รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 2/2560
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (ECF)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรี นคริ นทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์
คอนเวนชัน่ กรุ งเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
ก่ อนเริ่มการประชุม
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ” หรื อ “ECF”) ได้ให้ขอ้ มูลต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
ข้อมูล ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น เพื่อกาหนดสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2560
นี้ บริ ษ ทั ฯ มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วเป็ นเงิน 194,937,946.50 บาท โดยแบ่งออกเป็ นจานวนหุ ้นสามัญที่ชาระแล้ว
779,751,786 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น 259,349,716.50 บาท โดยแบ่งออกเป็ นจานวน
หุ ้นสามัญ 1,037,398,866 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
เมื่อเริ่ มเปิ ดการประชุม มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมการประชุมจานวนทั้งสิ้ น 135 ราย โดย
มาประชุมด้วยตัวเอง 42 ราย และรับมอบฉันทะ 93 ราย มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตัวเอง 42 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 424,781,917 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 54.4766
2. ผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ 93 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 165,797,805 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 21.2629
3. รวมจานวนทั้งสิ้น 135 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 590,579,722 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 75.7395 ของจานวน
หุน้ สามัญที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ซึ่งมีจานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน และมีจานวนหุ ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และ
ยังคงรับลงทะเบียนต่อไป
บริ ษทั ฯ ได้แนะนาประธานกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ที่ เข้าร่ วมประชุ ม ผูบ้ ริ หาร ที่ ปรึ กษา
ทางการเงิ น ที่ ปรึ กษากฎหมาย และฝ่ ายกฎหมายที่เข้าร่ วมประชุมเพื่อทาหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงใน
การประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตามลาดับ ดังมี
รายนามต่อไปนี้
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. พลเอก เทอดศักดิ์** มารมย์
2. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์
3. รศ.ทรงกลด
4. ดร.เอกริ นทร์
5. นายวัลลภ

จารุ สมบัติ
วาสนาส่ง
สุขสวัสดิ์

ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
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6.
7.
8.
9.

นายชาลี
นายอารักษ์
นางสาวทิพวรรณ
นางวราภรณ์

สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

รองประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร รองกรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุการบริ ษทั
กรรมการ

**โดยมี พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ในฐานะประธานกรรมการบริ ษ ัท ฯ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิ ส ระ และ
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อย

กรรมการทีไ่ ม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
-ไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ
1. นางสาวพชนัน

สิ งห์ภู่

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ ายเลขานุการบริษัทฯ
1. นางสาวสาริ สา

ทองกิตติกลุ

ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั ฯ

ทีป่ รึกษาทางการเงินจาก บริษัท โอไรอ้ อน แอ๊ ดไวเซอรี่ จากัด
1. นายศิรัตน์
รัตนไพฑูรย์
Executive Director
2. นางสาวนวลนภา ศิริโรจน์จรัส
Vice President
ทีป่ รึกษาด้ านกฎหมาย จาก บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลีย่ มส์ (ไทยแลนด์ ) จากัด
1. นางกมลวรรณ
ศิวรักษ์
Senior Associate
2. นายธีรศักดิ์
เพ็ชรไพบูลย์
Associate
บริ ษทั ฯ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสี ยง
และวิธีการคานวณคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
กติกาการประชุม
1. ผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผูท้ ี่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตร
ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่ วมการประชุม ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นได้ออกเสี ยงลงมติในหนังสื อมอบฉันทะ
เรี ยบร้อยแล้ว ผูร้ ับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่ งมติดงั กล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผถู ้ ือหุ ้นได้ระบุไว้
ในหนังสื อมอบฉันทะ
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสื อเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ
และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามก่อนทาการลงมติ กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น กรุ ณา
ยกมือ และเดินไปที่ไมโครโฟนที่ต้ งั อยูใ่ กล้กบั ท่าน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล หากเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ ต้องแจ้งชื่อ
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ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะด้วยทุกครั้ง เพื่อบริ ษทั ฯ จะได้ทาการบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง เมื่อมี
การลงมติในวาระนั้นๆ แล้ว เจ้าหน้าที่จะทาการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนามาคานวณคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ
3. จานวนผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ั บมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจานวนไม่เท่ ากัน เพราะบางท่ านอาจเข้ามาประชุ ม
เพิ่มเติมหรื อกลับก่อน หากท่านมีความประสงค์จะกลับก่อนการประชุมสิ้ นสุ ด กรุ ณาลงทะเบี ยนกลับพร้อม
ส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยงั ไม่ได้ใช้ที่หน้าประตูทางออกด้วย อนึ่ ง บริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ ้นทุก
ท่านคืนเมื่อเสร็ จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็ นหลักฐาน โดยมอบให้กบั เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนต่อไป
วิธีการลงคะแนน
1. ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีคะแนนเสี ยง 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง ในกรณี ผถู ้ ือหุ ้นรายใดมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดเป็ นพิเศษ จะไม่มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นๆ หากไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในวาระใด ให้กาเครื่ องหมายถูก ()
หรื อกากบาท () อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในช่อง ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และ
ส่งให้เจ้าหน้าที่ หากใส่เครื่ องหมายไม่ถูกต้อง ไม่ชดั เจน การลงคะแนนเสี ยงนั้นๆ จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย
2. สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ลงคะแนนเสี ยง ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไป
เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนามาคานวณคะแนนเสี ยงของแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสี ยงดังกล่าวนั้น หักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่ เข้าร่ วมประชุมและถื อว่าคะแนนที่ เหลื อเป็ น
คะแนนที่ เห็ นด้วยในวาระนั้นๆ หากไม่มีผูถ้ ือหุ ้นคัดค้านหรื อแสดงความเห็ นเป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ ประชุม
เห็นชอบ
การนับคะแนนเสียง และวิธีการคานวณคะแนนเสียง
1. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กาหนดไว้ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2560 จะแบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
ก. วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ได้แก่
วาระที่ 2, 5, 6, และ 9 โดยบริ ษทั ฯ จะคานวณฐานคะแนนเสี ยงโดยนับเฉพาะคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสี ยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่งดออกเสี ยง
ข. วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง ได้แก่ วาระที่ 3, 4, 7 และ 8 โดยบริ ษทั ฯ จะคานวณฐานคะแนนเสี ยง นับจาก
เสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
2. ผลของคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ทราบ
สาหรั บเอกสารประกอบการประชุ ม บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการจัดส่ งให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น พร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ ม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560 แล้ว ซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านใดมีความประสงค์ตอ้ งการรับเอกสารเพิ่มเติม สามารถ
รับได้ ณ บริ เวณโต๊ะลงทะเบียนของบริ ษทั ฯ
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เริ่มการประชุม
พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิ สระ ทาหน้าที่ เ ป็ น
ประธานในที่ ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิ ดการประชุม วิส ามัญ ผูถ้ ือ หุ ้น ครั้ งที่ 2/2560 และดาเนิ นการประชุม ตาม
ระเบี ยบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

เรื่อง แจ้ งเพือ่ ทราบ
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ เอกสารประกอบการประชุม ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) ตั้งแต่วนั ที่ 11 กันยายน 2560 ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ได้จัดส่ งเอกสารประกอบการประชุ มดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นเป็ นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่ อนวันประชุ ม
ผูถ้ ือหุ ้น
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กาหนด โดยเรี ยงตามลาดับรวมทั้งสิ้ น 10
วาระ
-วาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยงวาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560
ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และบริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
แล้ว และจัดทารายงานการประชุมส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ประชุม
รวมถึงเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั www.ecf-furniture.com รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 (สาเนารายงานการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560) ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ เพิ่มเติมหรื อไม่ และ
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยวาระนี้ตอ้ งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 ของบริ ษทั ฯ ที่จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. บัตรเสี ย

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
600,091,175
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
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ร้อยละของจานวนหุน้
มติที่ลง
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
4. งดออกเสี ยง
0
0.00
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 20 ราย
คิดเป็ นจานวนหุน้ 9,511,453 หุน้
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)

วาระที่ 3

พิจ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน 64,411,770 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
259,349,716.50 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 194,937,946.50 บาท โดยการตัด หุ้ น สามัญ ที่ยัง ไม่ ไ ด้
ออกจาหน่ ายของบริษัทฯ จานวน 257,647,080 หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั นางสาวสาริ สา ทองกิ ตติกุล (“ผู้ช่วยเลขาฯ”) นาเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขาฯ ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
ตามที่บริ ษทั ฯ มีแผนธุรกิจที่จะขยายกาลังการผลิต และขยายฐานลูกค้าในธุรกิจผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ และ/หรื อการขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก และ/หรื อการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ
อาทิเช่น โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวล ซึ่ งบริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการศึกษา
ความเป็ นไปได้ในการลงทุนในธุ รกิ จพลังงานไฟฟ้ าในหลายโครงการ ซึ่ งหากผลการศึ กษาแสดงถึงความเป็ นไปได้และ
ความคุม้ ค่าในการลงทุนในโครงการดังกล่าว บริ ษทั ฯ อาจมีการพิจารณาอนุมตั ิเพื่อเข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ เหล่านั้นใน
อนาคต ดังนั้น เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการขยายธุรกิจ และรองรับการเข้าลงทุนโครงการต่าง ๆ ดังกล่าว
บริ ษทั ฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฎในวาระ
ที่ 7 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การลดทุน
 จานวนหุ ้นคงเหลือจากการใช้สิทธิ แปลงสภาพของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 1
(“ECF-W1”) ซึ่ งหมดอายุเ มื่ อ วัน ที่ 28 กรกฎาคม
2560
 จานวนหุ ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบ
อานาจทัว่ ไป (แบบเดิม) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

