได ้โดยเสนอขายเป็นคราวเดียว

หรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได ้อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่กรณีใด ๆ จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right 
Offering) และบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) น้ี จะตอ้งมีจ านวน
รวมกนัไม่เกิน 233,925,535 หุ้น หรือไม่เกินกวา่ร้อยละ 30 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ีคณะกรรมการมีมติ
อนุมติัการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

2. บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ท่ีจะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จะตอ้งมีคุณสมบัติตามหลกัเกณฑ์ขอ้ใดขอ้หน่ึงดังต่อไปน้ี และจะตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของ 
บริษทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546  
(ก) เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 17/2551 เร่ืองการ

ก าหนดบทนิยามเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือ 
(ข) เป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีฐานะทางการเงินมัน่คง และมีศกัยภาพในการลงทุนไดจ้ริง 

รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศกัยภาพในการท่ีเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานของ
บริษทัฯ 

ทั้งน้ี หากมีการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั บริษทัฯ จะท าการเปิดเผยรายช่ือผูล้งทุนท่ีไดรั้บการ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนก่อนการเสนอขายต่อไป 

3. ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคลในวงจากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
น้ีจะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซ่ึงหมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยย์อ้นหลงัไม่
นอ้ยกวา่เจ็ดวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบห้าวนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาท่ี
น ามาถวัเฉล่ียดังกล่าวตอ้งใชร้าคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้นนั้นในแต่ละวนั ทั้งน้ี วนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นตอ้ง
ยอ้นหลงัไม่เกินกวา่สามวนัท าการก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายต่อนกัลงทุน และในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่มีเหตุ
อนัควรเม่ือพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทั คณะกรรมการบริษทัอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได ้
แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามท่ีค านวณไดข้า้งตน้ โดยในการก าหนดส่วนลดดงักล่าวคณะกรรมการตอ้ง
พิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นดว้ย ทั้งน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนุญาต
ใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั 
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4. ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมติัมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 
(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็นคร้ัง

เดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รายช่ือบุคคลในวงจากัด และเง่ือนไขและ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 

(2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ด าเนินการต่าง ๆ อนั
เก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และ 

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 
 
3. ก าหนดวนัประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นเพือ่ขออนุมตักิารเพิม่ทุนและจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 ในวนัที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 
ศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ชั้น 9 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2 ปี 2560 (Record Date) ในวนัท่ี 
1 กนัยายน 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(และตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 4 กนัยายน 2560 

 
4. การขออนุญาต ลดทุน และเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขอ

อนุญาต  
บริษทัฯ จะด าเนินการจดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียน เพ่ิมทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุน

ช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 
บริษทัฯ จะขออนุมติัต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหรั้บหุน้สามญัเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
5.  วตัถุประสงค์ของการลดทุน เพิม่ทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิม่ 

บริษทัฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนเพ่ือตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายของบริษทัฯ เน่ืองจากเป็นหุ้นท่ี
เหลือจากการจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 ส าหรับผูถื้อหุ้นเดิม 
(“ECF-W1”) ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2557 และหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการ
จดัสรรไวเ้พ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตาม
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W1 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560  

บริษทัฯ จะด าเนินการเพ่ิมทุนเพ่ือน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนไปใช ้ดงัน้ี 
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 เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตาม ECF-W2 และ ECF-W3 ท่ีจะออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ ณ 
วนัท่ีปิดสมุดทะเบียน 11 ตุลาคม 2560  

 เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนกิจการและเพ่ิมสภาพคล่องใหแ้ก่บริษทัฯ  
 เพ่ือเป็นเงินทุนส าหรับการขยายธุรกิจหลกั อาทิ ส่วนการลงทุนเคร่ืองจกัรแบบก่ึงอตัโนมติัให้เพ่ิมข้ึนใน

กระบวนการผลิต และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และ/หรือการลงทุนในธุรกิจ
พลงังานต่าง ๆ ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศเมียนมาร์ ท่ีบริษทัฯ เขา้ลงทุน
โดยการถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 20 ในบริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั รวมถึงการเขา้
ลงทุนในส่วนของบริษทัร่วมทุน (บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลด้ิงส์ จ ากดั : SAFE) ซ่ึงบริษทัยอ่ย (บริษทั 
อีซีเอฟ พาวเวอร์) เขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.37 ทั้ งน้ี SAFE มีแผนจะเขา้ลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมในอนาคต และปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการ 

