หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน)

วันจันทร์ที่ 2 ตุลำคม 2560
เวลำ 14.00 น.
ณ ห้องศรี นคริ นทร์ 1
โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วงิ ส์ คอนเวนชัน่
ชั้น 9 เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240

บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนต่ อผู้ถือหุ้นเพื่อทราบถึงการงดแจกของชาร่ วยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ งที่ 2/2560 เพื่อให้
สอดคล้
บแนวทางที
ากับดูงแการงดแจกของช
ลได้ รณรงค์ ให้ บาร่ริ ษวทยในการประชุ
ั จดทะเบียนทบทวนนโยบายในการแจกของช
ยใน
บริ ษทั อฯงกัขอเรี
ยนต่ อผู้ถ่หือน่หุ้วนยงานก
เพื่อทราบถึ
มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ งที่ 2/2560 เพืาร่่อวให้
้ ถือหุ้น ยนทบทวนนโยบายในการแจกของชาร่ วยใน
สอดคล้ องกับแนวทางที่หน่ วยงานกากับดูแลได้การประชุ
รณรงค์ ใมห้ให้
บริกษับทั ผูจดทะเบี
ที่ ECF2 060/2560

การประชุมให้ กับผู้ถือหุ้น

ที่ ECF2 060/2560

15 กันยายน 2560

เรื่ อง

ขอเรี ยนเชิญเข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560

เรื่ อง
เรี ยน

ขอเรี ยนเชิญเข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560
ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ
ษทั ถ้ อีือสหุต์น้ โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
ท่านผู

เรี ยน

15 กันยายน 2560

บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย
1.วย สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
สิ่ งที่ส่งมาด้
จารณาระเบี
บวาระที
1. (ประกอบการพิ
สาเนารายงานการประชุ
มวิสยามั
ญผูถ้ ือ่ หุ2)น้ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
2. สรุ
ปรายละเอียดสจารณาระเบี
าคัญของใบส
าคัญแสดงสิ
(ประกอบการพิ
ยบวาระที
่ 2) ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด
ครั้งยทีดส
่ 2 าคั
(ECF-W2)
อหุน้ ษ(Right
2. (มหาชน)
สรุ ปรายละเอี
ญของใบสที่จาคัดั ญสรรให้
แสดงสิแก่ทผธิถู ้ ทือี่จหุะซืน้ เดิ
สามัดญส่เพิว่มนการถื
ทุนของบริ
ทั อีสต์Offering)
โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด
้ อหุมน้ ตามสั
(ประกอบการพิ
จ
ารณาระเบี
ย
บวาระที
่
5)
(มหาชน) ครั้งที่ 2 (ECF-W2) ที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
3. สรุ
ปรายละเอียดสจารณาระเบี
าคัญของใบส
าคัญแสดงสิ
(ประกอบการพิ
ยบวาระที
่ 5) ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด
ครั้งยทีดส
่ 3 าคั
(ECF-W3)
อหุน้ ษ(Right
3. (มหาชน)
สรุ ปรายละเอี
ญของใบสที่จาคัดั ญสรรให้
แสดงสิแก่ทผธิถู ้ ทือี่จหุะซืน้ เดิ
สามัดญส่เพิวม่ นการถื
ทุนของบริ
ทั อีสต์Offering)
โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด
้ อหุมน้ ตามสั
(ประกอบการพิ
่ 6)แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
(มหาชน) ครั้งที่ จ3ารณาระเบี
(ECF-W3)ยทีบวาระที
่จดั สรรให้
่ยวกั
4. สารสนเทศเกี
บการออกและเสนอขาย
(ประกอบการพิ
จารณาระเบี
ยบวาระที่ 6) (1) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้ง
ที่ 2 (ECF-W2)่ยวกั
และ
(2) ใบสาคัญแสดงสิ ท(1)
ธิที่จใบส
ะซื้อาคัหุญน้ แสดงสิ
สามัญเพิท่มธิทุที่นจะซื
ของบริ
ทั ฯญครัเพิ้ ง่มทีทุ่ 3น(ECF-W3)
4. สารสนเทศเกี
บการออกและเสนอขาย
ของบริ ษทั ฯ ครั้ง
้ อหุน้ ษสามั
(ประกอบการพิ
จ
ารณาระเบี
ย
บวาระที
่
5
และ
วาระที
่
6)
ที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3)
5. (ประกอบการพิ
สาเนาแบบรายงานการเพิ
น (แบบ่ 553-4)
จารณาระเบี่มทุยบวาระที
และ วาระที่ 6)
(ประกอบการพิ
จ
ารณาระเบี
ย
บวาระที
่
7
และวาระที่ 9)
5. สาเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
6. (ประกอบการพิ
ข้อบังคับของบริจษารณาระเบี
ทั ในส่วนทียบวาระที
่เกี่ยวข้องกั
การประชุ่ ม9)ผูถ้ ือหุน้
่ 7 บและวาระที
ิสาหรับษการประชุ
มวิ่เสกี่ยามัวข้ญอผูงกั
ถ้ ือบหุการประชุ
น้ ครั้งที่ 2/2560
6.7. ข้ข้ออบัปฏิงคับบตั ของบริ
ทั ในส่วนที
มผูถ้ ือหุน้
กฐานแสดงสิ
าร่้ งวทีมประชุ
7. ข้อปฏิเอกสารและหลั
บตั ิสาหรับการประชุ
มวิสามัทญธิผูใถนการเข้
้ ือหุน้ ครั
่ 2/2560ม
การมอบฉันทะและวิ
ธีการมอบฉั
ทะ าร่ วมประชุม
 เอกสารและหลั
กฐานแสดงสิ
ทธิในนการเข้
การออกเสีนยงลงคะแนนและวิ
ธีการนั
 การมอบฉั
ทะและวิธีการมอบฉั
นทะบคะแนนเสี ยง
8. ขั้นตอนการเข้
มประชุมวิสามัญธผูีกถ้ ารนั
ือหุน้ บคะแนนเสี
ครั้งที่ 2/2560
การออกเสีาร่ยวงลงคะแนนและวิ
ยง
8. ขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560
1 | ห น้ า ที่
1 | ห น้ า ที่

9. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริ ษทั ที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
10. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
9. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริ ษทั ที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
11. หนั
แผนที
ถานที่จนดั ทะแบบ
การประชุ
10.
งสื่อสมอบฉั
ข.มผูถ้ ือหุน้
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode (ที่ตอ้ งนามาในวันประชุม)
11. แผนที่สถานที่จดั การประชุมผูถ้ ือหุน้
ด้12.ว ยทีแบบฟอร์
่ ป ระชุ มมคณะกรรมการบริ
คสท์เ ฟอร์
นิ เ ทคม) จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ครั้ งที่ 10/2560
ลงทะเบียน Barcodeษ ัท(ทีอี่ตสอ้ ต์งนโามาในวั
นประชุ
เมื่ อ วัน ที่ ด้17ว ยที
สิ ง่ ปหาคม
ได้มี ม ติ ใ ห้เ รีษย กประชุ
วิส ามัเ ฟอร์
ญ ผู ถ้ นื อิ เ ทค
หุ ้น จครัากั้ งที
2/2560 ในวั
น จัษนั ททร์ฯ”)ที่ 2ครัตุงที
ล าคม 2560
ระชุ ม2560
คณะกรรมการบริ
ัท อี ส ต์โมคสท์
ด ่ (มหาชน)
(“บริ
้ ่ 10/2560
เวลา
ห้องศรี
น คริได้
น ทร์
วิง ส์งทีคอนเวนชั
น่ กรุนงจัเทพมหานคร
เลขที2560
่ 333
เมื
่ อ วัน14.00
ที่ 17น.สิ งณหาคม
2560
มี ม ติ1 ใชัห้้ นเ รี9ยโรงแรมเดอะ
กประชุ ม วิส ามัแกรนด์
ญ ผู ถ้ ื อ หุโฟร์
้น ครั
น ทร์ ที่ 2 ตุ ล าคม
้ ่ 2/2560 ในวั
ถนนศรี
น คริน.น ทร์
หมาก
กรุ งเทพมหานคร
จารณาเรื่ นองต่กรุางงเทพมหานคร
ๆ ตามระเบี ยบวาระการ
เวลา
14.00
ณ ห้แขวงหั
องศรี นวคริ
น ทร์เขตบางกะปิ
1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ
แกรนด์10240
โฟร์ วเพื
ิง ส์่อพิคอนเวนชั
เลขที่ 333
่
ประชุม ดังต่อไปนี้
ถนนศรี น คริ น ทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบี ยบวาระการ
ประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานฯ แจ้ งเพือ่ ทราบ
–วาระเพืแจ้่องทราบจึ
งไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
วาระที่ 1 การลงมติ
เรื่องทีป่ ระธานฯ
เพือ่ ทราบ