รายละเอียด
 หุ ้ น คงเหลื อ จากการใช้ สิ ทธิ ECF-W1 จ านวน
116,660 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรื อคิด
เป็ นทุนจดทะเบียน 29,165 บาท
 หุ ้ น รองรั บ การเพิ่ ม ทุ น แบบมอบอ านาจทั่ ว ไป
(แบบเดิม) จานวน 227,530,420 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้
หุ ้ น ละ 0.25 บาท หรื อคิ ด เป็ นทุ น จดทะเบี ย น
56,882,605 บาท
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การลดทุน
 จานวนหุน้ เพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ECF-W1

รายละเอียด
 จานวนหุน้ เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ECF-W1 จานวน
30,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรื อ
คิดเป็ นทุนจดทะเบียน 7,500,000 บาท

เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 136 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด”) ซึ่ งกาหนดให้ บริ ษทั ฯ จะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออก
หุ ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ ้นทั้งหมดได้ออกจาหน่ายและได้รับชาระเงินค่าหุ ้นครบถ้วนแล้ว หรื อในกรณี หุ้นยังจาหน่ายไม่ครบ
หุน้ ที่เหลือต้องเป็ นหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
ความเห็นของคณะกรรมการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 10/2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2560 จึงได้มีมติให้เสนอ
เรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน
64,411,770 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิ ม 259,349,716.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 194,937,946.50 บาท โดยการตัด
หุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั ฯ จานวน 257,647,080 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท เนื่องจากหุ ้นสามัญที่
ถูกตัดทิ้ งในครั้งนี้ เป็ นหุ ้นสามัญที่ เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการดาเนิ นการต่าง ๆ รายละเอี ยดตามที่ ได้กล่าวไว้
ข้างต้น

จากเดิม
ลดลง
เป็ น

ทุนจดทะเบียน (บาท)
259,349,716.50
64,411,770
194,937,946.50

จานวนหุน้ (หุน้ )
1,057,398,866
257,647,080
799,751,786

มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ (บาท)
0.25
0.25
0.25

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ โดยในวาระ
นี้มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามดังต่อไปนี้
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม 3 เรื่ อง ดังต่ อไปนี ้
1) เหตุใดถึงไม่ กาหนดให้ วาระที่ 3 และวาระที่ 4 เป็ นวาระที่ เกี่ ยวเนื่ องกันกับวาระที่ 5 ถึ งวาระที่ 9
เนื่องจาก พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัดกาหนดให้ การที่ จะเพิ่มทุนได้ นั้น จะต้ องมีการลดทุนให้ หมดก่ อน
2) การเพิ่มทุนแบบ General Mandate มีการขออนุมตั ิจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนสาหรั บผู้ถือหุ้ นเดิม (Rights
Offering) และบุคคลในวงจากัด (Private Placement) และเป็ นการเพิ่ มทุนจานวนมาก จึ งต้ องการ
สอบถามว่ าเงิ นเหล่ านี ้มีแผนการ หรื อวัตถุประสงค์ อย่ างชั ดเจนหรื อไม่ ว่าจะนาไปใช้ เพื่ อประโยชน์
อะไร เมื่อไร และอย่ างไร และขอสอบถามว่ าการขออนุมัติจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนสาหรั บผู้ถือหุ้ นเดิ ม
(Rights Offering) และบุคคลในวงจากัด (Private Placement) นั้น จานวนหุ้ นที่ ขออนุมัติเป็ นจานวนที่
บริ ษัทฯ ต้ องการและเพียงพอแล้ วใช่ หรื อไม่ จะได้ ไม่ ต้องมีการอนุมตั ิแก้ ไขใหม่
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3) การแก้ ไขบริ คณห์ สนธิ ว่า การลดทุน และเพิ่ มทุนนั้นต้ องทาที ละรายการ และเสี ยค่ าธรรมเนี ยมที ละ
รายการใช่ หรื อไม่ สามารถทาสรุ ปรวมยอดแล้ วเสี ยค่ าธรรมเนียมเพียงรายการเดียวคือรายการสุดท้ าย ได้
หรื อไม่
ผู้ช่วยเลขาฯ กล่ าวชี แ้ จงต่ อที่ ประชุมว่ า สาหรั บคาถามแรกเรื่ องของความเกี่ยวเนื่ องของวาระขอให้ ที่ปรึ กษา
ทางกฎหมายเป็ นผู้ให้ ข้อมูล และสาหรั บคาถามที่ เกี่ยวกับเรื่ องการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ขอให้ ที่ปรึ กษาทางการเงิน
เป็ นผู้ให้ ข้อมูลแก่ ที่ประชุม
ที่ ปรึ กษาทางกฏหมาย กล่ าวชี ้แจงในประเด็นที่ 1 ว่ า เรื่ องลดทุนกับเรื่ องเพิ่มทุนเป็ นเรื่ องที่ เกี่ยวข้ องกัน แต่
สาเหตุที่กาหนดให้ เฉพาะเรื่ องของวาระที่ 5 ถึง 9 เป็ นวาระต่ อเนื่ องกันเนื่ องจากเป็ นเรื่ องของการระดมทุน การเพิ่มทุน จึ ง
กาหนดให้ เป็ นวาระที่ เกี่ยวเนื่ องกัน แต่ สาหรั บเรื่ องลดทุน เห็นว่ าเป็ นขั้นตอนในการดาเนิ นการตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน
จากัด ซึ่ งเมื่อแยกกันแล้ ว ถ้ าที่ ประชุมฯ ลงมติอนุมตั ิวาระลดทุนผ่ านไปแล้ ว หากในวาระที่ 5 ถึง 9 กลับไม่ ผ่าน ในคราวหน้ า
บริ ษัทฯ ก็ยงั สามารถเพิ่มทุน และดาเนินการระดมทุนต่ อไปได้ อยู่
ที่ ปรึ กษาทางการเงิ น กล่ าวชี ้แจงในประเด็นที่ 2 ว่ า ขออนุญาตชี ้แจงเป็ น 2 ส่ วนสาหรั บการออก และเสนอ
ขาย ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิ เทค จากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 2 (“ECF-W2”)
และ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ครั้ งที่ 3 (“ECF-W3”) และการขออนุมตั ิการเพิ่มทุนลักษณะ
General Mandate ว่ าบริ ษัทฯ มีแผนการลงทุนในระยะยาวในระดับ 2 ถึง 4 ปี ซึ่ งหลายโครงการได้ มีการประกาศไปแล้ ว ไม่
ว่ าจะเป็ นการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ซึ่ งใช้ เงิ นลงทุนในระดับ
พันล้ านบาท ซึ่ งเงิ นทุนจากการออก ECF-W2 และ ECF-W3 ก็น่าจะเพียงพอสาหรั บโครงการนี ้ ทั้งนี ย้ ังไม่ รวมถึงโครงการ
อื่น ๆ ที่ อยู่ในระหว่ างการพิจารณา หรื อจะมีโอกาสในอนาคต
ในส่ วนของ General Mandate ขอเรี ยนว่ า การเพิ่ มทุนแบบ General Mandate นั้นเป็ นไปตามเกณฑ์ ที่
ค่ อนข้ างรั ดกุม และปกป้ องสิ ทธิ ผ้ ูถือหุ้นทุกรายอย่ างครบถ้ วนอยู่แล้ วในระดับหนึ่ง กล่ าวคื อการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนใน
ลักษณะ General Mandate ถ้ าเป็ นลักษณะการเสนอขายให้ ผ้ ูถือหุ้ นเดิม (Rights Offering) จะจัดสรรได้ สูงสุดที่ ร้อยละ 30
ของทุนจดทะเบียนปั จจุบัน ซึ่ งผู้ถือหุ้นทุกท่ านก็ได้ สิทธิ เท่ ากันหมด ส่ วนในลักษณะบุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ก็จะจัดสรรได้ ไม่ เกินร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระปั จจุบัน และราคาที่ เสนอขายก็ต้องไม่ ใช่ ราคาตา่ ซึ่ งการจัดสรรหุ้ น
สามัญเพิ่มทุนในลักษณะนีม้ ีกลไกปกป้ องผู้ถือหุ้นแล้ วในระดับหนึ่ง
ซึ่ งการขออนุมัติเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถระดมเงิ นทุนได้ ในระยะเวลาอันสั้ น
และเป็ นการเพิ่มความคล่ องตัวให้ กับบริ ษัทฯ
ที่ ปรึ กษากฏหมาย กล่ าวชี ้แจงในประเด็นที่ 3 ว่ า ตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด บริ ษัทฯ จะสามารถเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจากการออกหุ้นใหม่ กต็ ่ อเมื่อหุ้นจาหน่ ายออกได้ แล้ วทั้งหมด ดังนั้น ตาม พ.ร.บ. มหาชน บริ ษัทฯ เพิ่มทุนใน
คราวนี ้ได้ จะต้ องดาเนิ นการลดทุนจดทะเบี ยนโดยการตัดหุ้ นสามัญที่ ยังไม่ ได้ ออกจาหน่ ายของบริ ษัทฯ ก่ อนการเพิ่ มทุน
ดังนั้น การลดทุนและเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนจึ งเป็ นเรื่ องที่ แยกต่ างหากจากกัน การจดทะเบี ยนแก้ ไขบริ คณห์ สนธิ ต้องทาแยก
รายการระหว่ างการลดทุน และการเพิ่มทุน และต้ องเสี ยค่ าธรรมเนียมทั้งสองรายการ จะนามารวมไม่ ได้
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 39 (2) ในวาระนี้ ตอ้ งการคะแนนเสี ยงลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
หน้าที่ 7

มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 64,411,770 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
259,349,716.50 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยนจานวน 194,937,946.50 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ ายของ
บริ ษทั ฯ จานวน 257,647,080 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ จากจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้
ร้อยละของจานวนหุน้
มติที่ลง
ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
600,091,578
100.00
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.00
3. บัตรเสี ย
0
0.00
4. งดออกเสี ยง
0
0.00
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 2 ราย
คิดเป็ นจานวนหุน้ 403 หุน้
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะมอบหมายให้ผชู ้ ่วยเลขาฯ นาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ
วาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขาฯ ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
ความเห็นของคณะกรรมการ
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10/2560 ซึ่งจัด
ประชุมเมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2560 ได้มีมติให้เสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จึง ขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของ
บริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ดังนี้

หน้าที่ 8

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน

: 194,937,946.50

บาท

แบ่งออกเป็ น

: 779,751,786

หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

: 0.25
:
: 779,751,786

บาท

หุน้ บุริมสิ ทธิ

: -ไม่มี-

หุน้

หุน้

(หนึ่ งร้อยเก้าสิ บสี่ ลา้ นเก้าแสนสามหมื่นเจ็ด
พันเก้าร้อยสี่ สิบหกบาทห้าสิ บสตางค์)
(เจ็ดร้อยเจ็ดสิ บเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่ ง
พันเจ็ดร้อยแปดสิ บหกหุน้ )
(ยีส่ ิ บห้าสตางค์)
(เจ็ดร้อยเจ็ดสิ บเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่ ง
พันเจ็ดร้อยแปดสิ บหกหุน้ )
(ไม่มี)”

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ ซึ่ งที่ประชุมมีมติอนุมตั ิไปเมื่อวาระก่อน บริ ษทั ฯ
ขอให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายในการจดทะเบียนมีอานาจในการดาเนิ นการ
ยื่นคาขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และให้มีอานาจแก้ไขและ
เพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 39 (2) ในวาระนี้ตอ้ งการคะแนนเสี ยงลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติที่ประชุ ม
ที่ ประชุ มมี ม ติ อ นุ ม ตั ิ ก ารแก้ไ ขเพิ่ม เติ ม หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษ ทั ฯ ข้อ 4. เพื่อ ให้สอดคล้อ ง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
มอบหมายในการจดทะเบียนมีอานาจในการดาเนิ นการยื่นคาขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และให้มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน ด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง ดังนี้
ร้อยละของจานวนหุน้
มติที่ลง
ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
600,091,680
100.00
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.00
3. บัตรเสี ย
0
0.00
4. งดออกเสี ยง
0
0.00
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 3 ราย
คิดเป็ นจานวนหุน้ 102 หุน้
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)

หน้าที่ 9

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ครั้ งที่ 2
(ECF-W2) จานวน 194,937,946 หน่ วย ซึ่งจะจัดสรรให้ แก่ ผ้ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่ องจากวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 เป็ นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่ องกัน ดังนั้น ใน
การพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องตามวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 จะถือเป็ นเงื่อนไขซึ่ งกันและกัน โดยหากเรื่ องในวาระใดวาระหนึ่ งไม่ได้
รับการอนุมตั ิจะถือว่าเรื่ องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมตั ิแล้วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่า
การพิจารณาอนุมตั ิในเรื่ องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 ไม่ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าทางบริ ษทั ฯ ได้ส่งเอกสารสรุ ปรายละเอียดที่สาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ไว้ในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 (สรุ ปรายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิ
เทค จากัด (มหาชน) (ECF-W2) ที่ จดั สรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) และสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 4
(สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2)
และ (2) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3) ที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อ
เชิญประชุมแล้ว และในวาระนี้ได้มอบหมายให้ ผูช้ ่วยเลขาฯ นาเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม
ผูช้ ่วยเลขาฯ ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
ตามที่ บริ ษทั ฯ มีแผนธุ รกิจที่ จะขยายกาลังการผลิตในธุรกิจผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ซ่ ึ งเป็ นธุรกิ จหลัก
ของบริ ษทั ฯ ด้วยการลงทุนเพิ่มในเครื่ องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติสาหรับกระบวนการผลิตสิ นค้า และการขยายฐานลูกค้าให้
เพิ่มขึ้นจากเดิม และ/หรื อการขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ และ/หรื อการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ
โดยผ่านบริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”) ที่บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิ ตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ ที่เข้าลงทุนโดยการถือหุ ้ นคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 20 ในบริ ษทั พลังงานเพื่อโลก
สี เขียว (ประเทศไทย) จากัด และการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวล โดยลงทุนผ่านบริ ษทั เซฟ เอนเนอร์ จี
โฮลดิ้งส์ จากัด (“SAFE”) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนที่ ECF-P เข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 33.37 ทั้งนี้ SAFE มีแผนจะเข้าลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวลอื่น อๆ เพิ่มเติมในอนาคต และปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้อีกหลาย
โครงการ โดยบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาถึงแนวทางในการระดมทุนต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของบริ ษทั ฯ
รวมทั้งพิจารณาจากสภาวะตลาด และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึ งมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขาย ECF-W2 จานวน
194,937,946 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ชนิดของหลักทรัพย์
จานวนที่ออก
ราคาต่อหน่วย
อัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค
จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ” หรื อ “ECF-W2”)
ระบุชื่อผูถ้ ือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
: 194,937,946 หน่วย
: 0.00 บาท
: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
: 3 บาทต่อหุ ้น เว้นแต่กรณี มีการปรับราคาการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับ
สิ ทธิ
: 20 กุมภาพันธ์ 2562
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วันออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
วิธีการจัดสรร