 
6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ 
รวมทั้งเสริมสร้างใหบ้ริษทัฯ มีฐานเงินทุนท่ีแขง็แกร่งข้ึนเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจหลกั และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
หลกัของบริษทัฯ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลงังาน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษทัฯ ในระยะยาว 

 
7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

7.1 บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลของงบการเงินบริษทัฯ และเงินส ารองตามกฎหมายตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ทั้งน้ี การจ่ายเงินปัน
ผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุน 
รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต 

7.2 ผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัและในภายหลงัไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั
จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทุกประการนบัจากวนัท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯ ท่ีไดย้ืน่ขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

 
8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น

เพิม่ทุน  
ในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โปรดพิจารณารายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 และส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 
9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ มมีตใิห้เพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน  
 

ขั้นตอนการด าเนนิการ วนั เดอืน ปี 
1) วนัท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 10/2560   17 สิงหาคม 2560 
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ขั้นตอนการด าเนนิการ วนั เดอืน ปี 
2) วนัท่ีก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ัง

ท่ี 2/2560 (Record Date) 
1 กนัยายน 2560 

3) วนัท่ีปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการประชุมวสิามญั
ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 

4 กนัยายน 2560 

4) วนัท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 2 ตุลาคม 2560 
5) วนัท่ีก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการได้รับจดัสรร ECF-W2 (Record 

Date) 
10 ตุลาคม 2560 

6) วนัท่ีปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการไดรั้บจดัสรร  
ECF-W2 

11 ตุลาคม 2560 

7) ก าหนดวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ ECF-W2 และจัดสรรให้แก่ 
ผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บสิทธิ 

20 ตุลาคม 2560 หรือวนัท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด 

8) วนัท่ีก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการได้รับจดัสรร ECF-W3 (Record 
Date) 

10 ตุลาคม 2560 

9) วนัท่ีปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการไดรั้บจดัสรร  
ECF-W3 

11 ตุลาคม 2560 

10) ก าหนดวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ ECF-W3 และจัดสรรให้แก่ 
ผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บสิทธิ 

20 ตุลาคม 2560 หรือวนัท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด 

11) ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ 

12) ด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ 

 
บริษทัฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 
 

  
 (นายชาลี สุขสวสัด์ิ) 
  กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

 
 

    
       (นายอารักษ ์สุขสวสัด์ิ) 
    กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่6 
   

 
ข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
หมวดที ่4 

การออกหลกัทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลกัทรัพย์ 
 
ขอ้ 16. การออกหลกัทรัพย ์การเสนอขาย และการโอนหลกัทรัพยต์่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่

ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 การโอนหลกัทรัพยอ่ื์นตามท่ีได้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนไวใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) หรือตลาดรองอ่ืน นอกเหนือจากหุ้นสามญั ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 ค าว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามนิยามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์  

 
หมวดที ่6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ขอ้ 35.  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 
ผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

 ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมด หรือผูถื้อหุ้น
จ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือ ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใด
ก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เ รียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี
คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วนัท่ีไดรั้บหนังสือนั้นจากผูถื้อหุ้น
ดงักล่าว 

 
 
ขอ้ 36.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะ
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว 
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และจัดส่งให้ผูถ้ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณาค า
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม 
(3) วนั 

 ทั้ งน้ี สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวดัอนัเป็นท่ีตั้ งส านักงานใหญ่ของบริษทั หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

 
ขอ้ 37.  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกวา่ยี่สิบห้า (25) 

คน  หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะ 
ผูถื้อหุน้ร้องขอใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุ้น
ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนั
ประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
ขอ้ 38.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่
อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็น
ประธานในท่ีประชุม 

 
ขอ้ 39.  ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ถือวา่หุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็น

พิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ 
และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4)  ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัการ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(ฉ) การเลิกบริษทั 
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(ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 

 
ขอ้ 40.  กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
(6) กิจการอ่ืน ๆ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่7 
   

 
ข้อปฏิบัตสิ าหรับการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2560 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั

จดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริษทัจดทะเบียนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดี  ซ่ึงจะเป็น
การสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่าย และเพ่ือให้การจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั
เป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น บริษทัจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือ
หลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ ผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นยึดถือปฏิบติัต่อไป ทั้งน้ี บริษทัขอ
สงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
แต่ละรายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาเห็นเหมาะสม  
 เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