การลงมติ –วาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
จจริ งบและเหตุ
ผล การประชุมมวิวิสสามั
่ 1/2560เมืของบริ
ษทั พฤษภาคม
ฯ ที่จดั ขึ้นเมื2560
่อวันที่ 31 พฤษภาคม
วาระที่ 2 ข้พิอจเท็
ารณารั
รองรายงานการประชุ
ามัญ
ญผูผูถ้ถ้ ือือหุหุ้น้น ครัครั้ ง้ งทีที่ 1/2560
อ่ วันที่ 31
2560 และบริ ษทั ฯ ได้บนั ทึ กรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้ว และจัดทารายงานการประชุมส่ งให้ตลาด
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริ ษทั ฯ ที่จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
หลั
ก
ทรั
พ
ย์
แห่ษงทัประเทศไทย
วยงานอื่นทีม่เกีดั่ยงวข้
าหนดดทารายงานการประชุมส่ งให้ตลาด
2560 และบริ
ฯ ได้บนั ทึ กและหน่
รายงานการประชุ
กล่อางภายในเวลาที
วถูกต้องครบถ้่กวฎหมายก
นแล้ว และจั
นคณะกรรมการบริ
ษทั การบั
ม มี ค วามถู
กต้อ ง ครบถ้วนแล้ว จึ ง เห็ น สมควร
หลักทรัพย์ความเห็
แห่งประเทศไทย
และหน่วยงานอื
่นที่เกีน่ยทึวข้กอรายงานการประชุ
งภายในเวลาที่กฎหมายก
าหนด
เสนอให้ท่ี ประชุ มผูถ้ ือหุ้นรับรองรายงานการประชุ ม วิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2560 โดยมี รายละเอี ยดปรากฏตามสิ่ งที่
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษทั การบันทึ กรายงานการประชุ ม มี ค วามถูกต้อ ง ครบถ้วนแล้ว จึ ง เห็ น สมควร
ส่เสนอให้
ง มาด้วทยล่ี ปาดั
ม วิสม ามั
่ 1/2560
่ ง ประชุ
ม เมื่ อ วัยนดปรากฏตามสิ
ที่ 31 พฤษภาคม
้ งที้ งที
ระชุบ ทีม่ผู1ถ้ ือ(สหุ้นาเนารายงานการประชุ
รับรองรายงานการประชุ
วิสญามัผูญถ้ ผูื อถ้ หุื อ้นหุครั
้น ครั
่ 1/2560ซึโดยมี
รายละเอี
่ งที่
2560)
ส่ ง มาด้ว ยลาดับ ที่ 1 (สาเนารายงานการประชุ ม วิสามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 1/2560 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 31 พฤษภาคม
2560) การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 3 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน 64,411,770 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
เป็ นทุนนจดทะเบี
จดทะเบีย นของบริ
ย นจ านวนษั ท194,937,946.50
บาท โดยการตั
ด หุ้ นสามั
ญ ที่ ยยั งนเดิ
ไม่ ไ มด้
วาระที่ 3 259,349,716.50
พิ จ ารณาอนุ มั ตบาท
ิ ก ารลดทุ
ฯ จ านวน 64,411,770
บาท จากทุ
น จดทะเบี
ออกจ
าหน่ ายของบริ
จานวน
257,647,080
หุ้น มูล194,937,946.50
ค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละบาท
0.25 โดยการตั
บาท
259,349,716.50
บาทษัทเป็ฯ นทุ
น จดทะเบี
ย นจ านวน
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ยของบริษัทฯ จานวน 257,647,080 หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท
่ ยวเนื่ องกับธุ รกิ จหลัก และ/หรื อ
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การลงทุนในธุ รกิ จพลังงานต่าง ๆ อาทิ เช่น โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ และโครงการโรงไฟฟ้
าพลังงานชี ว
และจาหน่ ายเฟอร์ นิเจอร์ ซ่ึ งเป็ นธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ และ/หรื อการขยายธุ ร กิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องกับธุ รกิ จหลัก และ/หรื อ
่ระหว่างการศึ กษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนในธุ รกิ จพลังงานไฟฟ้ าในหลายโครงการ ซึ่ งหากผล
มวล
ซึ่ งบริ
ษทั ฯรกิอยู
การลงทุ
นในธุ
จพลั
งงานต่าง ๆ อาทิ เช่น โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ และโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชี ว
การศึ กษาแสดงถึงความเป็
นไปได้และความคุม้ ค่าในการลงทุนในโครงการดังกล่าว บริ ษทั ฯ อาจมีการพิจารณาอนุ มตั ิ
มวล ซึ่ งบริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการศึ กษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนในธุ รกิ จพลังงานไฟฟ้ าในหลายโครงการ ซึ่ งหากผล
เพื่อเข้กาษาแสดงถึ
ลงทุนในโครงการต่
าง ๆ เหล่
านั้นในอนาคต
ดังนั้น เพืน่อในโครงการดั
ให้บริ ษทั ฯ มีงกกล่
ระแสเงิ
ยงพอต่
อการขยายธุ
การศึ
งความเป็ นไปได้
และความคุ
ม้ ค่าในการลงทุ
าว บรินษสดเพี
ทั ฯ อาจมี
การพิ
จารณาอนุรมกิตั จิ
และรองรับการเข้าลงทุน โครงการต่าง ๆ ดังกล่าว บริ ษทั ฯ จึ งได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ ม ัติการเพิมทุน
เพื่อเข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ เหล่านั้นในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีกระแสเงิ นสดเพียงพอต่อการขยายธุ่ รกิ จ
และรองรับการเข้าลงทุน โครงการต่าง ๆ ดังกล่าว บริ ษทั ฯ จึ งได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ ม ัติการเพิ่มทุน
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จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฎในวาระที่ 7 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีหุ้นสามัญที่ ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ าย
ซึ่ งเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อ
จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฎในวาระที่ 7 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีหุ้นสามัญที่ ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ าย
(ก) รองรั บการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (“ECFซึ่ งเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อ
W1”) โดยจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถือหุ ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18
(ก) รองรั บการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (“ECFกรกฎาคม 2557 ซึ่งมีหุน้ สามัญเหลือจากการใช้สิทธิ ตาม ECF-W1 จานวน 116,660 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิด
W1”) โดยจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถือหุ ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18
เป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 29,165 บาท ซึ่ง ECF-W1 หมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
กรกฎาคม 2557 ซึ่งมีหุน้ สามัญเหลือจากการใช้สิทธิ ตาม ECF-W1 จานวน 116,660 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิด
(ข) รองรับการเพิ่มทุนตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
เป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 29,165 บาท ซึ่ง ECF-W1 หมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (Right Offering) และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
(ข) รองรับการเพิ่มทุนตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
(Private Placement) จานวนรวม 227,530,420 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 56,882,605 บาท
2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (Right Offering) และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
และ
(Private Placement) จานวนรวม 227,530,420 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 56,882,605 บาท
(ค) รองรับการปรับสิ ทธิของ ECF-W1 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
และ
จานวน 30,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 7,500,000 บาท ซึ่ ง ECF-W1 ได้
(ค) รองรับการปรับสิ ทธิของ ECF-W1 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
หมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่ผา่ นมา นั้น
จานวน 30,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 7,500,000 บาท ซึ่ ง ECF-W1 ได้
ดังนั้น เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
หมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่ผา่ นมา นั้น
เพิ่มเติม) ซึ่งกาหนดให้ บริ ษทั ฯ จะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุน้ ใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ ้นทั้งหมดได้
ดังนั้น เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
ออกจาหน่ายและได้รับชาระเงินค่าหุ ้นครบถ้วนแล้ว หรื อในกรณี หุ้นยังจาหน่ายไม่ครบ หุ ้นที่เหลือต้องเป็ นหุ ้นที่ออกเพื่อ
เพิ่มเติม) ซึ่งกาหนดให้ บริ ษทั ฯ จะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุน้ ใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ ้นทั้งหมดได้
รองรับหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น บริ ษทั ฯ จึ งมีความจาเป็ นต้องลดทุนจดทะเบี ยนในจานวน
ออกจาหน่ายและได้รับชาระเงินค่าหุ ้นครบถ้วนแล้ว หรื อในกรณี หุ้นยังจาหน่ายไม่ครบ หุ ้นที่เหลือต้องเป็ นหุ ้นที่ออกเพื่อ
ดังกล่าว
รองรับหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น บริ ษทั ฯ จึ งมีความจาเป็ นต้องลดทุนจดทะเบี ยนในจานวน
ทั้งนี้ ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะมีทุนจดทะเบียนจานวน 194,937,946.50 บาท มูลค่าที่ตรา
ดังกล่าว
ไว้หุน้ ละ 0.25 บาท แบ่งออกเป็ น 779,751,786 หุน้
ทั้งนี้ ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะมีทุนจดทะเบียนจานวน 194,937,946.50 บาท มูลค่าที่ตรา
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน
ไว้หุน้ ละ 0.25 บาท แบ่งออกเป็ น 779,751,786 หุน้
ของบริ ษ ทั ฯ จานวน 64,411,770 บาท จากทุน จดทะเบีย นเดิม 259,349,716.50 บาท เป็ นทุน จดทะเบีย นจานวน
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน
194,937,946.50 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั ฯ จานวน 257,647,080 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
ของบริ ษ ทั ฯ จานวน 64,411,770 บาท จากทุน จดทะเบีย นเดิม 259,349,716.50 บาท เป็ นทุน จดทะเบีย นจานวน
หุ ้นละ 0.25 บาท เนื่ องจากหุ ้นสามัญที่ถูกตัดทิ้งในครั้งนี้ เป็ นหุ ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการดาเนินการ
194,937,946.50 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั ฯ จานวน 257,647,080 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
ต่าง ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น
หุ ้นละ 0.25 บาท เนื่ องจากหุ ้นสามัญที่ถูกตัดทิ้งในครั้งนี้ เป็ นหุ ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการดาเนินการ
การลงมติ วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ต่าง ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
การลงมติ วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติม หนังสื อบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติม หนังสื อบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ ยงั ไม่ได้
ทะเบียนของบริษัทฯ
ออกจาหน่ายของบริ ษทั ฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้น บริ ษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ ยงั ไม่ได้
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
ออกจาหน่ายของบริ ษทั ฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้น บริ ษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
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“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน

:

194,937,946.50 บาท

(หนึ่ งร้อยเก้าสิ บสี่ ลา้ นเก้าแสนสามหมื่นเจ็ด
พันเก้าร้อยสี่ สิบหกบาทห้าสิ บสตางค์)
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
: 194,937,946.50 บาท (หนึ่ งร้อยเก้าสิ บสี่ ลา้ นเก้าแสนสามหมื่นเจ็ด
แบ่งออกเป็ น
:
779,751,786 หุน้
(เจ็ดร้อยเจ็ดสิ บเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่ ง
พันเก้าร้อยสี่ สิบหกบาทห้าสิ บสตางค์)
พันเจ็ดร้อยแปดสิ บหกหุน้ )
แบ่งออกเป็ น
:
779,751,786 หุน้
(เจ็ดร้อยเจ็ดสิ บเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่ ง
มูลค่าหุน้ ละ
:
0.25 บาท (ยีส่ ิ บห้าสตางค์)
พันเจ็ดร้อยแปดสิ บหกหุน้ )
โดยแบ่งออกเป็ น
:
มูลค่าหุน้ ละ
:
0.25 บาท (ยีส่ ิ บห้าสตางค์)
หุน้ สามัญ
:
779,751,786 หุน้
(เจ็ดร้อยเจ็ดสิ บเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่ ง
โดยแบ่งออกเป็ น
:
พันเจ็ดร้อยแปดสิ บหกหุน้ )
หุน้ สามัญ
:
779,751,786 หุน้
(เจ็ดร้อยเจ็ดสิ บเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่ ง
หุน้ บุริมสิ ทธิ
:
-ไม่มี- หุน้
(ไม่มี)”
พันเจ็ดร้อยแปดสิ บหกหุน้ )
และให้บุคคลที่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายในการจดทะเบี ยนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรม
หุน้ บุริมสิ ทธิ
:
-ไม่มี- หุน้
(ไม่มี)”
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
และให้บุคคลที่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายในการจดทะเบี ยนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรม
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4.
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ของหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดข้างต้น
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4.
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
ของหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดข้างต้น
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
หมายเหตุ เนื่ องจากวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 เป็ นวาระที่ มีความเกี่ยวเนื่ องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่ องตาม
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 จะถือเป็ นเงื่ อนไขซึ่ งกันและกัน โดยหากเรื่ องในวาระใดวาระหนึ่ งไม่ ได้ รับการอนุมัติจะถือว่ าเรื่ อง
หมายเหตุ เนื่ องจากวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 เป็ นวาระที่ มีความเกี่ยวเนื่ องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่ องตาม
อื่ น ๆ ที่ ได้ รับอนุมัติแล้ วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่ มีการพิจารณาในวาระอื่ นๆ ต่ อไป โดยจะถือว่ าการพิจารณาอนุมัติใน
วาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 จะถือเป็ นเงื่ อนไขซึ่ งกันและกัน โดยหากเรื่ องในวาระใดวาระหนึ่ งไม่ ได้ รับการอนุมัติจะถือว่ าเรื่ อง
เรื่ องต่ าง ๆ ตามที่ ปรากฏรายละเอี ยดวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 ไม่ ได้ รับการอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้ น
อื่ น ๆ ที่ ได้ รับอนุมัติแล้ วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่ มีการพิจารณาในวาระอื่ นๆ ต่ อไป โดยจะถือว่ าการพิจารณาอนุมัติใน
เรื่ องต่ าง ๆ ตามที่ ปรากฏรายละเอี ยดวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 ไม่ ได้ รับการอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้ น
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECFW2) จานวน 194,937,946 หน่ วย ซึ่งจะจัดสรรให้ แก่ ผ้ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECFข้อเท็จจริ งและเหตุผล เนื่ องจากปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีแผนธุรกิจที่ จะขยายกาลังการผลิตในธุรกิจผลิตและจาหน่าย
W2) จานวน 194,937,946 หน่ วย ซึ่งจะจัดสรรให้ แก่ ผ้ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น
เฟอร์นิเจอร์ซ่ ึงเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ด้วยการลงทุนเพิ่มในเครื่ องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติสาหรับกระบวนการผลิตสิ นค้า
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล เนื่ องจากปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีแผนธุรกิจที่ จะขยายกาลังการผลิตในธุรกิจผลิตและจาหน่าย
และการขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นจากเดิม และ/หรื อการขยายธุ รกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องกับธุรกิ จหลักของบริ ษทั ฯ และ/หรื อการ
เฟอร์นิเจอร์ซ่ ึงเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ด้วยการลงทุนเพิ่มในเครื่ องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติสาหรับกระบวนการผลิตสิ นค้า
ลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ โดยผ่านบริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”) ที่บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99
และการขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นจากเดิม และ/หรื อการขยายธุ รกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องกับธุรกิ จหลักของบริ ษทั ฯ และ/หรื อการ
ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ ที่เข้าลงทุนโดยการถือหุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 20 ใน
ลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ โดยผ่านบริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”) ที่บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99
บริ ษทั พลังงานเพื่อโลกสี เขียว (ประเทศไทย) จากัด และการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวล โดยลงทุนผ่าน
ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ ที่เข้าลงทุนโดยการถือหุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 20 ใน
บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ้งส์ จากัด (“SAFE”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนที่ ECF-P เข้าถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 33.37 ทั้งนี้
บริ ษทั พลังงานเพื่อโลกสี เขียว (ประเทศไทย) จากัด และการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวล โดยลงทุนผ่าน
SAFE มีแผนจะเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวลอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต และปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการศึกษา
บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ้งส์ จากัด (“SAFE”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนที่ ECF-P เข้าถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 33.37 ทั้งนี้
ความเป็ นไปได้อีกหลายโครงการ ด้วยเหตุผลดังกล่าว เพื่อเป็ นการรองรับการลงทุนตามแผนธุรกิ จของบริ ษทั ฯ ในช่วงปี
SAFE มีแผนจะเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวลอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต และปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการศึกษา
2560-2563 ทั้งในเรื่ องของจานวนเงินลงทุน และระยะเวลาการใช้เงิน บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาถึงแนวทางในการระดมทุนต่าง ๆ
ความเป็ นไปได้อีกหลายโครงการ ด้วยเหตุผลดังกล่าว เพื่อเป็ นการรองรับการลงทุนตามแผนธุรกิ จของบริ ษทั ฯ ในช่วงปี
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของบริ ษทั ฯ ทั้งตลาดเงินและตลาดทุน โดยพิจารณาเห็นว่า เนื่ องจากสภาวะตลาด
2560-2563 ทั้งในเรื่ องของจานวนเงินลงทุน และระยะเวลาการใช้เงิน บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาถึงแนวทางในการระดมทุนต่าง ๆ
เงินในปั จจุบนั อยูใ่ นช่วงขาลง กอปรกับความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนที่ลดลงจากผลกระทบของการผิดนัดชาระหนี้ตราสารหนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของบริ ษทั ฯ ทั้งตลาดเงินและตลาดทุน โดยพิจารณาเห็นว่า เนื่ องจากสภาวะตลาด
เงินในปั จจุบนั อยูใ่ นช่วงขาลง กอปรกับความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนที่ลดลงจากผลกระทบของการผิดนัดชาระหนี้ตราสารหนี้
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ของบริ ษทั ต่าง ๆ ในช่วงที่ผา่ นมา ทาให้ความต้องการลงทุนของนักลงทุนลดน้อยลง ถึงแม้หากมีความสนใจในการลงทุนก็
คาดหวังผลตอบแทนที่สูงเพื่อให้คุม้ ค่ากับความเสี่ ยงจากการลงทุน อันเป็ นผลให้ตน้ ทุนทางการเงินสาหรับผูอ้ อกตราสาร
ของบริ ษทั ต่าง ๆ ในช่วงที่ผา่ นมา ทาให้ความต้องการลงทุนของนักลงทุนลดน้อยลง ถึงแม้หากมีความสนใจในการลงทุนก็
หนี้ มีแนวโน้มที่ สูงขึ้น รวมทั้งการที่ บริ ษทั ฯ อาศัยแหล่งเงินทุนจากการกูย้ ืมเงินเพียงอย่างเดียว อาจทาให้บริ ษทั ฯ ต้องมี
คาดหวังผลตอบแทนที่สูงเพื่อให้คุม้ ค่ากับความเสี่ ยงจากการลงทุน อันเป็ นผลให้ตน้ ทุนทางการเงินสาหรับผูอ้ อกตราสาร
ภาระหนี้ สิน และภาระดอกเบี้ยจ่ายที่ สูงเกินความจาเป็ น ดังนั้น แนวทางในการระดมทุนผ่านตลาดทุน อาทิ การออกและ
หนี้ มีแนวโน้มที่ สูงขึ้น รวมทั้งการที่ บริ ษทั ฯ อาศัยแหล่งเงินทุนจากการกูย้ ืมเงินเพียงอย่างเดียว อาจทาให้บริ ษทั ฯ ต้องมี
เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรื อการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จึ ง
ภาระหนี้ สิน และภาระดอกเบี้ยจ่ายที่ สูงเกินความจาเป็ น ดังนั้น แนวทางในการระดมทุนผ่านตลาดทุน อาทิ การออกและ
เป็ นแนวทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของบริ ษทั ฯ ในแต่ละช่วงเวลา
เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรื อการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จึ ง
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงมีความเห็นว่า การระดมทุนด้วยการออกและเสนอ
เป็ นแนวทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของบริ ษทั ฯ ในแต่ละช่วงเวลา
ขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2 (“ECF-W2”) จานวน 194,937,946 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงมีความเห็นว่า การระดมทุนด้วยการออกและเสนอ
หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อนาเงินที่จะได้จากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ตาม ECF-W2 ไปใช้
ขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2 (“ECF-W2”) จานวน 194,937,946 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือ
สาหรั บเป็ นเงิ นทุ นหมุนเวียน เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิ นให้แก่ บริ ษทั ฯ และเพื่อการขยายธรุ กิจหลัก และ/หรื อธุ รกิ จ
หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อนาเงินที่จะได้จากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ตาม ECF-W2 ไปใช้
เกี่ ยวเนื่ อง รวมถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามแผนธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ดังที่ กล่าวในข้างต้น เป็ นวิธีการระดมทุนที่ มี
สาหรั บเป็ นเงิ นทุ นหมุนเวียน เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิ นให้แก่ บริ ษทั ฯ และเพื่อการขยายธรุ กิจหลัก และ/หรื อธุ รกิ จ
ความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งแนวทางดังกล่าวเป็ นการระดมทุนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ ทธิ ในการ
เกี่ ยวเนื่ อง รวมถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามแผนธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ดังที่ กล่าวในข้างต้น เป็ นวิธีการระดมทุนที่ มี
ออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ (Control Dilution) ในกรณี ที่ออกและเสนอขาย ECF-W2 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมทุกรายของบริ ษทั ฯ ตาม
ความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งแนวทางดังกล่าวเป็ นการระดมทุนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ ทธิ ในการ
สัดส่วนการถือหุน้ และผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ เป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ECF-W2 ทั้งจานวน สาหรับผลกระทบต่อการลดลงของราคา
ออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ (Control Dilution) ในกรณี ที่ออกและเสนอขาย ECF-W2 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมทุกรายของบริ ษทั ฯ ตาม
หุน้ (Price Dilution) หากผูถ้ ือหุ ้นเดิม และ/หรื อนักลงทุนอื่นที่เปลี่ยนมือจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมใช้สิทธิ ECF-W2 ทั้งจานวน จะมี
สัดส่วนการถือหุน้ และผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ เป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ECF-W2 ทั้งจานวน สาหรับผลกระทบต่อการลดลงของราคา
ผลกระทบสูงสุดอยูท่ ี่ร้อยละ 5.5 เมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นย้อนหลัง 15 วันทาการก่อนวัน
หุน้ (Price Dilution) หากผูถ้ ือหุ ้นเดิม และ/หรื อนักลงทุนอื่นที่เปลี่ยนมือจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมใช้สิทธิ ECF-W2 ทั้งจานวน จะมี
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ (วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิ ง หาคม 2560) ซึ่ งไม่ ส่ง ผลกระทบอย่า งมี นัยสาคัญ เมื่ อเที ย บกับ
ผลกระทบสูงสุดอยูท่ ี่ร้อยละ 5.5 เมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นย้อนหลัง 15 วันทาการก่อนวัน
ประโยชน์ที่ผถู ้ ือหุน้ พึงจะได้รับจากการนาเงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขาย ECF-W2 ไปลงทุนตามแผนธุรกิจข้างต้น
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ (วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิ ง หาคม 2560) ซึ่ งไม่ ส่ง ผลกระทบอย่า งมี นัยสาคัญ เมื่ อเที ย บกับ
ที่ จ ะสร้ างรายได้เ พิ่มขึ้ น และผลตอบแทนที่ ดี อนั เป็ นผลดี กับการเติ บโตของบริ ษทั ฯ ในระยะยาว ทั้งนี้ รายละเอี ย ด
ประโยชน์ที่ผถู ้ ือหุน้ พึงจะได้รับจากการนาเงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขาย ECF-W2 ไปลงทุนตามแผนธุรกิจข้างต้น
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) และ
ที่ จ ะสร้ างรายได้เ พิ่มขึ้ น และผลตอบแทนที่ ดี อนั เป็ นผลดี กับการเติ บโตของบริ ษทั ฯ ในระยะยาว ทั้งนี้ รายละเอี ย ด
การลดลงของกาไรต่อหุ ้น (Earnings Per Share หรื อ EPS Dilution) ปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 (สรุ ปรายละเอียด
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) และ
สาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ (ECF-W2)) และสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4 (สารสนเทศ
การลดลงของกาไรต่อหุ ้น (Earnings Per Share หรื อ EPS Dilution) ปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 (สรุ ปรายละเอียด
เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2)
สาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ (ECF-W2)) และสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4 (สารสนเทศ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3))
เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2)
นอกจากนี้ สาหรับการกาหนดราคาการใช้สิทธิ ของ ECF-W2 นั้น บริ ษทั ฯ ได้พิจารณากาหนดจากการประเมิน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3))
มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของบริ ษทั ฯ ที่ ประเมินจากวิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่ วนกับบริ ษทั ที่ อยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ มี
นอกจากนี้ สาหรับการกาหนดราคาการใช้สิทธิ ของ ECF-W2 นั้น บริ ษทั ฯ ได้พิจารณากาหนดจากการประเมิน
ลักษณะคล้ายคลึงกัน (Market Comparable Approach) ซึ่ งได้ทาการหาค่าเฉลี่ยย้อนหลังของอัตราส่ วนราคาต่อกาไรสุ ทธิ
มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของบริ ษทั ฯ ที่ ประเมินจากวิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่ วนกับบริ ษทั ที่ อยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ มี
(P/E Ratio) และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV Ratio) ของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อนามา
ลักษณะคล้ายคลึงกัน (Market Comparable Approach) ซึ่ งได้ทาการหาค่าเฉลี่ยย้อนหลังของอัตราส่ วนราคาต่อกาไรสุ ทธิ
เปรี ยบเทียบกับผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ในช่วงปี 2561-2562 ซึ่งตรงกับช่วงระยะเวลาที่ผูถ้ ือ ECF-W2 สามารถใช้สิทธิ
(P/E Ratio) และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV Ratio) ของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อนามา
ECF-W2 ได้
เปรี ยบเทียบกับผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ในช่วงปี 2561-2562 ซึ่งตรงกับช่วงระยะเวลาที่ผูถ้ ือ ECF-W2 สามารถใช้สิทธิ
บริ ษทั ฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขาย ECF-W2 จานวน 194,937,946 หน่วยซึ่ งจะจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือ
ECF-W2 ได้
หุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 (สรุ ปรายละเอียดสาคัญของ
บริ ษทั ฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขาย ECF-W2 จานวน 194,937,946 หน่วยซึ่ งจะจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ (ECF-W2)) โดย ECF-W2 มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
หุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 (สรุ ปรายละเอียดสาคัญของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ (ECF-W2)) โดย ECF-W2 มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
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ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
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: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษทั อีสต์โคสท์
เฟอร์ นิเ ทค จากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 2 (“ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ” หรื อ
: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามั
ญเพิ่มทุนของ บริ ษทั อีสต์โคสท์
“ECF-W2”)
เฟอร์ นิเ ทค จากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 2 (“ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ” หรื อ
ระบุชื่อผูถ้ ือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
“ECF-W2”)
: 194,937,946 หน่วย
ระบุชื่อผูถ้ ือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
: 0.00 บาท
: 194,937,946 หน่วย
: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
: 0.00 บาท
: 3 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณี มีการปรับราคาการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการ
: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
ปรับสิ ทธิ
: 3 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณี มีการปรับราคาการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการ
: 20 ตุลาคม 2560 หรื อวันที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนด
ปรับสิ ทธิ
: 1 ปี 4 เดือน นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 20 ตุลาคม 2560 หรื อวันที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนด
: ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ จะได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ใน
: 1 ปี 4 เดือน นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อัตรา 4 หุ ้นเดิม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ในกรณี ที่มีเศษให้ปัดเศษ
: ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ จะได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ใน
ทิ้ง)
อัตรา 4 หุ ้นเดิม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ในกรณี ที่มีเศษให้ปัดเศษ
: ผู ้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะเริ่ มใช้ สิ ท ธิ ไ ด้ ค รั้ งแรกในวัน ที่ 25
ทิ้ง)
พฤศจิกายน 2560 นับจากวันที่ ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และสามารถ
: ผู ้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะเริ่ มใช้ สิ ท ธิ ไ ด้ ค รั้ งแรกในวัน ที่ 25
ใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้อีก 5 ครั้ง จนถึงสิ้ นสุ ดถึงวันครบ
พฤศจิกายน 2560 นับจากวันที่ ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และสามารถ
กาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ วันกาหนดการใช้สิทธิ ใน
ใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้อีก 5 ครั้ง จนถึงสิ้ นสุ ดถึงวันครบ
แต่ละครั้งจะตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม
กาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ วันกาหนดการใช้สิทธิ ใน
2561 วันที่ 25 สิ งหาคม 2561 วันที่ 25 พฤศจิ กายน 2561 และครั้ง
แต่ละครั้งจะตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม
สุดท้ายกาหนดให้ตรงกับวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
2561 วันที่ 25 สิ งหาคม 2561 วันที่ 25 พฤศจิ กายน 2561 และครั้ง
ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
สุดท้ายกาหนดให้ตรงกับวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ในกรณี ที่ ว นั ก าหนดการใช้สิท ธิ ใ ด ๆ ตรงกับ วัน หยุด ท าการของ
ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
บริ ษทั ฯ ให้เลื่อนวันกาหนดใช้สิทธิ ครังดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อน
ในกรณี ที่ ว นั ก าหนดการใช้สิท ธิ ใ ด ๆ้ ตรงกับ วัน หยุด ท าการของ
หน้า โดยบริ ษทั ฯ จะไม่ขยายอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และไม่มี
บริ ษทั ฯ ให้เลื่อนวันกาหนดใช้สิทธิ ครั้งดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อน
ข้อกาหนดเรี ยกให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ก่อนครบ
หน้า โดยบริ ษทั ฯ จะไม่ขยายอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และไม่มี
กาหนด
ข้อกาหนดเรี ยกให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ก่อนครบ
: บริ ษทั ฯ จะนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เข้าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จด
กาหนด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
: บริ ษทั ฯ จะนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เข้าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จด
: คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ และ/หรื อกรรมการผู ้มี อ านาจลงนามของ
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริ ษทั ฯ และ/หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
: คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ และ/หรื อกรรมการผู ้มี อ านาจลงนามของ
หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ฯ มีอานาจในการ
บริ ษทั ฯ และ/หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
(1) กาหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจาเป็ นและ
หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ฯ มีอานาจในการ
สมควรที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
(1) กาหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจาเป็ นและ
สมควรที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
6 | ห น้ า ที่
6 | ห น้ า ที่
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การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ECFW3) จานวน 129,958,631 หน่ วย ซึ่งจะจัดสรรให้ แก่ ผ้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิู ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ECFข้อเท็จจริ งและเหตุผล สื บเนื่ องจากวาระที่ 5 ในการออกและเสนอขาย ECF-W2 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ
W3) จานวน 129,958,631 หน่ วย ซึ่งจะจัดสรรให้ แก่ ผ้ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3 (“ECF-W3”) จานวน 129,958,631
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล สื บเนื่ องจากวาระที่ 5 ในการออกและเสนอขาย ECF-W2 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ
หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้นนั้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการลงทุน
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3 (“ECF-W3”) จานวน 129,958,631
ตามแผนธุรกิจของบริ ษทั ฯ และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่ องภายหลังจากครบกาหนดอายุของ ECF-W2 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์
หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้นนั้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการลงทุน
2562 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น โดยการกาหนดราคาใช้สิทธิ ของ ECF-W3 จะเป็ นแนวทางเดียวกับ
ตามแผนธุรกิจของบริ ษทั ฯ และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่ องภายหลังจากครบกาหนดอายุของ ECF-W2 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์
การก าหนดราคาใช้สิท ธิ ข อง ECF-W2 คื อ วิธี เ ปรี ย บเที ย บอัต ราส่ ว นกับบริ ษ ัทที่ อ ยู่ในกลุ่ มอุ ต สาหกรรมที่ มี ลกั ษณะ
2562 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น โดยการกาหนดราคาใช้สิทธิ ของ ECF-W3 จะเป็ นแนวทางเดียวกับ
คล้ายคลึงกัน (Market Comparable Approach) ด้วยการหาค่าเฉลี่ยย้อนหลังของอัตราส่ วนราคาต่อกาไรสุ ทธิ (P/E Ratio)
การก าหนดราคาใช้สิท ธิ ข อง ECF-W2 คื อ วิธีเ ปรี ย บเที ย บอัต ราส่ ว นกับบริ ษ ัทที่ อ ยู่ในกลุ่ มอุ ต สาหกรรมที่ มี ลกั ษณะ
และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV Ratio) ของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อนามาเปรี ยบเทียบ
คล้ายคลึงกัน (Market Comparable Approach) ด้วยการหาค่าเฉลี่ยย้อนหลังของอัตราส่ วนราคาต่อกาไรสุ ทธิ (P/E Ratio)
กับผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ในช่วงปี 2562-2563 ซึ่งตรงกับช่วงระยะเวลาที่ผถู ้ ือ ECF-W3 สามารถใช้สิทธิ ECF-W3 ได้
และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV Ratio) ของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อนามาเปรี ยบเทียบ
บริ ษทั ฯ ได้พิจ ารณาถึงการกาหนดราคาใช้สิทธิ ที่เหมาะสมของ ECF-W3 และความจาเป็ นในการใช้เงิน ของ
กับผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ในช่วงปี 2562-2563 ซึ่งตรงกับช่วงระยะเวลาที่ผถู ้ ือ ECF-W3 สามารถใช้สิทธิ ECF-W3 ได้
บริ ษทั ฯ รวมถึงความต้องการฐานเงินทุนรองรับที่แข็งแกร่ งในระยะยาวและจะส่ งผลดีต่อการเติบโตของบริ ษทั ฯ ให้
บริ ษทั ฯ ได้พิจ ารณาถึงการกาหนดราคาใช้สิทธิ ที่เหมาะสมของ ECF-W3 และความจาเป็ นในการใช้เงิน ของ
เป็ นไปตามแผนธุรกิจในระยะยาวต่อไป บริ ษทั ฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขาย ECF-W3 โดยจะจัดสรรให้แก่
บริ ษทั ฯ รวมถึงความต้องการฐานเงินทุนรองรับที่แข็งแกร่ งในระยะยาวและจะส่ งผลดีต่อการเติบโตของบริ ษทั ฯ ให้
ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัด ส่ วน มีร ายละเอียดปรากฏตามสิ่ ง ที่ส่ง มาด้วยลาดับ ที่ 3 (สรุ ป รายละเอียดสาคัญของ
เป็ นไปตามแผนธุรกิจในระยะยาวต่อไป บริ ษทั ฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขาย ECF-W3 โดยจะจัดสรรให้แก่
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ (ECF-W3)) โดย ECF-W3 มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัด ส่ วน มีร ายละเอียดปรากฏตามสิ่ ง ที่ส่ง มาด้วยลาดับ ที่ 3 (สรุ ป รายละเอียดสาคัญของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ (ECF-W3)) โดย ECF-W3 มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
: ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของ บริ ษ ทั อี ส ต์
โคสท์เ ฟอร์ นิ เ ทค จ ากัด (มหาชน) ครั งที ่ 3 (“ใบส าคัญ แสดง
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
: ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้น สามัญ เพิ้ ่ม ทุ น ของ บริ ษ ทั อี ส ต์
สิ ทธิ ” หรื อ “ECF-W3”)
โคสท์เ ฟอร์ นิ เ ทค จ ากัด (มหาชน) ครั้ งที ่ 3 (“ใบส าคัญ แสดง
ชนิดของหลักทรัพย์
ระบุชื่อผูถ้ ือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
สิ ทธิ ” หรื อ “ECF-W3”)
จานวนที่ออก
: 129,958,631 หน่วย
ชนิดของหลักทรัพย์
ระบุชื่อผูถ้ ือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ราคาต่อหน่วย
: 0.00 บาท
จานวนที่ออก
: 129,958,631 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิ
: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
ราคาต่อหน่วย
: 0.00 บาท
ราคาการใช้สิทธิ
: 5 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณี มีการปรับราคาการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการ
อัตราการใช้สิทธิ
: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
ปรับสิ ทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
: 5 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณี มีการปรับราคาการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการ
วันออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 20 ตุลาคม 2560 หรื อวันที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนด
ปรับสิ ทธิ
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 3 ปี 4 เดือน นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
วันออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 20 ตุลาคม 2560 หรื อวันที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนด
วิธีการจัดสรร
: ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ จะได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ใน
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 3 ปี 4 เดือน นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อัตรา 6 หุ ้นเดิม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ในกรณี ที่มีเศษให้ปัดเศษ
วิธีการจัดสรร
: ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ จะได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ใน
ทิ้ง)
อัตรา 6 หุ ้นเดิม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ในกรณี ที่มีเศษให้ปัดเศษ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
: ผู ้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะเริ่ มใช้ สิ ท ธิ ไ ด้ ค รั้ งแรกในวัน ที่ 25
ทิ้ง)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
: ผู ้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะเริ่ มใช้ สิ ท ธิ ไ ด้ ค รั้ งแรกในวัน ที่ 25
8 | ห น้ า ที่
8 | ห น้ า ที่