: 20 ตุลาคม 2560 หรื อวันที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนด
: 1 ปี 4 เดือน นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: ผูถ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ฯ จะได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในอัตรา 4
หุ ้นเดิม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ในกรณี ที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
: ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะเริ่ มใช้สิทธิ ได้ครั้งแรกในวันที่ 25 พฤศจิ กายน
2560 นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และสามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ได้อีก 5 ครั้ง จนถึงสิ้ นสุ ดวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ทั้งนี้ วันกาหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้งจะตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 วันที่ 25 สิ งหาคม 2561 วันที่ 25 พฤศจิกายน
2561 และครั้ งสุ ดท้ายกาหนดให้ตรงกับวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิซ่ ึงตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ในกรณี ที่ ว ั น ก าหนดการใช้ สิ ทธิ ใด ๆ ตรงกั บ วั น หยุ ด ท าการของ
บริ ษทั ฯ ให้เลื่อนวันกาหนดใช้สิทธิ ครั้งดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้า โดย
บริ ษทั ฯ จะไม่ขยายอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ และไม่มีขอ้ กาหนดเรี ยกให้
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกาหนด
ตลาดรองของใบสาคัญแสดง : บริ ษทั ฯ จะนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
สิ ทธิ
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
อื่นๆ
: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของ บริ ษทั ฯ และ/
หรื อบุ คคลที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการผูม้ ี
อานาจลงนามของบริ ษทั ฯ มีอานาจในการ
(1) ก าหนดและแก้ไ ขเงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดอื่ น ๆ อัน จ าเป็ นและ
สมควรที่ เกี่ยวเนื่ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่
จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุ ญ าตต่ า ง ๆ และหลัก ฐานที่ จ าเป็ นที่
เกี่ ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งรวมถึงการติดต่อและ
การยื่น ค าขออนุ ญ าตเอกสารและหลัก ฐานดัง กล่ า วต่อ หน่ ว ยงาน
ราชการหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
และการนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ และ
(3) ดาเนิ นการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่ องกับการออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิในครั้งนี้
โดยสรุ ปรายละเอียดผลกระทบของแต่ละทางเลือก เป็ นดังต่อไปนี้
กรณีที่ 1: กรณี ที่บริ ษทั ฯ ออกและจัดสรร ECF-W2 และ ECF-W3 และผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ เป็ นผูใ้ ช้
สิ ทธิของ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งจานวน ทั้งนี้ ในกรณี ที่ 1 ผูถ้ ือหุน้ เดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่ วน
การถือหุน้ (Control Dilution)
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กรณีที่ 2: กรณี ที่บริ ษทั ฯ ออกและจัดสรร ECF-W2 เพียงอย่างเดียว และ ECF-W2 มีการเปลี่ยนมือจากผู ้
ถือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ เป็ นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็ นผูใ้ ช้สิทธิของ ECF-W2 ทั้งจานวน
กรณีที่ 3: กรณี ที่บริ ษทั ฯ ออกและจัดสรร ECF-W3 เพียงอย่างเดียว และ ECF-W3 มีการเปลี่ยนมือจากผู ้
ถือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ เป็ นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็ นผูใ้ ช้สิทธิของ ECF-W3 ทั้งจานวน
กรณีที่ 4: กรณี ที่บริ ษทั ฯ ออกและจัดสรร ECF-W2 และ ECF-W3 และ ECF-W2 และ ECF-W3 มีการ
เปลี่ยนมือจากผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ฯ เป็ นนักลงทุ นอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ของ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้ง
จานวน
ความเห็นของคณะกรรมการ
ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ 10/2560 ซึ่ งจัดประชุ มเมื่ อวันที่ 17 สิ งหาคม 2560 ได้มีมติ ให้เสนอเรื่ อง
ดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
(ก) การออกและเสนอขาย ECF-W2 จานวน 194,937,946 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ โดยไม่คิด
มูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุน้ เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ กรณี มีเศษของใบสาคัญแสดงสิ ทธิให้ปัดทิ้ง และกาหนดราคา
การใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดังกล่าวเท่ ากับ 3 บาทต่อหุ ้น โดยมี รายละเอี ยดปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 2 (สรุ ป
รายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (ECFW2) ที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering))
(ข) ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบุ คคลที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ฯ มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ดังนี้
(1) กาหนดและแก้ไขเงื่ อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจาเป็ นและสมควรที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการออก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
(2) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ซึ่ งรวมถึ งการติ ดต่อและการยื่นคาขออนุ ญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงาน
ราชการหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และการนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
(3) ดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิในครั้งนี้
ในการนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับ ECF-W2 (Record date) ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม
2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันพุธที่ 11
ตุลาคม 2560 และกาหนดวันจัดสรร ECF-W2 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการออกและเสนอขาย ECF-W2 จานวน 194,937,946 หน่วย ซึ่ งจะ
จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในครั้งนี้
ภายหลังจากการชี้แจงสรุ ปรายละเอียดที่สาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ ้น
ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และมีผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามในวาระนี้ ดังต่อไปนี้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม 2 เรื่ อง ดังนี ้
1) ถามว่ าโครงการในอนาคตในอีก 3 ปี จะใช้ เงิ นประมาณเท่ าไร และภายในระยะเวลา 3 ปี บริ ษัทฯ จะมี
การเพิ่มทุนอีกหรื อไม่
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2) สอบถามว่ า เงิ นที่ ได้ จากการใช้ สิทธิ ของ ECF-W2 นั้นคาดหมายว่ าจะนาไปลงทุนอย่ างไร ในวงเงิ น
เท่ าไร และจะขายหมดในวันแรก หรื อทยอยขาย และถามต่ อเนื่ องว่ าจะนาเงิ นจาก ECF-W3 ไปลงทุน
อย่ างไร ในวงเงินเท่ าไร เนื่องจากในการประชุมคราวก่ อนก็มีการเพิ่มทุนเพื่อเข้ าไปลงทุนในโครงการที่
พม่ ากว่ าร้ อยละ 20
นายอารั กษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ (“กรรมการผู้จัดการ”) ชี ้แจงต่ อที่ ประชุมว่ า ทิ ศทางในการลงทุน
ของบริ ษัทฯ นั้นเป็ นไปตามแผนธุรกิจ 3 ปี ซึ่ งบริ ษัทฯ ได้ จัดทาเสร็ จเรี ยบร้ อยก่ อนที่ จะมาหาเงินลงทุน ซึ่ งแผนการบางอย่ าง
ก็เปิ ดเผยไม่ ได้ เนื่องจากยังอยู่ในช่ วงศึกษา จึ งไม่ สามาถเปิ ดเผยข้ อมูลได้ ตามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
และขอเรี ยนต่ อที่ ประชุมว่ า การจะลงทุนใด ๆ บริ ษัทฯ ได้ คานึ งถึงผลประโยชน์ และผลตอบแทนสู งสุดของผู้ถือหุ้ นทุกราย
และขอชี ้แจงว่ า ระยะเวลาในการออก ECF-W2 และ ECF-W3 นั้นออกมาเพื่อรองรั บในระยะเวลาเดียวกับที่ บริ ษัทฯ จะไป
ลงทุนในโครงการต่ าง ๆ สาหรั บตัวอย่ างของโครงการที่ บริ ษัทฯ ได้ ประกาศออกมาแล้ วก็ได้ แก่ (1) โครงการที่ พม่ าที่ มีความ
ชัดเจนแล้ วว่ าต้ องใช้ เงินลงทุนกว่ าพันล้ านบาท (2) ธุรกิจโรงงานเฟอร์ นิเจอร์ เองก็มีการตั้งเป้ าหมายว่ าจะเติบโตขึน้ ปี ละร้ อย
ละเท่ าไรใน 3 ปี ข้ างหน้ า (3) COSTA ก็เป็ นอีกธุรกิจที่ บริ ษัทฯ ตั้งเป้ าหมายไว้ ว่าจะมียอดขายให้ ได้ ครบหนึ่งพันล้ านบาทใน
อีก 3 ปี ข้ างหน้ า
และชี ้แจงต่ อ ในประเด็น ECF-W2 และ ECF-W3 ในเรื่ องความคื บหน้ าในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ซึ่ งมีมูลค่ ากว่ าพันล้ านบาท ก็มีแผนว่ าจะวางศิ ลาฤกษ์ ในเดื อนพฤศจิ กายนนี ้
นอกจากนี ้ ก็ยังมีโครงการอื่ น ๆ เช่ นโครงการชี วมวล (Biomass) ซึ่ งเป็ นโครงการที่ เกิดขึน้ ในประเทศไทย แต่ ไม่ สามารถ
เปิ ดเผยรายละเอียดได้ เนื่องจากเกรงว่ าจะขัดต่ อกฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งปั ญหาคู่แข่ งทางการค้ า
ทั้งนี ้ บริ ษัทฯ มีแผนการทางธุรกิจว่ าใน 3 ปี จะทาอะไร และเมื่อถึงเวลาที่ พร้ อมก็จะประกาศชี แ้ จงให้ ทราบ
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุ ้นต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็ นใด ๆ จึ งขอให้ผูถ้ ือหุ ้นลงมติในวาระนี้ โดยในวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 39 (1) ในวาระนี้ตอ้ งการคะแนนเสี ยงลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ ประชุมมีมติอนุ มตั ิ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
ครั้ งที่ 2 (ECF-W2) จานวน 194,937,946 หน่ วย ซึ่ งจะจัดสรรให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถือหุ ้น ตามที่ เสนอทุ ก
ประการ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. บัตรเสี ย

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
600,664,680
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
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มติที่ลง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน

4. งดออกเสี ยง
0
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 3 ราย
คิดเป็ นจานวนหุน้ 573,000 หุน้
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ครั้ งที่ 3
(ECF-W3) จานวน 129,958,631 หน่ วย ซึ่งจะจัดสรรให้ แก่ ผ้ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริ ษทั ฯ ได้ส่งเอกสารสรุ ปรายละเอียดที่สาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ไว้ในสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 3 (สรุ ปรายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั อีสต์โคสท์
เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (ECF-W3) ที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering)) และสิ่ งที่ส่งมา
ด้วย 4 (สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2
(ECF-W2) และ (2) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3)) ที่ ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้น
พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว และในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผูช้ ่วยเลขาฯ นาเสนอรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม
ผูช้ ่วยเลขาฯ ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
สาหรับเหตุผลของการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนี้ สืบเนื่ องจากวาระที่ 5 ในการออกและเสนอขาย
ECF-W2 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ การออกและเสนอขาย ECF-W3 จานวน 129,958,631 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ นั้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการลงทุนตามแผนธุรกิจของบริ ษทั ฯ และ
เพื่อให้เกิ ดความต่อเนื่ องภายหลังจากครบกาหนดอายุของ ECF-W2 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดังมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น โดยการกาหนดราคาใช้สิทธิ ของ ECF-W3 จะเป็ นแนวทางเดียวกับการกาหนดราคาใช้สิทธิ ของ
ECF-W2 คือ วิธีเปรี ยบเที ยบอัตราส่ วนกับบริ ษทั ที่ อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน (Market Comparable
Approach) ด้วยการหาค่าเฉลี่ยย้อนหลังของอัตราส่ วนราคาต่อกาไรสุ ทธิ (P/E Ratio) และอัตราส่ วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
(P/BV Ratio) ของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนามาเปรี ยบเทียบกับผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ในช่วงปี 2562-2563
ซึ่งตรงกับช่วงระยะเวลาที่ผถู ้ ือ ECF-W3 สามารถใช้สิทธิ ECF-W3 ได้ โดยสามารถสรุ ปรายละเอียดสาคัญของECF-W3 ได้
ดังนี้
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ชนิดของหลักทรัพย์
จานวนที่ออก
ราคาต่อหน่วย