บริษทัใคร่ขอใหผู้ถื้อหุน้แสดงหลกัฐานและปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปน้ี 
ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
 บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ตวัจริงท่ียงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุน้ 
ท้ังนี ้โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้(ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 12) 
มาในวนัประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 
2. กรณีมีการมอบฉนัทะ 
 หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น และปิดอากรแสตมป์ 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ

ส าเนาใบขับข่ี หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูม้อบฉันทะและ
ผูรั้บมอบฉนัทะพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

ท้ังนี ้โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้(ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 12) 
มาในวนัประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

 
ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 
1. กรณีผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ

ส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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 ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียน
ต่างประเทศ) ออกไม่เกิน 60 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้
อ านาจลงนามผกูพนับริษทั  

ท้ังนี ้โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้(ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 12) 
มาในวนัประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

2. กรณีมีการมอบฉนัทะ 
 หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น และปิดอากรแสตมป์ 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ

ส าเนาใบขบัขี่ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง ของผูมี้อ  านาจลง
นามผกูพนับริษทัและผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียน
ต่างประเทศ) ออกไม่เกิน 60 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้
อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 

ท้ังนี ้โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้(ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 12) 
มาในวนัประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 
ในกรณีส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนในต่างประเทศ ควรมีการ

รับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค 
 การมอบฉันทะและวธีิการมอบฉันทะ 

บริษทัจดัส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด หากผูถื้อหุ้นไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได ้ดงัน้ี 

 ใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาให ้
 ผูม้อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคห์รือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระของบริษทั เป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะ
หลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ
ใหถู้กตอ้งครบถว้น 

 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้ งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนังสือมอบอ านาจฉันทะ
ดงักล่าว เพ่ือใหถู้กตอ้งและมีผลผกูพนัทางกฎหมาย 

 ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบบัจริงพร้อมปิดอาการแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณียล์งทะเบียน ตาม 
ช่ือ - ท่ีอยูข่องบริษทั โดยจ่าหนา้ซองถึง 
ส านกังานเลขานุการบริษทั 
บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) สาขาล าลูกกา 
เลขท่ี 25/28 หมู่ 12 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
โดยโปรดส่งกลบัมายงับริษทัภายในวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 
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 หากผูรั้บมอบฉันทะมาดว้ยตนเอง ตอ้งน าหนงัสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ณ สถานท่ีประชุม 
เพ่ือลงทะเบียนอยา่งน้อยล่วงหน้า 1 ชัว่โมง ก่อนการเร่ิมประชุม เพ่ือให้เจา้หน้าท่ีของบริษทัไดมี้เวลาตรวจสอบ
เอกสารและทนัเวลาเร่ิมประชุม 

หมายเหตุ  บริษทั อีสตโ์คสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั ( มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผูมี้เอกสารถูกตอ้งและ
ครบถว้นเขา้ร่วมประชุมเท่านั้น 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ สถานท่ีล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึงชัว่โมง หรือตั้งแต่

เวลา 13.00 น. จนถึงก าหนดเวลาเร่ิมการประชุม  
สถานท่ีประชุม : ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขท่ี 333 ถนน 

ศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนนเสียง 

บริษทัจะจดัเตรียม บัตรลงคะแนนเสียงไวใ้ห้ผูถื้อหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเขา้ห้องประชุมเพื่อผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บ
มอบฉนัทะใชร้ะบุลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม 

หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียง  
การออกเสียงลงคะแนน จะกระท าโดยเปิดเผย โดยประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ในแต่ละวาระ โดยการสอบถามทีละวาระในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงให้ผูถื้อหุ้น
ระบุในบตัรลงคะแนนท่ีแจก และชูมือข้ึนเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีบริษทัเก็บและรวบรวมบตัรทั้งหมดเพ่ือท าการตรวจนบั ทั้งน้ี บริษทั
ไดจ้ดัใหมี้คนกลางร่วมท าหนา้ท่ีตรวจรับบตัรและนบัคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม 

1. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี  
o กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด  
o ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ใหด้ าเนินการ

ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดนั้น โดยประธานท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบ ก่อนการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูร้ับมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไว ้ใน
หนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ยกเวน้การออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการ และประธานท่ีประชุมอาจเชิญผูน้ั้นออกนอกห้องประชุมชัว่คราวได ้