พฤษภาคม 2562 นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิและสามารถใช้
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แต่ละครั้งจะตรงกับวันที่ 25 สิ งหาคม 2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน
สิ งหาคม
ที่ 25นพฤศจิ
ายกาหนดให้
้ งสุ ดท้2563
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พฤษภาคม
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ครบกวัาหนดอายุ
ของใบส
ญแสดงสิ
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บวันที่ 20
สิตรงกั
งหาคม
นที่ 25 พฤศจิ
กายนาคั2563
และครั
้ ท้ายกาหนดให้
กุมภาพั
2564าหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งตรงกับวันที่ 20
ตรงกั
บวันนธ์ครบก
นั ก าหนดการใช้สิท ธิ ใ ด ๆ ตรงกับ วัน หยุด ท าการของ
กุในกรณี
มภาพันทธ์ี่ ว2564
บริ ษทั ฯ ทให้
นวันกาหนดใช้
ดังกล่บาวเป็
นวันด ททาการก่
อน
ในกรณี
ี่ ว นั เลืก่อาหนดการใช้
สิทสธิิ ทใธิดคๆรั้งตรงกั
วัน หยุ
าการของ
หน้ษา ทั โดยบริ
ฯ จะไม่
ขยายอายุสิขทองใบส
ญแสดงสิ
และไม่อนมี
บริ
ฯ ให้เษลื่ทอั นวั
นกาหนดใช้
ธิ ครั้งดัาคั
งกล่
าวเป็ นวัทนธิทฯาการก่
่อนครบมี
ข้อกาาหนดเรี
ผถู ้ ือใบส
าคัญแสดงสิ
ทธิาคัสามารถใช้
หน้
โดยบริ ษยกให้
ทั ฯ จะไม่
ขยายอายุ
ของใบส
ญแสดงสิ ทสิทธิ ฯธิ กและไม่
กข้าหนด
อกาหนดเรี ยกให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ก่อนครบ
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: บริ
ษทั ฯ จะนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เข้าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จด
กาหนด
พย์ เอ็มทเอธิ เไอ
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: ทะเบี
บริ ษทั ยฯนในตลาดหลั
จะนาใบสาคักทรั
ญแสดงสิ
ข้าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จด
อื่น ๆ
: คณะกรรมการบริ
ษ
ท
ั
ฯ
และ/หรื
อ
กรรมการผู
ม้ ีอานาจลงนามของ
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ษ ทั ฯ และ/หรื อษบุทั คฯคลที
่ ไ ด้รอับกรรมการผู
มอบหมายจากคณะกรรมการ
อื่น ๆ
: บริ
คณะกรรมการบริ
และ/หรื
ม้ ีอานาจลงนามของ
บริ
อ กรรมการผู
ม้ ีอ่านาจลงนามของบริ
ษ ทั ฯ มีอานาจใน
บริ ษษทั ทั ฯฯ หรื
และ/หรื
อ บุค คลที
ไ ด้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการ
การ
บริ ษ ทั ฯ หรื อ กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษ ทั ฯ มีอานาจใน
(1)
การ กาหนดและแก้ไขเงื่ อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจาเป็ นและ
่เกี่ยวเนืไ่อขเงื
งกั่ อบนไขและรายละเอี
การออกและเสนอขายใบส
ทธิ
(1) สมควรที
กาหนดและแก้
ยดอื่น ๆาคั
อันญจแสดงสิ
าเป็ นและ
ทีสมควรที
่ จะซื้ อหุ่เกี้น่ยสามั
เพิบ่มการออกและเสนอขายใบส
ทุ น เช่ น รายละเอี ยดการเสนอขาย
วเนื่อญงกั
าคัญแสดงสิฯลฯ
ทธิ
และ
ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ น เช่ น รายละเอี ยดการเสนอขาย ฯลฯ
(2) และ
ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่ จาเป็ นที่
่ ยวข้องกับการออกใบส
แสดงสิ
ธิ ซึ่ งรวมถึ
งการติ
ต่อ่
(2) เกี
ลงนามในเอกสารค
าขออนุาคัญญาตต่
าง ๆ ทและหลั
กฐานที
่ จาเป็ดนที
และการยื
าขออนุ ญ าตเอกสารและหลั
ฐานดังงการติ
กล่ า วต่
่ ยวข้องกั่ นบคการออกใบส
เกี
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ญ าตเอกสารและหลั
ฐานดัง กล่ า วต่
แสดงสิ
ท ธิ แ ละการนอาใบส
าคัญ แสดงสิ
าจดทะเบี ย นใน
หน่วยงานราชการหรื
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่เกี่ยวข้อทงกัธิ บเ ข้การออกใบส
าคัญ
ตลาดหลั
ก
ทรั
พ
ย์
เอ็
ม
เอ
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แสดงสิ ท ธิ แ ละการน าใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ เ ข้าจดทะเบี ย นใน
(3) ดตลาดหลั
าเนิ นการใด
าเป็และ
นและสมควรเกี่ยวเนื่ องกับการออก
กทรัพๆย์ ตามที
เอ็ม เอ่ จไอ
าคัญแสดงสิ
ทธิในครั้งนี้ ่ยวเนื่ องกับการออก
(3) และเสนอขายใบส
ดาเนิ นการใด ๆ ตามที
่ จาเป็ นและสมควรเกี
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุาคัน้ ญพิแสดงสิ
จารณาและอนุ
และเสนอขายใบส
ทธิในครัม้ งตั นีิเรื้ ่ องดังต่อไปนี้
(ก)
การออกและเสนอขาย
จานวน 129,958,631
ถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ
ทั ฯงต่โดยไม่
ความเห็
นคณะกรรมการบริ ษECF-W3
ทั เห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุหน่
มผูวถ้ ยือให้
หุน้ แพิก่จผารณาและอนุ
มตั ิเรื่ อษงดั
อไปนี้คิดมูลค่า
ในอัตราส่(ก)
วน 6การออกและเสนอขาย
หุน้ เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส
าคัญแสดงสิ
ทธิ129,958,631
กรณี มีเศษของใบส
าคัแญก่แสดงสิ
ปัดทิ้ง ษและก
าหนดราคาการ
ECF-W3
จานวน
หน่วย ให้
ผถู ้ ือหุ ้นทเดิธิ ใมห้ของบริ
ทั ฯ โดยไม่
คิดมูลค่า