ใบสาคั: ญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ บริ ษทั อีสต์
โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ” หรื อ “ECF-W3”)
ระบุชื่อผูถ้ ือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
129,958,631
:
หน่วย
0.00 บาท
:
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อัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
วันออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
วิธีการจัดสรร

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อื่นๆ

ใบสาคั: ญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
5 บาทต่
: อหุ ้น เว้นแต่กรณี มีการปรั บราคาการใช้สิทธิ ตาม
เงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
20 ตุล:าคม 2560 หรื อวันที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนด
3 ปี 4 :เดือน นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ผูถ้ ือหุ:้นเดิ มของบริ ษทั ฯ จะได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ในอัตรา 6 หุ ้นเดิม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ในกรณี ที่
มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง)
ผูถ้ ือใบส
: าคัญแสดงสิ ทธิ จะเริ่ มใช้สิทธิ ได้ครั้งแรกในวันที่ 25
พฤษภาคม 2562 นับจากวันที่ ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และ
สามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้อีก 7 ครั้ง จนถึง
สิ้ นสุ ดวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ วัน
กาหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้งจะตรงกับวันที่ 25 สิ งหาคม
2562 วันที่ 25 พฤศจิ กายน 2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 วันที่ 25 สิ งหาคม 2563 วันที่ 25
พฤศจิกายน 2563 และครั้งสุ ดท้ายกาหนดให้ตรงกับวันครบ
ก าหนดอายุ ข องใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ซ่ ึ งตรงกั บ วัน ที่ 20
กุมภาพันธ์ 2564
ในกรณี ที่วนั กาหนดการใช้สิทธิ ใด ๆ ตรงกับวันหยุดทาการ
ของบริ ษทั ฯ ให้เลื่อนวันกาหนดใช้สิทธิ ครั้งดังกล่าวเป็ นวัน
ทาการก่ อนหน้า โดยบริ ษทั ฯ จะไม่ขยายอายุของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ และไม่มีขอ้ กาหนดเรี ยกให้ผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกาหนด
บริ ษัท ฯ จะน าใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ เ ข้า จดทะเบี ย นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ของบริ ษัท ฯ และ/หรื อบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการผูม้ ี อานาจลงนามของ
บริ ษทั ฯ มีอานาจในการ
(1) กาหนดและแก้ไขเงื่ อนไขและรายละเอี ยดอื่ นๆ อัน
จาเป็ นและสมควรที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการออกและเสนอ
ขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น
รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
(2) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่
จาเป็ นที่เกี่ ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ ง
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รวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุญาตเอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และการนา
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ และ
(3) ดาเนิ นการใดๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่ องกับ
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิในครั้งนี้
โดยรายละเอียดผลกระทบของแต่ละทางเลือก เป็ นไปตามที่ได้ช้ ีแจงไว้ในวาระที่ 5 ข้างต้น
ความเห็นของคณะกรรมการ
ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ 10/2560 ซึ่ งจัดประชุ มเมื่ อวันที่ 17 สิ งหาคม 2560 ได้มีมติ ให้เสนอเรื่ อง
ดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
(ก) การออกและเสนอขาย ECF-W3 จานวน 129,958,631 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ โดยไม่คิด
มูลค่า ในอัตราส่วน 6 หุน้ เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ กรณี มีเศษของใบสาคัญแสดงสิ ทธิให้ปัดทิ้ง และกาหนดราคา
การใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวเท่ากับ 5 บาทต่อหุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3 (สรุ ป
รายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั ฯ (ECF-W3))
(ข) ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบุคคลที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ฯ มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ดังนี้
(1) กาหนดและแก้ไขเงื่ อนไขและรายละเอี ยดอื่ นๆ อันจาเป็ นและสมควรที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการออก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
(2) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ซึ่ งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุ ญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงาน
ราชการหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และการนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
(3) ดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิในครั้งนี้
ในการนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับ ECF-W3 (Record date) ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม
2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันพุธที่ 11
ตุลาคม 2560 และกาหนดวันจัดสรร ECF-W3 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
ภายหลังจากการชี้แจงสรุ ปรายละเอียดที่สาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุ ้น
ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึง
ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้ โดยในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 39 (1) ในวาระนี้ตอ้ งการคะแนนเสี ยงลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิ การออกและเสนอขาย ECF-W3 จานวน 129,958,631 หน่ วย ซึ่ งจะจัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้นตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
600,664,680
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

วาระที่ 7

พิจ ารณาอนุ มัติก ารเพิ่มทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษัท ฯ จากทุ น จดทะเบี ย นเดิม 194,937,946.50 บาท เป็ น
354,137,269.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 636,797,290 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท
เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) และรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และครั้งที่ 3 (ECF-W3)
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับรายละเอียดประกอบการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมนี้ ทาง
บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เพื่อประกอบการพิจารณา ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5 (สาเนาแบบรายงานการเพิม่ ทุน (แบบ 53-4))
ที่ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสิ อเชิ ญประชุมแล้ว โดยในวาระนี้ ได้มอบหมายให้ผูช้ ่วยเลขาฯ นาเสนอรายละเอียด
เกี่ยวกับระเบียบวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขาฯ ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
ความเห็นของคณะกรรมการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 10/2560 ซึ่ งจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2560 ได้มีมติให้เสนอ
เรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
บริ ษทั ฯ เสนอขออนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท เป็ น
354,137,269.00 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 636,797,290 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการ
เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) และรองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพของ ECF-W2 และ ECF-W3 จึงขอ
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ในครั้งนี้
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และมีผถู ้ ือหุ ้น
สอบถามในวาระนี้ดงั ต่อไปนี้
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม 2 เรื่ อง ดังนี ้
1) กรณี ห้ ุ นเพิ่ มทุน ภายใต้ General Mandate ในวาระเรื่ องการจั ดสรรหุ้ น ว่ า หุ้ นเพิ่ มตามแบบ General
Mandate สามารถนาหุ้นที่ จัดสรรหุ้นให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมกับส่ วนที่ จัดสรรให้ กับบุคคลในวงจากัดรวมกัน

หน้าที่ 17

ได้ ไม่ เกินกว่ าร้ อยละ 30 แล้ วจัดสรรได้ หรื อไม่ เนื่ องจากในที่ สุดตามหลักเกณฑ์ การจัดสรรจะสามารถ
ดาเนินการจัดสรรรวม Rights Offering และ Private Placement ไม่ เกินร้ อยละ 30 อยู่แล้ ว
2) การจัดสรรให้ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) บริ ษัทฯ มีแผนจะจัดสรรหุ้ นให้ แก่ นักลงทุนรายใด
หรื อไม่
ที่ ปรึ กษาทางกฎหมาย ชี แ้ จงที่ ประชุมในประเด็นที่ 1 ว่ า ตามกฎระเบี ยบของตลาดหลักทรั พย์ ฯ หุ้ นที่ จัดสรร
หุ้นให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) คิดเป็ นสัดส่ วนของทุนชาระแล้ ว ณ วันที่ คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติเสนอวาระเพิ่ม
ทุนแบบ General Mandate ต่ อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องไม่ เกินร้ อยละ 30 และไม่ เกินร้ อยละ 10 สาหรั บการจัดสรรให้ บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) แต่ ทั้งนีเ้ มื่อรวมกันแล้ วจะต้ องจัดสรรไม่ เกินร้ อยละ 30
กรรมการผู้จัดการ ชี แ้ จงต่ อที่ ประชุมเพิ่มเติมว่ า สาเหตุที่ไม่ สามารถรวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่ วนที่ จัดสรรให้ กับ
ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ภายใต้ การเพิ่มทุนตามแบบ General Mandate ได้
นั้น เนื่องจากเป็ นการปฏิ บัติให้ เป็ นไปตามกฎระเบี ยบของตลาดหลักทรั พย์ ฯ บริ ษัทฯ จึ งมีความจาเป็ นต้ องจัดสรรโดยแบ่ ง
ออกเป็ นสองส่ วนตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรั พย์ ฯ ซึ่ งสัดส่ วนดังกล่ าวเป็ นสัดส่ วนสูงสุดที่ จัดสรรได้ ตามกฎหมาย ทั้งนี ้
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ไม่ ว่าจะจัดสรรให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) หรื อให้ แก่ บุคคลในวงจากัดจะ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ และผลตอบแทนสู งสุดแก่ บริ ษัทฯ ส่ วนบริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้ นเพิ่มทุนตามแบบ General Mandate ให้
แต่ เฉพาะผู้ถือหุ้นเดิมหรื อเฉพาะบุคคลในวงจากัดหรื อไม่ นั้น ในเบื อ้ งต้ นขอเรี ยนว่ าบริ ษัทฯ จะตัดสิ นใจโดยส่ งผลกระทบ
ต่ อผู้ถือหุ้นให้ น้อยที่ สุด
กรรมการผู้จัดการ ชี แ้ จงต่ อที่ ประชุมในประเด็นที่ 2 ว่ า ในเบือ้ งต้ นการตัดสิ นใจกระทาการใด ๆ ของบริ ษัทฯ
ได้ พิจารณาถึงปั จจัยต่ าง ๆ ที่ จะส่ งผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้ นให้ น้อยที่ สุดและดาเนิ นการให้ เป็ นไปตามกฎระเบี ยบของตลาด
หลักทรั พย์ ฯ และจะเป็ นการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามแบบ General Mandate เพื่อให้ บริ ษัทฯ ได้ ประโยชน์ สูงสุด และ
เป็ นประโยชน์ กับนักลงทุนสูงสุด
ประธานฯ ได้ แจ้ งที่ ประชุมเพิ่มเติม ถึงแนวทางดาเนินการของบริ ษัทฯ ว่ าบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาและดาเนิ นการ
ทุกอย่ างด้ วยความโปร่ งใส แต่ ข้อมูลบางอย่ างยังไม่ อยู่ในขั้นตอนที่ สามารถเปิ ดเผยได้ ทั้ งนี ้ บริ ษัทฯ มุ่งหวังผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มีผู ้
ถือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้ โดยในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 39 (2) ในวาระนี้ตอ้ งการคะแนนเสี ยงลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ จากทุนจดทะเบี ยนเดิ ม 194,937,946.50 บาท
เป็ น 354,137,269.00 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญ เพิ่มทุ นจ านวน 636,797,290 หุ ้น มูลค่า ที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่ อ
รองรับการเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) และรองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่
จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และครั้งที่ 3 (ECF-W3) ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ จากจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้
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จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