หลกัเกณฑ์การนับคะแนนเสียง 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18 ก าหนดวา่ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง บริษทัจะนบัคะแนน

เสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงท่ีตรวจนับจากบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ก่อนเร่ิมประชุม ประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ทราบถึงการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากนั้น ประธานในท่ีประชุม
จะแจง้ผลการนบัคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุมก่อนเร่ิมวาระถดัไป  

หมายเหตุ ; บริษทัลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงการประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยระบบ Barcode 
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การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนนเสียง 
1. ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีลงทะเบียนแลว้ จะไดรั้บบตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพส์ าหรับแต่ละวาระการ

ประชุม (ทั้งหมด 8 วาระ ไม่รวมวาระเร่ืองท่ีประธานแจง้เพ่ือทราบ และเร่ืองอ่ืน ๆ) โดยในแต่ละแผ่นนั้นจะระบุช่ือผู ้
ถือหุน้และสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง ซ่ึงผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งใชบ้ตัรหลกัฐานใน
การออกเสียงลงคะแนนน้ีใหถู้กตอ้งตรงกบัวาระ 

2. วาระดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
2.1 วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 

2560 
2.2 วาระที ่5 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 

2 (ECF-W2) จ านวน 194,937,946 หน่วย ซ่ึงจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 
2.3 วาระที ่6 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 

3 (ECF-W3) จ านวน 129,958,631 หน่วย ซ่ึงจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 
2.4 วาระที ่9 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

 
3. วาระดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
3.1 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 259,349,716.50 บาท เป็น 

194,937,946.50 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท โดยการตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัฯ 
3.2 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุน 

จดทะเบียนของบริษทัฯ 
3.3 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท เป็น 

354,137,269.00 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพื่อ
รองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 (ECF-W2) และคร้ังท่ี 3 (ECF-W3) 

3.4 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ 
บริษทัฯ 

4. ส าหรับการท าเคร่ืองหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย  ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยผูถ้ือหุ้นท าเคร่ืองหมายถูก () หรือ กากบาท () อยา่งใดอยา่งหน่ึงลงใน
ช่องท่ีเป็นความประสงคข์องท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น 

5. บตัรเสีย คือ บตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนนท่ีมีการกาเคร่ืองหมายอ่ืนใดนอกจากเคร่ืองหมายถูก () หรือ 
กากบาท () เพียงหน่ึงเคร่ืองหมาย หรือ มากกวา่หน่ึงช่อง หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกบัวาระท่ีก าลงั
พิจารณา จะถือเป็นบตัรเสีย  

6. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผยโดยประธานในท่ีประชุม หรือผูท่ี้ด าเนินการประชุมแทนอยูใ่นระหวา่ง
นั้น จะขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีงดออกเสียง หรือไม่เห็นดว้ยชูมือข้ึน และส่งบตัรลงคะแนนเสียงท่ีท าเคร่ืองหมายแลว้ และ
ถูกตอ้งตรงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณาใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั 
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7. เม่ือเจา้หนา้ท่ีของบริษทัท าการรวบรวมบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียงหรือไม่เห็นดว้ยเสร็จแลว้จะท า
การนบัคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทนัทีในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผูส้รุปผลการ
ลงคะแนนต่อท่ีประชุมในแต่ละวาระ 

8. ผูถื้อหุ้นท่ีเข้ามาร่วมประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีเข้าร่วมประชุมเท่านั้ น ส าหรับท่าน 
ผูถื้อหุน้ท่ีกลบัไปก่อนการประชุมส้ินสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ียงัมิไดพ้ิจารณา 

ทั้งน้ี เน่ืองจากวาระท่ี 5 ถึงวาระท่ี 9 เป็นวาระท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั ดงันั้น ในการพิจารณาอนุมติั เร่ืองตามวาระท่ี 5 ถึง
วาระท่ี 9 จะถือเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนั โดยหากเร่ืองในวาระใดวาระหน่ึงไม่ไดรั้บการอนุมติัจะถือว่าเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บ
อนุมติัแลว้เป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอ่ืนๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมติัในเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ี
ปรากฏรายละเอียดวาระท่ี 5 ถึงวาระท่ี 9 ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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ผู้ถือหุ้น 
บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่8 
   