ในอัตราส่วน 6 หุน้ เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ กรณี มีเศษของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้ปัดทิ้ง และกาหนดราคาการ
9 | ห น้ า ที่
9 | ห น้ า ที่

ใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวเท่ากับ 5 บาทต่อหุ ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3 (สรุ ป
รายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซือหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ (ECF-W3))
ใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวเท่ากับ ้ 5 บาทต่อหุ ้น่ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3 (สรุ ป
(ข) ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ (ECF-W3))
จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ฯ มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ดังนี้
(ข) ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
(1) กาหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจาเป็ นและสมควรที่เกี่ยวเนื่ องกับการออกใบสาคัญ
จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ฯ มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ดังนี้
แสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
(1) กาหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจาเป็ นและสมควรที่เกี่ยวเนื่ องกับการออกใบสาคัญ
(2) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
ซึ่งรวมถึงการติ(2)
ดต่อลงนามในเอกสารค
และการยื่นคาขออนุาขออนุ
ญาตเอกสารและหลั
กฐานดั
งกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื
อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ญาตต่าง ๆ และหลั
กฐานที
่จาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
กับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิและการนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) ดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิในครังนี้
กับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิและการนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ้ และ
ในการนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ไ่ด้รับ ECF-W3 (Record date) ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560
(3) ดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเกียวเนื่องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิในครั้งนี้
และให้รวบรวมรายชื่ อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันพุธที่ 11
ในการนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ได้รับ ECF-W3 (Record date) ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560
ตุลาคม 2560 และกาหนดวันจัดสรร ECF-W3 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
และให้รวบรวมรายชื่ อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันพุธที่ 11
บริ ษทั ฯ จะเสนอขาย ECF-W3 ให้แล้วเสร็ จภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที่ 2/2560 (วันที่ 2
ตุลาคม 2560 และกาหนดวันจัดสรร ECF-W3 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในวันศุกร์ที่ 20 ตุ้ ลาคม 2560
ตุลาคม 2560) มีมติอนุมตั ิให้ออกและเสนอขาย ECF-W3 จานวน 129,958,631 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จะเสนอขาย ECF-W3 ให้แล้วเสร็ จภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560 (วันที่ 2
ทั้งนี้ รายละเอียดของการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ECF-W3 วัตถุประสงค์ของการออก
ตุลาคม 2560)
มีมติอนุมตั ิให้ออกและเสนอขาย ECF-W3 จานวน 129,958,631 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ
หุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ECF-W3 และแผนการใช้เงิ น ผลกระทบที่ มีต่อผูถ้ ือหุ ้นจากการเสนอขายหุ ้น
ทั้งนี้ รายละเอียดของการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ECF-W3 วัตถุประสงค์ของการออก
่ยวกับการออกและ
ความเห็
น
ษทั ฯสมีิ ทรธิายละเอี
ยดปรากฏตามสิ
วยลาดับที่ 4่ ม(สารสนเทศเกี
่ งที่ส่งเงิมาด้
หุ ้นสามัญของคณะกรรมการบริ
เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้
ECF-W3
และแผนการใช้
น ผลกระทบที
ีต่อผูถ้ ือหุ ้นจากการเสนอขายหุ
้น
เสนอขาย (1) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ่ฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบส่ าคัญแสดงสิ ทธิ ที่
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่สงมาด้วยลาดับที่ 4 (สารสนเทศเกียวกับการออกและ
จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3))
เสนอขาย (1) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
จะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริ
ษทั ฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3))
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 194,937,946.50 บาท เป็ น
โดยการออกหุ
้ นสามัยญนของบริ
เพิม่ ทุนจษานวน
636,797,290
หุ้น ยมูนเดิ
ลค่ ามที่ต194,937,946.50
ราไว้ ห้ ุนละ 0.25บาท
บาท เป็เพืน่อ
วาระที่ 7 354,137,269.00
พิ จ ารณาอนุ มั ตบาท
ิ ก ารเพิ
่ ม ทุ น จดทะเบี
ั ท ฯ จากทุ
น จดทะเบี
รองรับการเพิ่มทุบาท
นแบบมอบอ
านาจทั
่วไปญ(General
Mandate)
และรองรัหุบ้ นการใช้
แปลงสภาพของใบส
354,137,269.00
โดยการออกหุ
้ นสามั
เพิม่ ทุนจานวน
636,797,290
มูลค่ าสทีิ ท่ตธิราไว้
ห้ ุนละ 0.25 บาทาคัเพืญ่อ
แสดงสิบการเพิ
ทธิทจี่ ะซื
้ นสามัญของบริ
ษัท่วฯไปครั(General
้ งที่ 2 (ECF-W2)
้ งที่ 3 (ECF-W3)
านาจทั
Mandate)และครั
และรองรั
บการใช้ สิทธิแปลงสภาพของใบสาคัญ
รองรั
่มทุ้อนหุแบบมอบอ
ข้แสดงสิ
อเท็จจริ
ง
และเหตุ
ผ
ล
จากการที
่
บ
ริ
ษ
ท
ั
ฯ
มี
แ
นวทางและวั
ต
ถุ
ป
ระสงค์
ใ
นการใช้
เงินทุน ดังมีรายละเอียดตามที่
ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และครั้งที่ 3 (ECF-W3)
ปรากฏในวาระที
และวาระที
่ 6 ข้า งต้
จึง เสนอขออนุ
ตั ิ เ พิ่ มใทุนการใช้
นจดทะเบี
ัท ฯ อี กยดตามที
จ านวน่
ข้อเท็จจริ่ 5งและเหตุ
ผล จากการที
่บนริ ษบริ
ทั ฯษมีทั แฯนวทางและวั
ตถุปมระสงค์
เงินยทุนของบริ
น ดังมีรษายละเอี
159,199,322.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 354,137,269.00 บาท โดยการ
ปรากฏในวาระที่ 5 และวาระที ่ 6 ข้า งต้น บริ ษ ทั ฯ จึง เสนอขออนุม ตั ิ เ พิ่ ม ทุ นจดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯ อี กจ านวน
ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นจานวน 636,797,290 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรั บการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจ
159,199,322.50 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 354,137,269.00 บาท โดยการ
ทัว่ ไป (General Mandate) และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ ECF-W2 และ ECF-W3 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ ง
ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นจานวน 636,797,290 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรั บการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจ
ที่ส่งมาด้วย 5 (สาเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))
ทัว่ ไป (General Mandate) และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ ECF-W2 และ ECF-W3 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ ง
ที่ส่งมาด้วย 5 (สาเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))
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ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ จานวน 159,199,322.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท เป็ น 354,137,269.00 บาท โดยการออก
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
หุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 636,797,290 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทตามรายละเอียดข้างต้น
บริ ษทั ฯ จานวน 159,199,322.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท เป็ น 354,137,269.00 บาท โดยการออก
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
หุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 636,797,290
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทตามรายละเอียดข้างต้น
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษั ท ฯ ข้ อ 4. เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเพิ่ ม
จดทะเบียมนของบริ
ฯ ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษั ท ฯ ข้ อ 4. เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเพิ่ ม
วาระที่ 8 ทุพินจ ารณาอนุ
ั ติ ก ารแก้ษัทไ ขเพิ
ข้ทุอนเท็จดทะเบี
จจริ งและเหตุ
ผล ษเพืัท่อฯให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน
ยนของบริ
วาระที่ 7 ข้างต้น บริ ษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน
บริ ษทั ฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้ แทน
วาระที่ 7 ข้างต้น บริ ษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของ
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
: 354,137,269.00 บาท (สามร้ อ ยห้าสิ บ สี่ ล ้านหนึ่ งแสนสามหมื่ น
บริ ษทั ฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้ แทน
เจ็ดพันสองร้อยหกสิ บเก้าบาท)
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
: 354,137,269.00 บาท (สามร้ อ ยห้าสิ บ สี่ ล ้านหนึ่ งแสนสามหมื่ น
แบ่งออกเป็ น
:
1,416,549,076 หุน้
(หนึ่ ง พัน สี่ ร้ อยสิ บ หกล้านห้าแสนสี่ ห มื่ น
เจ็ดพันสองร้อยหกสิ บเก้าบาท)
เก้าพันเจ็ดสิ บหกหุน้ )
แบ่งออกเป็ น
:
1,416,549,076 หุน้
(หนึ่ ง พัน สี่ ร้ อยสิ บ หกล้านห้าแสนสี่ ห มื่ น
มูลค่าหุน้ ละ
:
0.25 บาท (ยีส่ ิ บห้าสตางค์)
เก้าพันเจ็ดสิ บหกหุน้ )
โดยแบ่งออกเป็ น
:
มูลค่าหุน้ ละ
:
0.25 บาท (ยีส่ ิ บห้าสตางค์)
หุโดยแบ่
น้ สามังญออกเป็ น
::
1,416,549,076 หุน้
(หนึ่ ง พัน สี่ ร้ อยสิ บ หกล้านห้าแสนสี่ ห มื่ น
เก้าพันเจ็ดสิ บหกหุน้ )
หุน้ สามัญ
:
1,416,549,076 หุน้
(หนึ่ ง พัน สี่ ร้ อยสิ บ หกล้านห้าแสนสี่ ห มื่ น
หุน้ บุริมสิ ทธิ
:
-ไม่มี- หุน้
(ไม่มี)”
เก้าพันเจ็ดสิ บหกหุน้ )
และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
:
-ไม่มี- หุน้
(ไม่มี)”
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4.
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ของหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดข้างต้น
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4.
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
ของหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดข้างต้น
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
จจริ งและเหตุผล จากการที่บริ ษทั ฯ เสนอขออนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ดังมีรายละเอียด
วาระที่ 9 ข้พิอจเท็
ารณาอนุ
มตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ตามที่ปรากฏในวาระที
่ 7 ข้าผงต้ลนจากการที
บริ ษทั ฯ ่บจึริงเสนอให้
ที่ประชุมผูมถ้ตั ือิกหุารเพิ
้นพิมจารณาและอนุ
มตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุยนด
ข้อเท็จจริ งและเหตุ
ษทั ฯ เสนอขออนุ
่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ดังมีรายละเอี
จานวน 636,797,290 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท ดังต่อไปนี้
ตามที่ปรากฏในวาระที่ 7 ข้างต้น บริ ษทั ฯ จึ งเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
(1) การจัดหุสรรหุ
เพิ่มหทุุน้ นละ
จานวน
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท คิดเป็ นร้อยละ 30 ของ
จานวน 636,797,290
น้ มูลน้ ค่สามั
าที่ตญราไว้
0.25 233,925,535
บาท ดังต่อไปนี
้
ทุนจดทะเบี
ย
นช
าระแล้
ว
ของบริ
ษ
ท
ั
ฯ
เพื
อ
่
เสนอขายให้
แ
ก่
ผ
ถ
ู
้
ื
อ
หุ
น
้
เดิ
ม
และจ
หุ ้น 30
คิดของ
เป็ น
(1) การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 233,925,535 หุน้ มู(Right
ลค่าที่ตOffering)
ราไว้หุน้ ละ
0.25านวน
บาท77,975,178
คิดเป็ นร้อยละ
ทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (Right Offering) และจานวน 77,975,178 หุ ้น คิดเป็ น
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ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในแบบมอบ
อานาจทัว่ ไป (General Mandate)
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในแบบมอบ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจานวนหรื อแต่บางส่ วนก็ได้ โดยเสนอ
อานาจทัว่ ไป (General Mandate)
ขายเป็ นคราวเดียวหรื อเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ กรณี ใด ๆ จานวนหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผูถ้ ือ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจานวนหรื อแต่บางส่ วนก็ได้ โดยเสนอ
หุ ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) นี้
ขายเป็ นคราวเดียวหรื อเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ กรณี ใด ๆ จานวนหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผูถ้ ือ
จะต้อ งมีจานวนรวมกัน ไม่เ กิน 233,925,535 หุ ้น หรื อ ไม่เ กิน กว่า ร้อ ยละ 30 ของทุน ชาระแล้วของบริ ษ ทั ฯ ณ วัน ที่
หุ ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) นี้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
จะต้อ งมีจานวนรวมกัน ไม่เ กิน 233,925,535 หุ ้น หรื อ ไม่เ กิน กว่า ร้อ ยละ 30 ของทุน ชาระแล้วของบริ ษ ทั ฯ ณ วัน ที่
โดย บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอานาจทัว่ ไป
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
(General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
โดย บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอานาจทัว่ ไป
บริ ษทั ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และ
(General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
บริ ษทั ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และ
โยงกัน พ.ศ. 2546
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
(ก) เป็ นผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551
โยงกัน พ.ศ. 2546
เรื่ องการกาหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อ
(ก) เป็ นผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551
(ข) เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมัน่ คง และมีศกั ยภาพในการ
เรื่ องการกาหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อ
ลงทุนได้จริ ง รวมทั้งมีความรู ้ความสามารถประสบการณ์ หรื อศักยภาพในการที่เป็ นประโยชน์หรื อส่ งเสริ มการดาเนิ นงาน
(ข) เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมัน่ คง และมีศกั ยภาพในการ
ของบริ ษทั
ลงทุนได้จริ ง รวมทั้งมีความรู ้ความสามารถประสบการณ์ หรื อศักยภาพในการที่เป็ นประโยชน์หรื อส่ งเสริ มการดาเนิ นงาน
ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป
ของบริ ษทั
(General Mandate) นี้ จะเป็ นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่ งหมายถึ ง ราคาถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นของบริ ษทั ในตลาด
ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป
หลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิ บห้าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขาย
(General Mandate) นี้ จะเป็ นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่ งหมายถึ ง ราคาถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นของบริ ษทั ในตลาด
หุน้ นั้น โดยราคาที่นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุน้ นั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกาหนดราคาเสนอขาย
หลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิ บห้าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขาย
หุน้ ต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทาการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นว่า
หุน้ นั้น โดยราคาที่นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุน้ นั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกาหนดราคาเสนอขาย
มีเหตุอนั ควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจกาหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลด
หุน้ ต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทาการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นว่า
ได้ แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คานวณได้ขา้ งต้น โดยในการกาหนดส่ วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้อง
มีเหตุอนั ควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจกาหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลด
พิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่ องการอนุญาตให้บริ ษทั
ได้ แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คานวณได้ขา้ งต้น โดยในการกาหนดส่ วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้อง
จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
พิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่ องการอนุญาตให้บริ ษทั
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ขอเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี
จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
อานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ขอเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี
(1) พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกาหนดราคาเสนอขาย การเสนอขาย
อานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
เป็ นครั้งเดียวหรื อเป็ นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุน้ รายชื่อบุคคลในวงจากัด และเงื่อนไขและรายละเอียด
(1) พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกาหนดราคาเสนอขาย การเสนอขาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
เป็ นครั้งเดียวหรื อเป็ นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุน้ รายชื่อบุคคลในวงจากัด และเงื่อนไขและรายละเอียด
(2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดาเนิ นการต่าง ๆ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
(2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดาเนิ นการต่าง ๆ
อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
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(3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ ยวข้องกับการจัดสรร
หุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารและหลั
กฐานดังกล่าวต่อ
(3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ ยวข้องกับการจัดสรร
หน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
หุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุ่ ญาตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
เอ ไอ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
หน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบี
ยนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5 (สาเนาแบบรายงานการเพิ
ม
ทุ
น
(F53-4))
่
เอ ไอ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
อนึ่ง เหตุที่บริ ษทั ฯ เห็นสมควรให้
จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าวเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอานาจ
รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5 (สาเนาแบบรายงานการเพิ
ม่ ทุน (F53-4))
ทัว่ ไป (General Mandate) เนื่องจากบริ ษทั ฯ เห็นว่า การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนดังกล่าวเพื่อเสนอขายตามแบบมอบ
อนึ่ง เหตุที่บริ ษทั ฯ เห็นสมควรให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าวเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอานาจ
อานาจทัว่ ไป (General Mandate) สามารถตอบสนองความต้องการใช้เงินของบริ ษทั ฯ ในการลงทุนในแต่ละโครงการได้
ทัว่ ไป (General Mandate) เนื่องจากบริ ษทั ฯ เห็นว่า การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าวเพื่อเสนอขายตามแบบมอบ
ทันที ที่โครงการดังกล่าวมีความชัดเจน โดยไม่มีความจาเป็ นต้องออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนคราวละมาก ๆ เพื่อ
อานาจทัว่ ไป (General Mandate) สามารถตอบสนองความต้องการใช้เงินของบริ ษทั ฯ ในการลงทุ่ นในแต่ละโครงการได้
รองรับแผนการลงทุนที่ยงั ไม่มีความชัดเจนแน่นอนและอาจไม่เกิดขึ้น ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นและ
ทันที ที่โครงการดังกล่าวมีความชัดเจน โดยไม่มีความจาเป็ นต้องออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนคราวละมาก ๆ เพื่อ
อาจทาให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับผลกระทบจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไม่วา่ ในส่ วนของการลดลงของราคาหุ ้น (Price Dilution) หรื อ
รองรับแผนการลงทุนที่ยงั ไม่มีความชัดเจนแน่นอนและอาจไม่เกิดขึ้น ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นและ
การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
อาจทาให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับผลกระทบจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไม่วา่ ในส่ วนของการลดลงของราคาหุ ้น (Price Dilution) หรื อ
(2) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 194,937,946 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control
Dilution)
ของ ECF-W2 ที่จดั สรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจัดสรร คือ จะจัดสรรใบสาคัญแสดง
(2) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 194,937,946 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
สิ ทธิ ในอัตรา 4 หุ ้นเดิม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยกาหนดราคาการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เท่ากับ 3 บาท
ของ ECF-W2 ที่จดั สรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจัดสรร คือ จะจัดสรรใบสาคัญแสดง
และ
สิ ทธิ ในอัตรา 4 หุ ้นเดิม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยกาหนดราคาการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เท่ากับ 3 บาท
(3) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 129,958,631 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
และ
ของ ECF-W3
ดั สรรให้
แก่ญผูถ้ เพิือมหุทุ้นนเดิจมานวน
ของบริ
ษทั ฯ โดยไม่
อ จะจัเพืด่อสรรใบส
าคัญแสดง
(3) จัทีด่จสรรหุ
้นสามั
129,958,631
หุ ้นคิดมูมูลลค่ค่าาทีโดยวิ
่ตราไว้ธหี กุ ารจั
้นละดสรรคื
0.25 บาท
รองรับการใช้
สิทธิ
่
สิ ทธิ ในอัตรา 6 หุ ้นเดิม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยกาหนดราคาการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เท่ากับ 5 บาท
ของ ECF-W3 ที่จดั สรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจัดสรรคือ จะจัดสรรใบสาคัญแสดง
ทังนี ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีอานาจลงนามใน
สิ ทธิ ในอัต้ รา ้ 6 หุ ้นเดิม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยกาหนดราคาการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เท่ากับ 5 บาท
เอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่ อ นผัน ต่ า ง ๆ และหลัก ฐานที่ จาเป็ นและเกี่ ย วข้อ งกับ การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีอานาจลงนามใน
ดัง กล่า ว ซึ่ ง รวมถึง การติด ต่อ และการยื่น คาขออนุญ าตหรื อ ขอผ่อ นผัน เอกสารและหลั
ก ฐานดัง กล่า วต่อ หน่ว ยงาน
เอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่ อ นผัน ต่ า ง ๆ และหลัก ฐานที่ จาเป็ นและเกี่ ย วข้อ งกับ การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ดัง กล่า ว ซึ่ ง รวมถึง การติด ต่อ และการยื่น คาขออนุญ าตหรื อ ขอผ่อ นผัน เอกสารและหลัก ฐานดัง กล่า วต่อ หน่ว ยงาน
และมีอานาจในการดาเนิ นการอื
่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลั
กทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ ี่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่ม
และมีอานาจในการดาเนิ นการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกียวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ทุน จานวน 636,797,290 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่ม
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ทุน จานวน 636,797,290 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 10 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
วาระที่ 10จึงเรืขอเรี
่องอืยน่ นเชิๆ ญ(ถ้ท่ามีานผู
) ถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดงั กล่าวข้างต้น โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ผถู ้ ือหุ ้น
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุมได้ต้ งั แต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป หากท่านผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดงั กล่าวข้างต้น โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ผถู ้ ือหุ ้น
และประสงค์จ ะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรื อ กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เข้าร่ ว มประชุมและออกเสี ย งแทนตน โปรดกรอก
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุมได้ต้ งั แต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป หากท่านผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง
ข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 10 หรื อสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.ecfและประสงค์จ ะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรื อ กรรมการอิสระของบริ
ษทั ฯ เข้าร่ ว มประชุมและออกเสี ย งแทนตน โปรดกรอก
furniture.com พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่ งที่ส่ ่ งมาด้วยลาดับที่ 7 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
ข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะตามสิ่ งที่สงมาด้วยลาดับที่ 10 หรื อสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.ecffurniture.com พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
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เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ้ น โปรดส่ งกลับ มายังบริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้
อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ในหนังสื อมอบฉันทะให้แก่ผรู ้ ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุม
เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ้ น โปรดส่ งกลับ มายังบริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้
ผูถ้ ือหุน้ ด้วย
อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ในหนังสื อมอบฉันทะให้แก่ผรู ้ ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุม
กรณี ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาถามที่ตอ้ งการให้บริ ษทั ฯ ชี้ แจงในประเด็นของระเบี ยบวาระการประชุมที่ นาเสนอใน
ผูถ้ ือหุน้ ด้วย
ครั้งนี้ สามารถจัดส่ งคาถามล่วงหน้าได้ที่ e-mail: ir@eastcoast.co.th หรื อโทรสารหมายเลข 0-2152-7305
กรณี ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาถามที่ตอ้ งการให้บริ ษทั ฯ ชี้ แจงในประเด็นของระเบี ยบวาระการประชุมที่ นาเสนอใน
อนึ่ ง บริ ษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้ งที่ 2/2560 (Record Date)
ครั้งนี้ สามารถจัดส่ งคาถามล่วงหน้าได้ที่ e-mail: ir@eastcoast.co.th หรื อโทรสารหมายเลข 0-2152-7305
ในวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด
อนึ่ ง บริ ษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้ งที่ 2/2560 (Record Date)
ทะเบี ยนในวันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560
ในวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบี ยนในวันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
ขอแสดงความนับถือ
โดยคาสัง่ ของคณะกรรมการ
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
โดยคาสัง่ ของคณะกรรมการ