600,311,880
100
0
352,700

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.94
0.00
0.00
0.06

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ ประชุมว่า ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผูช้ ่ วยเลขาฯ นาเสนอรายละเอียด
เกี่ยวกับระเบียบวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูช้ ่วยเลขาฯ ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
ความเห็นของคณะกรรมการ
ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ 10/2560 ซึ่ งจัดประชุมเมื่ อวันที่ 17 สิ งหาคม 2560 ได้มีมติให้เสนอต่อที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
บริ ษทั ฯ เสนอขออนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมตั ิไปเมื่อวาระก่อน ดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน

: 354,137,269.00

บาท

แบ่งออกเป็ น

: 1,416,549,076

หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

: 0.25
:
: 1,416,549,076

บาท

หุน้ บุริมสิ ทธิ

: -ไม่มี-

หุน้

หุน้

(สามร้ อ ยห้าสิ บ สี่ ล ้านหนึ่ งแสนสามหมื่ น
เจ็ดพันสองร้อยหกสิ บเก้าบาท)
(หนึ่ ง พัน สี่ ร้ อยสิ บ หกล้านห้าแสนสี่ ห มื่ น
เก้าพันเจ็ดสิ บหกหุน้ )
(ยีส่ ิ บห้าสตางค์)
(หนึ่ ง พัน สี่ ร้ อยสิ บ หกล้านห้าแสนสี่ ห มื่ น
เก้าพันเจ็ดสิ บหกหุน้ )
(ไม่มี)”

นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ขอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายในการ
จดทะเบียนมีอานาจในการดาเนินการยืน่ คาขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์ และให้มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
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ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มีผู ้
ถือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้ โดยในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ และให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายในการจด
ทะเบียนมีอานาจในการดาเนิ นการยื่นคาขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์ และให้มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี่ จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
600,311,980
0
0
352,700

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
99.94
0.00
0.00
0.06

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ ประชุมว่า สาหรับรายละเอียดประกอบการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมนี้ ทาง
บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เพื่อประกอบการพิจารณา ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5 (สาเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4))
ที่ ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุมแล้ว โดยในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผูช้ ่ วยเลขาฯ นาเสนอ
รายละเอียดเกี่ ยวกับระเบี ยบวาระต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ผูช้ ่วยเลขาฯ ได้เรี ยนชี้ แจงต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ดังนี้
ความเห็นของคณะกรรมการ
ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ 10/2560 ซึ่ งจัดประชุ มเมื่ อวันที่ 17 สิ งหาคม 2560 ได้มีมติ ให้เสนอเรื่ อง
ดัง กล่ า วต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 2/2560 เพื่ อ พิ จ ารณาและอนุ ม ัติ ก ารจัด สรรหุ ้น สามัญ เพิ ่ม ทุน จ านวน
636,797,290 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ดังมีรายละเอียดตามที่ ปรากฏในวาระที่ 7 ข้างต้น
บริ ษ ทั ฯ จึ ง เสนอขออนุ มตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญ เพิ่ม ทุน จานวน 636,797,290 หุ ้น มูลค่า ที่ ต ราไว้หุ้นละ
0.25 บาท ดังมีรายละเอียดตามที่ ปรากฏในวาระที่ 7 ข้างต้น โดยเป็ นการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 233,925,535 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็ นร้อยละ
30 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ ม (Rights Offering) และจานวน 77,975,178
หุ ้น คิด เป็ นร้อ ยละ 10 ของทุน จดทะเบี ย นชาระแล้ว ของบริ ษ ทั ฯ เพื่อ เสนอขายให้แ ก่บุค คลในวงจากัด (Private
Placement) ในแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
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ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดี ยวเต็มจานวนหรื อแต่บางส่ วนก็ได้ โดยเสนอ
ขายเป็ นคราวเดี ยวหรื อเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณี ใด ๆ จานวนหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เสนอขายให้แก่ผู ้
ถือหุ ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
นี้ จะต้องมีจานวนรวมกันไม่เกิ น 233,925,535 หุ ้น หรื อ ไม่เกิ นกว่าร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ฯ ณ วัน ที่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติอนุ มตั ิการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
โดย บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่ จะได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็ นบุคคลที่ เกี่ ยว
โยงกันของบริ ษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ ยว
โยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบี ยนใน
รายการที่ เกี่ ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(ก) เป็ นผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551
เรื่ องการกาหนดบทนิ ยามเกี่ ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อ
(ข) เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลที่ มีฐานะทางการเงิ นมัน่ คง และมีศกั ยภาพในการ
ลงทุนได้จริ ง รวมทั้งมีความรู ้ความสามารถประสบการณ์ หรื อศักยภาพที่ เป็ นประโยชน์หรื อส่ งเสริ มการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate) นี้ จะเป็ นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่ งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิ นสิ บห้าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอ
ขายหุ ้นนั้น โดยราคาที่ นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้ อขายหุ ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกาหนดราคา
เสนอขายหุ ้นต้องย้อนหลังไม่เกิ นกว่าสามวันทาการก่อนวันแรกที่ เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณี ที่คณะกรรมการ
บริ ษ ทั ฯ เห็ นว่ามีเหตุอ นั ควรเมื่อ พิจ ารณาถึงประโยชน์ที่ ดีที่ สุด ของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจกาหนดราคา
เสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ตอ้ งไม่เกิ นร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่ คานวณได้ขา้ งต้น โดยในการกาหนดส่ วนลด
ดังกล่าวคณะกรรมการต้อ งพิจ ารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้ว ย ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
72/2558 เรื่ องการอนุ ญาตให้บริ ษทั จดทะเบี ยนเสนอขายหุ ้นที่ ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
มีอานาจในการดาเนิ นการต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
(1) พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกาหนดราคาเสนอขาย การเสนอ
ขายเป็ นครั้ งเดี ยวหรื อเป็ นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุ ้น รายชื่ อ บุคคลในวงจากัด และเงื่ อนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้ง ดาเนิ นการ
ต่าง ๆ อันเกี่ ยวเนื่ องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
(3) ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญ าต คาขอผ่อ นผัน ต่า ง ๆ และหลัก ฐานที่ จาเป็ นและเกี่ ย วข้อ งกับ การ
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุ ญาตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน
ดังกล่า วต่อ หน่ วยงานราชการหรื อหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อง และการนาหุ ้นสามัญ เพิ่มทุ น ของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบี ย นใน
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ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอานาจในการดาเนิ นการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 5 (สาเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))
อนึ่ ง เหตุที่บริ ษทั ฯ เห็ นสมควรให้จ ดั สรรหุ ้นสามัญ เพิ่มทุน จานวนดังกล่า วเพื่อเสนอขายตามแบบมอบ
อานาจทัว่ ไป (General Mandate) เนื่ องจากบริ ษทั ฯ เห็ นว่า การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าวเพื่อเสนอขาย
ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) สามารถตอบสนองความต้องการใช้เงิ นของบริ ษทั ฯ ในการลงทุนในแต่
ละโครงการได้ทนั ที ที่โ ครงการดังกล่าวมีความชัดเจน โดยไม่มีความจาเป็ นต้อ งออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
คราวละมาก ๆ เพื่อรองรับแผนการลงทุนที่ยงั ไม่มีความชัดเจนแน่ นอนและอาจไม่เกิ ดขึ้น ซึ่ งอาจก่อให้เกิ ดความไม่เป็ น
ธรรมต่อผูถ้ ือหุ้นและอาจทาให้ผูถ้ ือหุ ้นได้รับผลกระทบจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไม่ว่าในส่ วนของการลดลงของราคาหุ้น
(Price Dilution) หรื อการลดลงของสัดส่ วนการถือหุ ้น (Control Dilution)
(2) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 194,937,946 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิ ทธิ ของ ECF-W2 ที่ จดั สรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจัดสรร คือ จะจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ในอัตรา 4 หุ ้นเดิ ม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยกาหนดราคาการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เท่ากับ 3
บาท และ
(3) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 129,958,631 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ของ ECF-W3 ที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจัดสรรคือ จะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ในอัตรา 6 หุน้ เดิม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยกาหนดราคาการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิเท่ากับ 5 บาท
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีอานาจลง
นามในเอกสารคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่ จาเป็ นและเกี่ ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ดัง กล่า ว ซึ่ ง รวมถึง การติด ต่อ และการยื่น คาขออนุ ญ าตหรื อ ขอผ่อ นผัน เอกสารและหลัก ฐานดัง กล่า วต่อ หน่ ว ยงาน
ราชการหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และการนาหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ และมีอานาจในการดาเนิ นการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ ซึ่ งในวาระนี้
ได้มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
คุณณรงค์ ชัย สิ มะโรจน์ ผู้ถือหุ้ น เรี ยนต่ อที่ ประชุมว่ า มีข่าวลือว่ า ในวาระที่ 9 นี ้ บริ ษัทฯ จะเพิ่ มทุนแบบ
General Mandate โดยการจั ดสรรหุ้ นสามัญเพิ่ มทุ นจานวน 233,925,535 หุ้ น เพื่ อเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้ นเดิ ม (Rights
Offering) ราคาหุ้นเลยตกลงมาจาก 9 บาทกว่ าเป็ น 6.45 บาท จึ งอยากฝากให้ กรรมการต้ องช่ วยกันประชาสั มพันธ์ ชี้แจงข่ าว
ลือนี ้
กรรมการผู้จัดการ ชี แ้ จงต่ อที่ ประชุมว่ า ข่ าวลือดังกล่ าวไม่ ได้ เผยแพร่ จากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ทั้งนี ้ ขอเรี ยน
ว่ า บริ ษัทฯ พิจารณาดาเนินการในเรื่ องต่ าง ๆ บนพืน้ ฐานที่ ต้องคานึ งถึงผลประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหุ้ นเป็ นประการสาคัญ
และขอให้ ทุกท่ านรั บฟั งข่ าวสารจากที่ ประชุมกรรมการคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อความชัดเจน
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มีผู ้
ถือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้ โดยในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนน
เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 39 (1) ในวาระนี้ตอ้ งการคะแนนเสี ยงลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
วาระที่ 10