 
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2560 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาดว้ยตนเอง 

โตะ๊ลงทะเบียนมาดว้ยตนเอง 
 เร่ิม 13.00 น 

ผูไ้ดรั้บมอบฉนัทะ 

โตะ๊ลงทะเบียนผูไ้ดรั้บ 
มอบฉนัทะ เร่ิม 13.00 น 

 

ตรวจสอบหนงัสือมอบฉนัทะ 

แสดงหนงัสือมอบฉนัทะ 
พร้อมบตัรประจ าตวั 

ผูม้อบและผูรั้บมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจ าตวั 
และใบลงทะเบียน 

ลงทะเบียนดว้ยระบบ Barcode 
 

ประธานเปิดการประชุม (เวลา 14.00 น) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดบั 

ลงคะแนนเสียง 

นบัคะแนนเสียง 

หมายเหตุ 
 นับคะแนนเสียงโดยวิธีการ

หกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย
และงดออกเสียงของผูถื้อหุ้น
ออกจากจ านวนหุ้นทั้งหมด
ของผู ้ถือหุ้น ท่ี มี สิท ธิออก
เสียง 

 กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทุก
วาระคืนต่อเจ้าหน้าท่ีบริษทั
เม่ือเสร็จส้ินการประชุม 

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนนต่อท่ีประชุม 

ผูต้อ้งการออกเสียง  
“ไม่เห็นดว้ย” หรือ  

“งดออกเสียง” ในวาระ
นั้น ๆ ใหก้รอกบตัร
ลงคะแนนและชูมือ

เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บบตัร
ลงคะแนน 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่9 
   

 
ข้อมูลกรรมการอสิระของบริษัททีเ่ป็นตวัแทนรับมอบฉันทะ 

 
1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์  

ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

อายุ 81 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด - วทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต (กิตติมศกัด์ิ) 

 สาขานวตักรรมเทคโนโลยดีา้นการศึกษา 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
- วทิยาศาสตร์บณัฑิต (ทบ.) 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ (จปร.). 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
- วทิยาลยัการทพับก 
- หลกัสูตรกฎหมายส าหรับผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูง 

กระทรวงกลาโหม 
- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 10/2004  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารท างาน 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
2529 – ปัจจุบัน นายทหารพิเศษประจ ากรมทหารราบท่ี 21 รักษา

พระองค์ 
2535 – ปัจจุบัน ประธานด้านการศึกษา มูลนิธิไตรแก้ว โรงเรียน

ธรรมวาที 
2540 – ปัจจุบัน ราชองครักษ์พิเศษ 
2547 – ปัจจุบัน นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรม

ราชูปถมัภ์ 
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2556 – ปัจจุบัน ประธานมลูนิธิไลออนส์ประเทศไทย 
ความเช่ียวชาญ ด้านการบริหารจัดการ 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ 
ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท  
  บริษทั ทีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ 
ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2529 – ปัจจุบัน ประธานท่ีปรึกษาและกรรมการ 
 บริษทั อี.เทค. จ ากดั 
2535 - ปัจจุบัน ประธานท่ีปรึกษา 
  บริษทั ดาตา้โปรดกัส์ทอปป้ิงฟอร์ม จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทาง
ธุรกจิกบับริษัท 

- ไม่มี- 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี- (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี- 
จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ 5 ปี นบัจนถึงวนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560  
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 100.00 (9 คร้ัง) 

คณะกรรมการตรวจสอบ สดัส่วนร้อยละ 100.00 (4 คร้ัง) 
ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้ เลขท่ี 25/28 หมู่ 12 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม
วสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2560 

-ไม่มี- 
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ข้อมูลกรรมการอสิระของบริษัททีเ่ป็นตวัแทนรับมอบฉันทะ  

 
2.  รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานุรักษ์ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  

อายุ 59 ปี  
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์การเงินการคลงั 

  University of Minnesota, U.S.A. 
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
  University of Minnesota, U.S.A. 
ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (พฒันาการเศรษฐกิจ) 
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 69/2008 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารท างาน 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
  บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ  
 หลกัสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิต 
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวฒิุ  
  สภามหาวทิยาลยัพายพั 

ความเช่ียวชาญ ด้านการบริหารจัดการ 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจด
ทะเบียน 

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษทั โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) 
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2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
บริษทั 