(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)
เลขานุ
การบริสุษขทั สวัสดิ์)
(นางสาวทิ
พวรรณ
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ 0-2152-7301-4 ต่อ 212 โทรสาร 0-2152-7305
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ 0-2152-7301-4 ต่อ 212 โทรสาร 0-2152-7305
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เลขานุการบริ ษทั

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 1
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2

รายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (ECF)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรี นคริ นทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วงิ ส์
คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
ก่ อนเริ่มการประชุม
ทาง บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ได้ให้ขอ้ มูลต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
ข้อมูล ณ วันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ ้น เพื่อกาหนดสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผล
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วเป็ นเงิน 142,206,512.50 บาท โดยแบ่งออกเป็ นจานวนหุ ้นสามัญที่ชาระแล้ว 568,826,050
หุ ้น มู ลค่าที่ ตราไว้หุ้น ละ 0.25 บาท จากทุ นจดทะเบี ยนทั้ง สิ้ น 195,000,000 บาท โดยแบ่ งออกเป็ นจานวนหุ ้น สามัญ
780,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
ณ ตอนเริ่ มเปิ ดการประชุม มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุ ้น มาเข้าร่ วมการประชุมจานวนทั้งสิ้ น 126 ราย
โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 33 ราย และรับมอบฉันทะ 93 ราย มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมด้วยตัวเอง 33 ราย คิดเป็ นจานวนหุ ้นทั้งสิ้ น 336,226,257 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ
59.1088
2. ผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ื อหุ ้น 93 ราย คิดเป็ นจานวนหุ ้นทั้งสิ้ น 103,084,755 หุ ้น หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ
18.1224
3. รวมจานวนทั้งสิ้ น 126 ราย คิดเป็ นจานวนหุ ้นทั้งสิ้ น 439,311,012 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 77.2312 ของ
จานวนหุน้ สามัญที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ซึ่งมีจานวนผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน และมีจานวนหุ ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั และ
ยังคงรับลงทะเบียนต่อไป
บริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายชื่ อประธานกรรมการ และกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี
และที่ ปรึ กษากฎหมายที่ เข้าร่ วมประชุมเพื่อทาหน้าที่ ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการประชุม เพื่อให้การ
ลงคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ดังมีรายนามต่อไปนี้
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. พลเอก เทอดศักดิ์** มารมย์

ประธานคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
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2. รศ.ดร.มนตรี

โสคติยานุรักษ์

3.
4.
5.
6.
7.
8.

จารุ สมบัติ
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

รศ.ทรงกลด
นายชาลี
นายวัลลภ
นายอารักษ์
นางสาวทิพวรรณ
นางวราภรณ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิ ส ระ ประธาน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
รองประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร รองกรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุการบริ ษทั
กรรมการ

**โดยมี พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ในฐานะประธานกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และ รศ.ดร.มนตรี โสคติยา
นุรักษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย

กรรมการทีไ่ ม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1. ดร.เอกริ นทร์
วาสนาส่ง

กรรมการอิสระ

ผู้บริหารของบริษัท
1. นางสาวพชนัน

สิ งห์ภู่

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
1. นางสาวสาริ สา

ทองกิตติกลุ

ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั และนักลงทุนสัมพันธ์

ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
1. นายพิสิต
จึงประดิษฐภัณฑ์
2. นางสาวสายชลี
ลิ่มอภิชาต
ทีป่ รึกษาด้ านกฎหมาย จาก บริษัท แชนด์ เล่ อร์ เอ็มเอชเอ็ม จากัด
1. นายศุภสิ ทธิ์
บุญสนอง
2. นางสาวจุฑารัตน์
อนรรฆธนะกุล
ที่ปรึกษากฎหมายจาก สานักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ให้การลงคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ประกอบด้วย
1. นายฐานันดร์
เจริ ญฤทธิ์
2. นางสาวศิริลกั ษณ์ แย้มพยุง
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ทางบริ ษทั ได้ช้ ี แจงต่อที่ ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน และการนับ
คะแนนเสี ยงและวิธีการคานวณคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
กติกาการประชุม
1. ผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมด้วยตนเองและผูท้ ี่ ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ ประชุม จะได้รับแจกบัตร
ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่ วมการประชุม ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นได้ออกเสี ยงลงมติในหนังสื อมอบฉันทะ
เรี ยบร้อยแล้ว ผูร้ ับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งมติดงั กล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผถู ้ ือหุน้ ได้ระบุไว้ใน
หนังสื อมอบฉันทะ
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสื อเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและ
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามก่อนทาการลงมติ กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น กรุ ณายกมือ
และเดินไปที่ไมโครโฟนที่ต้ งั อยูใ่ กล้กบั ท่าน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล หากเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ ต้องแจ้งชื่อผูถ้ ือหุ ้น
ที่มอบฉันทะด้วยทุกครั้ง เพื่อบริ ษทั จะได้ทาการบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง เมื่อมีการลงมติใน
วาระนั้น ๆ แล้ว เจ้าหน้าที่จะทาการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนามาคานวณคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ
3. จานวนผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจานวนไม่เท่ากัน เพราะบางท่านอาจเข้ามาประชุมเพิ่มเติม
หรื อกลับก่อน หากท่านมีความประสงค์จะกลับก่อนการประชุมสิ้ นสุ ด กรุ ณาลงทะเบี ยนกลับพร้อมส่ งคืนบัตร
ลงคะแนนที่ ยงั ไม่ได้ใช้ที่หน้าประตูทางออกด้วย อนึ่ ง บริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านคืนเมื่อ
เสร็ จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็ นหลักฐาน โดยมอบให้กบั เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนต่อไป
การลงคะแนน
4. ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายมีคะแนนเสี ยง 1 หุ ้น ต่อ 1 เสี ยง ในกรณี ผถู ้ ือหุ ้นรายใดมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดเป็ นพิเศษ จะไม่มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ๆ หากไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยงในวาระใด ให้กาเครื่ องหมายถูก ()
หรื อกากบาท () อย่างใดอย่างหนึ่ ง ลงในช่อง ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และ
ส่งให้เจ้าหน้าที่ หากใส่เครื่ องหมายไม่ถูกต้อง ไม่ชดั เจน การลงคะแนนเสี ยงนั้น ๆ จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย
5. สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ลงคะแนนเสี ยง ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บ
บัตรลงคะแนนเพื่อนามาคานวณคะแนนเสี ยงของแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริ ษทั จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วยและงด
ออกเสี ยงดังกล่าวนั้น หักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็ นคะแนนที่เห็น
ด้วยในวาระนั้น ๆ หากไม่มีผถู ้ ือหุน้ คัดค้านหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
การนับคะแนนเสียง และวิธีการคานวณคะแนนเสียง
6. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่ กาหนดไว้ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2560 จะแบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
a. วาระที่ ตอ้ งผ่านมติ อนุ มตั ิด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
ได้แ ก่ วาระที่ 1 โดยบริ ษ ัทจะค านวณฐานคะแนนเสี ยงโดยนับเฉพาะคะแนนเสี ย งของผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ ง
ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสี ยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่งดออกเสี ยง
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b. วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ได้แก่ วาระที่ 2 โดยบริ ษทั จะคานวณฐานคะแนนเสี ยง นับจากเสี ยงของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
7. ผลของคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ทราบ
สาหรับเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงรายงานความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ บริ ษทั ได้ดาเนินการจัดส่ง
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น พร้อมหนังสื อเชิ ญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2560 แล้ว ซึ่ งได้แจ้งต่อที่ ประชุมว่า หากท่านใดมีความ
ประสงค์ตอ้ งการรับเอกสารเพิ่มเติม สามารถรับได้ ณ บริ เวณโต๊ะลงทะเบียนของบริ ษทั
เริ่มการประชุม
พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทาหน้าที่ เป็ นประธานในที่
ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวสวัสดี เพื่อเปิ ดการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2560 และก่อนที่ จะเริ่ มเข้าสู่ ลาดับตาม
ระเบี ยบวาระการประชุม ประธานกรรมการได้แ จ้งต่อที่ ป ระชุมว่า สาหรับ เอกสารที่ ใช้ใ นการประชุม วันนี้ บริ ษทั ได้
เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่ 11 พฤษภาคม 2560 และ
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้น เสนอคาถามล่วงหน้า สาหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้ งที่ 1/2560 ได้ต้ งั แต่
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ซึ่ งไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดส่ งคาถามเข้ามาล่วงหน้า
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กาหนด โดยเรี ยงตามลาดับรวมทั้งสิ้น 3 วาระ ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2560
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2560 ของบริ ษทั ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และบริ ษทั ได้บนั ทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตาม
ความเป็ นจริ งและจัดทารายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ประชุม รวมถึงเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั www.ecf-furniture.com โดยมีสาเนา
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่
โดยในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ คือ นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ได้นาเสนอข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้
1. เรื่ องกาหนดส่งรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งลงวันที่เป็ นวันที่ 28 เมษายน 2560 ขอให้พิจารณาดาเนิ นการ
จัดทารายงาน และส่งงบการเงินให้เร็ วขึ้น โดยสมควรเว้นช่วงให้แล้วเสร็ จก่อนถึงกาหนดให้มากกว่านี้
2. เรื่ อ งการพิ จ ารณาค่ า สอบบัญ ชี ข องผู ้ส อบบัญ ชี ขอให้ จัด ท าในรู ป แบบตาราง แยกประเภท และ
เปรี ยบเทียบระหว่างปี ด้วย
โดยในวาระนี้ ประธานฯ ได้เชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (“ประธานกรรมการตรวจสอบ”) ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูช้ ้ ีแจง
ประธานกรรมการตวจสอบ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั ขอรับไว้พิจารณาถึงระยะเวลาการ
จัดทางบการเงินให้แล้วเสร็ จเร็ วขึ้นจากปั จจุบนั ทั้งนี้ การดาเนิ นการจัดทารายงานงบการเงินยังเป็ นไปตามกรอบระยะเวลา
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
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ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิม่ เติมหรื อไม่ และ
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
-ในวาระนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ของบริ ษทั ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่
28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนี้