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสี ย
งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
600,311,880
100
0
352,700

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
-ไม่มี-

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิ ดเห็ นใด ๆ ที่ ตอ้ งการจะนาเสนอเพิ่มเติมอี ก
หรื อไม่ ซึ่งได้มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
คุณสุวรรณ เตชะริ นทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง การลงทุนของบริ ษัทฯ ในธุรกิจโรงไฟฟ้ าที่ พม่ า ที่ บริ ษัทฯ เข้ า
ไปถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20 ในบริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสี เขียว (ประเทศไทย) จากัด และธุรกิจพลังงานชี วมวลที่ ถือหุ้ นอยู่ร้อยละ
33.37 ว่ า หุ้นส่ วนทางธุรกิจเป็ นใคร ไว้ ใจได้ หรื อไม่ โครงการอยู่ในขั้นตอนไหน
กรรมการผู้จัดการ ชี แ้ จงต่ อที่ ประชุมว่ า บริ ษัทฯ เริ่ มต้ นมาจากการทาธุรกิจเฟอร์ นิ เจอร์ ไม่ ใช่ ธุรกิจพลังงาน
ดังนั้น การจะริ เริ่ มในสายธุรกิ จอื่ น ๆ บริ ษัทฯ จึ งต้ องค่ อย ๆ เข้ าไปลงทุน ทุกวันนี ้ บริ ษัทฯ ถือหุ้ นร้ อยละ 20 ในบริ ษัท
พลังงานเพื่อโลกสี เขียว (ประเทศไทย) จากัด ร้ อยละ 33.37 ใน SAFE แต่ ในอนาคตหากบริ ษัทฯ มีความเชี่ ยวชาญ อาจเพิ่ม
สัดส่ วนการถือหุ้นถึงร้ อยละ 100 ก็เป็ นได้ สาหรั บการทาธุรกิจนี ้ บริ ษัทฯ ได้ คานึงถึงหุ้นส่ วนทางธุรกิจที่ เข้ มแข็ง มีผ้ ูบริ หาร
ที่ มีความซื่ อสั ตย์ มี จรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพราะบริ ษัทฯ ต้ องอยู่เคี ยงคู่ กันกับหุ้ นส่ วนทางธุรกิ จเหล่ านี ้ต่อไป สาหรั บ
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ นั้น บริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสี เขียว (ประเทศไทย)
จากัด (GEP) คือหุ้นส่ วนทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึ่ งมีผ้ ูบริ หารเป็ นบุคคลมีชื่อเสี ยงและเป็ นที่ ยอมรั บจากรั ฐบาลพม่ า และมีทีม
บริ หารเป็ นที มคนรุ่ นใหม่ ที่ มีแนวคิ ดในการทางานที่ สามารถขับเคลื่อนธุรกิจนี ต้ ่ อไปในภายภาคหน้ า นอกจากนี ้ ก่ อนที่ จะ
ลงทุนในโครงการใด ๆ ก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างที่ ปรึ กษาต่ าง ๆ ทั้ งที่ ปรึ กษากฎหมายที่ มีความเชี่ ยวชาญในกฎหมายพม่ า
และที มที่ ปรึ กษาทางการเงินอิสระมาทาการวิเคราะห์ ข้อมูลทั้งหมดโดยละเอียดก่ อนจะลงทุน และโรงไฟฟ้ าที่ พม่ าที่ ลงทุน ก็
เป็ นโครงการที่ ใหญ่ ที่สุดในแถบเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ สาหรั บธุรกิ จพลังงานชี วมวลนั้น ขอเรี ยนชี ้แจงว่ า หุ้ นส่ วนทาง
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ธุรกิ จคื อ บริ ษัท ฟอร์ จู น พาร์ ท อิ นดัสตรี ้ จากัด (มหาชน) (FPI) ซึ่ งเป็ นบริ ษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และมี
ผู้บริ หารของ บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี จากัด (PWGE) ที่ มีความชานาญด้ านเทคนิ ค วัตถุดิบ และเป็ นนักธุรกิจ
ในพืน้ ที่ ที่ทาธุรกิจในภาคใต้ อยู่แล้ ว
สาหรั บประเด็น ความเป็ นไปได้ ทางธุ รกิ จ ในโครงการที่ น ราธิ วาส นั้ น มี การจ าหน่ ายไฟฟ้ าเชิ งพาณิ ชย์
(“COD”) แล้ ว และสามารถ COD ได้ เกินร้ อยละ 95 ซึ่ งมากกว่ าที่ ได้ ประมาณการเอาไว้
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถามเพิ่มเติม 2 เรื่ อง ดังนี ้
1) ความเสี่ ยงของโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวล จังหวัดนราธิ วาส ที่ ได้ มีการจาหน่ ายไฟฟ้ าเชิ งพาณิ ชย์
ไปแล้ วนั้น มีการซื ้อไม้ จากประเทศมาเลเซี ยอย่ างไร และจาหน่ ายไฟได้ ในราคาเท่ าไร
กรรมการผู้จัดการ ชี แ้ จงที่ ประชุมว่ า โครงการดังกล่ าวตั้งอยู่ที่ อาเภอแว้ ง จังหวัดนราธิ วาส ซึ่ งตั้งอยู่ใกล้ เคี ยง
กับประเทศมาเลเซี ย การขนส่ งเป็ นระยะทางไม่ ไกล (ประมาณ 70 – 100 กิโลเมตร) และเนื่ องจากประเทศมาเลเซี ยมี Master
Plan ในการปลูกป่ าที่ สมบูรณ์ มากกว่ าประเทศไทย ซึ่ งในปั จจุบันก็ยังห้ ามตัดไม้ ตาม พ.ร.บ. 2484 แต่ ทั้งนี ท้ ั้งนั้นวัตถุดิบที่
ใช้ ในโครงการก็ยังคงใช้ ไม้ ยางพารา และไม้ อื่น ๆ ในประเทศไทยเป็ นอันดับแรก โดยไม้ จากประเทศมาเลเซี ยเป็ นแหล่ ง
วัตถุดิบสารองในกรณี ที่วตั ถุดิบในประเทศไม่ เพียงพอเท่ านั้น และโครงการดังกล่ าว สามารถจาหน่ ายไฟได้ ในราคาหน่ วยละ
5.04 บาท
2) ข้ อความในเอกสารหนังสื อเชิ ญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้ น ครั้ งที่ 2/2560 หน้ าที่ 53 หั วข้ อ คารั บรองของ
กรรมการ ในวรรค “หากในการปฏิ บัติหน้ าที่ ดังกล่ าวเกิ ดความเสี ยหายแก่ บริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้ นสามารถ
ฟ้ องร้ องเรี ยกค่ าเสี ยหายจากกรรมการคนดังกล่ าวแทนบริ ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ.2535 และหากการปฏิ บัติหน้ าที่ นั้นเป็ นเหตุให้ กรรมการหรื อบุคคล
ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งได้ ประโยชน์ ไ ปโดยมิ ชอบ ผู้ ถือ หุ้ นสามารถใช้ สิท ธิ ฟ้องเรี ยกคื น ประโยชน์ จ าก
กรรมการนั้ นแทนบริ ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่ งพระราชบั ญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
พ.ศ. 2535 ได้ ” หมายถึง เฉพาะตัวบุคคล หรื อในนามนิติบุคคล
ที่ ป รึ กษากฎหมาย ชี ้แ จงที่ ป ระชุ มว่ า ในประเด็น ดั งกล่ าว เป็ นค ารั บ รองตามข้ อ กาหนดของ สานั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) ซึ่ งหมายความตามข้ อความที่ ระบุว่าฟ้ องร้ องที่ ตัวบุคคล ไม่ ใช่
นิติบุคคล
คุณนิ รันดร์ พงษ์ กลา่ ผู้ถือหุ้ น สอบถามถึ ง โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวลที่ จังหวัด ลพบุรี ซึ่ งลงทุ น
ร่ วมกับ บริ ษัท ทรู เอ็นเนอร์ จี เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด (“TPL”) ซึ่ งเป็ นบริ ษัทลูกของ บริ ษัท อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“IFEC”) ว่ ามีความคืบหน้ าอย่ างไร
กรรมการผู้ จั ด การ ชี ้ แ จงที่ ป ระชุ ม ว่ า ก่ อ นที่ จ ะเข้ า ไปลงทุ น ทาง IFEC ยั ง ไม่ มี ปั ญ หาภายในเรื่ อง