 บริษทั ทีว ีธนัเดอร์ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน 

ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษทั เลิร์นเทค จ ากดั  
ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษทั 
 บริษทั เอสพีซี พรีเชียส เมททอล จ ากดั  
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 บจก.เมกาเคม (ประเทศไทย) 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 บริษทั บา้นสวยกรุ๊ป (สุราษฏร์ธานี) จ ากดั (มหาชน) 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษทั สตรองค-์แมก็ซ์ อินเตอร์ จ ากดั  
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากดั 

(มหาชน) 
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษทั พีซีเอน็ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทาง
ธุรกจิกบับริษัท 

- ไม่มี - 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี - 
จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ 5 ปี นบัจนถึงวนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560  
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทั สดัส่วนร้อยละ 100 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง สดัส่วนร้อยละ 100  
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สดัส่วนร้อยละ 100 

ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้ เลขท่ี 25/28 หมู่ 12 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม
วสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2560 

-ไม่มี- 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่10 
หนังสือมอบฉันทะ   

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.   
 
       เขียนท่ี..........................…............................…….......... 
       วนัท่ี..........เดือน..........…...…..........พ.ศ. ....…............. 

1. ขา้พเจา้...............................................................……..............สญัชาติ..............…………….....….................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี...............................................ถนน.............................................ต  าบล/แขวง................…………........................ 
อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์...……….................................. 

2. เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั.................อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน)......……...........…….......................... 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม...……......................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั............................เสียง  ดงัน้ี 

หุน้สามญั...................…..............หุน้ และออกเสียงคงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............…............เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ..................…..........หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..............……........เสียง 

3. ขอมอบฉนัทะให ้
(1) .........................................................……….............…………….....อาย.ุ.......................….....................ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี............................................ถนน......………….............................ต าบล/แขวง................………....................... 
อ าเภอ/เขต.....................................….....จงัหวดั.......…………..........................รหสัไปรษณีย.์.......…......................หรือ 

(2) .....................................................................……………….…….....อาย.ุ.......................….....................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี............................................ถนน......………….............................ต าบล/แขวง.........……….............................. 
อ าเภอ/เขต.....................................….....จงัหวดั.......………….........................รหสัไปรษณีย.์......….......................หรือ 

(3) .....................................................................………………….….....อาย.ุ.......................….....................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี............................................ถนน......………….............................ต าบล/แขวง........………............................... 
อ าเภอ/เขต.....................................….....จงัหวดั.......………….........................รหสัไปรษณีย.์.............................……. 
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ ้น คร้ังที่ 2/2560 ในวนัที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ  
แกรนด ์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือท่ีจะ
พึงเล่ือนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

4. ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 วาระที ่1 เร่ืองท่ีประธานฯ แจง้เพือ่ทราบ 
 วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

โปรดติดอากร
แสตมป์ 20 บาท 
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 วาระที ่3 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 64,411,770 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 259,349,716.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 194,937,946.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงั
ไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัฯ จ านวน 257,647,080 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
 วาระที ่4 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
 วาระที ่5 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 

คร้ังท่ี 2 (ECF-W2) จ านวน 194,937,946 หน่วย ซ่ึงจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
 วาระที ่6 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 

คร้ังท่ี 3 (ECF-W3) จ านวน 129,958,631 หน่วย ซ่ึงจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 

บาท เป็น 354,137,269.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้
หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และรองรับการ 
ใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 (ECF-W2) และ 
คร้ังท่ี 3 (ECF-W3) 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
 วาระที ่8 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
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 วาระที ่9 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
    วาระที่ 10  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

            เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
5. การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือวา่

การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
6. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้้างต้น รวมถึงกรณีท่ีการแก้ไข 
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

  
 ลงช่ือ....................................................ผูม้อบฉนัทะ 
       (........................................................) 
 ลงช่ือ....................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
       (........................................................) 
 ลงช่ือ....................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
       (........................................................) 

หมายเหตุ:  
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู ้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนเงินให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ เป็นผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 วนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 
ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบาง

กะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 

  วาระท่ี ..........เร่ือง.................................................................................................……........................... 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

    เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
  วาระท่ี ..........เร่ือง.............................................................................................……............................... 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

    เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
  วาระท่ี ..........เร่ือง..................................................................................................……........................... 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

    เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
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  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี  

    เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
  วาระท่ี ..........เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
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    เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ………………………………………………………………………………………………….. 

    เห็นดว้ย                              ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 
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