คณะกรรมการ และในขณะที่ บริ ษัทฯ ตัดสิ นใจที่ จะลงทุน ซื ้อโรงไฟฟ้ ามา ก็ได้ พิจารณาถึงรายละเอี ยดและผลประโยชน์ ที่
คุ้มค่ า และเป็ นประโยชน์ แก่ บริ ษัทฯ ทั้งนี ้ ในส่ วนของความคื บหน้ านั้น อยู่ระหว่ างรอให้ ทาง IFEC บริ หารจัดการปั ญหา
ภายในให้ แล้ วเสร็ จก่ อน และสาหรั บเงิ นที่ ได้ ลงทุนไปแล้ ว จานวน 50 ล้ านบาท นั้น ทาง IFEC ได้ ดาเนิ นการจ่ ายดอกเบี ย้
คืนให้ บริ ษัทฯ ตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืม
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คุณอนงค์ สันติอัศวราภรณ์ ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม 4 เรื่ อง ดังนี ้
1) อัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ของโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศ
เมียนมาร์ และโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวล จังหวัดนราธิ วาส เท่ ากับเท่ าไหร่
2) สอบถามถึงผลกระทบที่ เกิดกับผู้ถือหุ้ น (Dilution Effect) ของ ECF-W2 และ ECF-W3 แยกเป็ นอย่ างละ
ร้ อยละ 30 หรื อรวมกันเป็ น ร้ อยละ 30
3) RO และ PP จะทาให้ เกิดผลกระทบสาหรั บกาไร อยู่ที่ร้อยละเท่ าไหร่
4) Timeline ของการพิ จารณาอนุมัติจัด สรรหุ้ นสามัญเพิ่ มทุ นเพื่ อเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้ นเดิ ม (Rights
Offering) และเพื่ อเสนอขายให้ แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในแบบมอบอานาจทั่ วไป
(General Mandate) จะเกิดขึน้ ประมาณเมื่อไร
ผู้ช่วยเลขาฯ แจ้ งที่ ประชุมในประเด็นแรก ดังนี ้ ตามรายงานของที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระ ซึ่ งได้ อนุมัติการ
เข้ าทารายการในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สรุ ป
IRR Project เท่ ากับร้ อยละ 10.74 และ IRR Equity อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 8.26 และ IRR ของโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชี ว
มวล จังหวัดนราธิ วาส อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 15
ที่ ปรึ กษาทางการเงิ น ชี ้แจงในประเด็นที่ 2 และ 3 โดยสรุ ปได้ ว่า Dilution Effect ของการออกและจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 แบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน ประกอบด้ วย
(1) Control Dilution ตามที่ ผ้ ูบริ หารได้ ชีแ้ จงไปแล้ วว่ ามีทั้งสิ ้น 4 กรณี ดังรายละเอียดที่ นาเสนอในวาระที่ 5
(2) Price Dilution และ
(3) Earning Per Share Dilution
โดยสรุ ปรายละเอียดผลกระทบได้ ดังตารางต่ อไปนี ้
หน่ วย : ร้ อยละ
ผลกระทบ
ส่ วนผลกระทบ*
ผลกระทบต่ อสิ ทธิ ออกเสี ยงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)
0.00% - 29.41%
ผลกระทบต่ อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
0.00% - 5.50%
ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกาไร (EPS Dilution)
14.29% - 29.41%
ประเด็นที่ 4 Time line ของการจั ดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเพื่ อเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้ นเดิม (Rights Offering)
และเพื่อเสนอขายให้ แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) นั้น อยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์ ของตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย ซึ่ งจะมีระยะเวลานับจากที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้ น ครั้ งที่ 2/2560 ในวันที่ 2
ตุลาคม 2560 มีมติอนุมตั ิรายการดังกล่ าว ไปจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้ งถัดไป ประมาณเดือน เมษายน 2561
ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม เรื่ องโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ว่ าหาก
เกิดปั ญหาที่ รัฐบาลทหารมีการออกกฎหมายพิเศษ จะส่ งผลกระทบกับโครงการฯ หรื อไม่ และบริ ษัทฯ มีแนวทางการแก้ ไข
อย่ างไร
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ประธานฯ ชี ้แจงที่ ประชุมว่ า บริ ษัทฯ มีทีมที่ ปรึ กษาที่ มีความสั นทัดเรื่ องกฎหมายของประเทศพม่ าคอยให้
คาแนะนาอยู่แล้ ว เพื่อประกอบการพิจารณา วางแนวทางต่ าง ๆ และขอเชิ ญกรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้ ชี้แจงรายละเอี ยดต่ อที่
ประชุมเพิ่มเติม
กรรมการผู้จัดการ ชี แ้ จงที่ ประชุมว่ า ปั จจุบันประเทศพม่ าเจริ ญขึน้ มาก และตามที่ ท่านประธานฯ เรี ยนไปแล้ ว
ว่ าบริ ษัทฯ ไม่ สามารถวิเคราะห์ กฎหมายของประเทศพม่ าในเชิ งลึกได้ และไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าได้ ว่า การเมืองของ
ประเทศพม่ าจะดาเนินการไปในลักษณะอย่ างไร อย่ างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการอย่ างดีที่สุดคือ การซื ้อประกันภัยความ
เสี่ ยงทางการเมือง (Political Risk) ว่ า ซึ่ งหากเกิดเหตุการณ์ ทางการเมืองที่ กระทบต่ อโครงการ และบริ ษัทฯ จะยังได้ รับการ
ชดเชยค่ าเสี ยหายตามวงเงินประกันภัย นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีใบอนุญาตครบถ้ วนสาหรั บการลงทุนในประเทศพม่ า ซึ่ งรวมถึง
ใบอนุญาตจาก Myanmar Investment Commission (MIC) ซึ่ งทาหน้ าที่ เช่ นเดียวกับ Board of Investment of Thailand (BOI)
ของประเทศไทย และในฐานะที่ ตนทางานและบริ หารบริ ษัทฯ อยู่ สิ่ งที่ คานึ งลาดับแรกในการลงทุนในโครงการต่ าง ๆ คื อ
ผลประโยชน์ สูงสุ ดของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้ น โดยบริ ษัทฯ ได้ ทาการศึ กษามาแล้ วอย่ างดี และเชื่ อว่ าเป็ นสิ่ งที่ ดีที่สุด และ
ก่ อให้ เกิดผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้นและบริ ษัทฯ น้ อยที่ สุด และกล่ าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ านมา ณ โอกาสนี ้
ภายหลังการตอบคาถามดังกล่าว ในที่ประชุมไม่มีผถู ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยหรื อข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้
กล่าวขอบคุณต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน และกล่าวปิ ดประชุมในเวลา 16.10 น.
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