มติที่ลง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

1. เห็นด้วย
439,769,412
2. ไม่เห็นด้วย
0
3. บัตรเสี ย
0
4. งดออกเสี ยง
0
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 6 ราย คิดเป็ น
จานวนหุน้ 458,400 หุน้
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั กิ ารเข้ าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พลังงานเพือ่ โลกสี เขียว (ประเทศไทย) จากัด ในสั ดส่ วนร้ อย
ละ 20 เพือ่ ร่ วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์
โดยให้ บริษัทย่ อย คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด เป็ นผู้เข้ าลงทุน
ตามที่บริ ษทั มีนโยบายการขยายการลงทุนไปสู่ ธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่ งที่ผ่านมาได้ดาเนิ นการศึกษาความ
เป็ นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ซึ่ งมีกาลังการผลิตรวม 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินบู
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีสดั ส่วนการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั พลังงานเพื่อโลกสี
เขียว (ประเทศไทย) จากัด (“GEP”) ในสัดส่ วนร้อยละ 20 ซึ่ งการเข้าทารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการได้มาซึ่ งทรัพย์สิน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่ เข้าข่ายเป็ นการ
ได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน พ.ศ.2547 (ตามที่
ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรี ยกประกาศทั้งสองฉบับว่า “ประกาศเรื่องการได้ มาหรือจาหน่ ายไป”) โดยมีมูลค่าของรายการสู งสุ ด
เท่ากับร้อยละ 50.80 ของมูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน และเมื่อคานวณขนาดรายการได้มาซึ่ งทรัพย์สินที่ เกิ ดขึ้นระหว่าง 6
เดือน จะทาให้ขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในครั้งนี้ มีขนาดรายการคิดเป็ นร้อยละ 57.91 ของมูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
จึงถือเป็ นรายการประเภทที่ 1 ที่บริ ษทั มีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) รวมถึงจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อขออนุมตั ิการเข้าทารายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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บริ ษทั ได้จดั ส่งหนังสื อเชิญประชุมโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่ องการได้มาหรื อจาหน่ายไป
กาหนด พร้อมกับความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นระยะเวลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนวัน
ประชุมผูถ้ ือหุน้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2560 ซึ่ งจัดประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้มีมติให้เสนอเรื่ อง
ดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่ งจัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการเข้าทา
รายการดังกล่าว
โดยในวาระนี้ขอเชิญ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จดั การ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริ หาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การ ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ ามินบู นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เชิญที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระจากบริ ษทั หลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จากัด (มหาชน) (“ที่ปรึ กษาการเงินอิสระ”) และ ที่ ปรึ กษาด้านกฎหมายจาก
บริ ษทั แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จากัด (“ทีป่ รึกษากฎหมาย”) มาร่ วมตอบข้อซักถามจากผูถ้ ือหุน้ ในวาระนี้ดว้ ย
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้แจ้งให้ทราบถึงความเป็ นมาในการพิจารณาเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ดงั กล่าวว่า เนื่องจากในประเทศไทยจะไม่มีการเปิ ดให้ลงทุนในโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว หรื อหากมีใน
อนาคตก็จะขายไฟฟ้ าได้ในราคาที่ ต่ า ซึ่ งทาให้ทางบริ ษทั ต้องพิจารณาลงทุนธุ รกิ จด้านพลังงานในต่างประเทศที่ยงั คงมี
โอกาสในการลงทุน และได้นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ ามินบู ซึ่ งบริ ษทั จะได้ขอพิจารณาการ
อนุมตั ิจากที่ประชุม โดยมีความสนใจจะเข้าไปลงทุนโดยถือหุน้ อยูท่ ี่ร้อยละ 20 ดังนั้นจึงขอนาเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
ข้ อมูลทัว่ ไปของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มนิ บู
ที่ต้ งั โครงการ
: ที่ต้ งั โครงการอยูใ่ นเมืองมินบู เขตปกครองมาเกว ประเทศเมียนมาร์
กาลังการผลิต
: กาลังการผลิตติดตั้ง 220 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้ า 170 เมกะวัตต์ โดยแบ่งออกเป็ น 4 เฟส
(50/50/50/70 เมกะวัตต์ ตามลาดับ)
พื้นที่โครงการ
:  สิ ทธิ การเช่าที่มีระยะเวลาเท่ากับหรื อมากกว่าระยะเวลาของสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า (อายุ 30
ปี )
 836 เอเคอร์ หรื อ 2,114.48 ไร่ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ 700 เอเคอร์ หรื อ 1,770.50 ไร่ จะ
อยูภ่ ายใต้การเช่าต่อจาก AVA Capital Trading Limited (ที่ดินจะอยูใ่ นความดูแลของ The
Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation) และ 136 เอเคอร์ หรื อ 343.98 ไร่ จะอยู่
ในความดูแลของ The Ministry of Natural Resources and Environment and Conservation
ผูร้ ับซื้อไฟฟ้ า
: Electric Power Generation Enterprise (EPGE) ในอัตรารับซื้ อไฟฟ้ าที่ USD 0.1275 ต่อ kWh
อัตราค่าไฟฟ้ า
หรื อประมาณ 4.39 บาทต่อ kWh
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ า : ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า (PPA) กับ EPGE อายุสญ
ั ญา 30 ปี นับจากวันเริ่ มต้นซื้ อ
ขายไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์ (COD) เฟส 1
รู ปแบบเทคโนโลยี : ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ Multi-crystalline Silicon
การเชื่ อมต่อเข้า Grid : สายส่ งหลักระยะทางประมาณ 1.3 ไมล์ หรื อ 2.1 กม. สร้ างเสร็ จแล้วพร้อมเชื่ อมต่อเข้ากับ
Connection
National grid lin
มูลค่ารวมโครงการ : 292.62 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 10,080.76 ล้านบาท
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แหล่งเงิ นทุนสาหรั บ :  อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกินกว่า 65:35 สาหรับเฟส 1
โครงการ
 จานวนเงินทุนเท่ากับ 102.42 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 3,528.27 ล้านบาท
 จานวนเงินกูเ้ ท่ากับ 190.20 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 6,552.49 ล้านบาท ซึ่ งสาหรับ
เฟส 1 โครงการได้รับการสนับสนุ นเงิ นกู้จากสถาบันการเงิ นสองแห่ งเรี ยบร้ อยแล้ว
สาหรับเฟส 2 3 และ 4 ขณะนี้ได้รับเอกสารข้อเสนอวงเงินสิ นเชื่อในเบื้องต้น (term sheet)
จากสถาบันการเงินสองแห่งแล้วเช่นกัน
โดยภาพรวมความคืบหน้าของโครงการฯ ในปั จจุบนั ได้มีการเตรี ยมพื้นที่ สารวจแหล่งน้ า รวมถึงเตรี ยม
ความพร้อมในการวางระบบต่าง ๆ แล้ว นอกจากนี้ เหตุผลที่ ตดั สิ นใจเลื อกเข้าไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์ ”) นั้น เนื่ องจากเป็ นโครงการที่มีขนาดใหญ่
และในปั จจุบนั ประเทศเมียนมาร์ กาลังมีความเปลี่ยนแปลงและกาลังพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน ส่ งผลให้เกิ ดความต้องการใช้
พลังงานด้านต่าง ๆ รวมถึงพลังงานไฟฟ้ าเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งนับเป็ นโอกาสอันดีสาหรับนักลงทุน ทั้งนี้ การลงทุนในประเทศ
เมียนมาร์ค่อนข้างมีความเข้มงวด แต่ในปั จจุบนั รัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนข้อกฎหมายเพื่อเอื้อต่อการลงทุนจากต่างประเทศ
รวมถึงการสร้างความเชื่ อมัน่ ต่อนักลงทุนมากขึ้น โดยมีกฎเกณฑ์ว่า ทุ กโครงการที่ จะเข้าไปลงทุนในประเทศเมี ยนมาร์
จะต้องได้รับใบอนุญาตการลงทุน หรื อ MIC Permit ก่อน จึงจะสามารถดาเนินการได้ ซึ่งทางบริ ษทั พลังงานเพื่อโลกสี เขียว
(ประเทศไทย) จากัด (“GEP”) ได้รับอนุญาตและได้รับ MIC Permit เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
อีกทั้ง ในการดาเนินการต่าง ๆ บริ ษทั ได้ร่วมหารื อกับที่ปรึ กษากฎหมายซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายการ
ลงทุนในประเทศเมียนมาร์ รวมทั้งหารื อกับที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระถึงความคุม้ ค่าในการลงทุนอย่างรอบคอบรัดกุม
ดังนั้นจึ งขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั พลังงานเพื่อโลกสี เขียว
(ประเทศไทย) จากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 20 เพื่อร่ วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยให้บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด เป็ นผูเ้ ข้าลงทุน ตามที่ได้นาเสนอมา
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริ ษทั ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในโครงการ
ดังนี้
1) จานวนแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้ภายในโครงการมีจานวนทั้งหมดกี่แผง ทางโครงการจะต้องมีการปรับสภาพ
พื้นที่ภายในโครงการอย่างไร และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่เช่าหรื อเป็ นการซื้อขาด
2) สายส่ งจากในโครงการไปจนถึงสายส่ งหลักของพื้นที่ ใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรื อบริ ษทั ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อย่างไร
ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตอบคาถามและให้ ข้ อ มูล ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยนายพิ สิ ต จึ ง
ประดิ ษฐภัณฑ์ ในฐานะที่ ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ได้ กล่ าวต่ อที่ ประชุมผู้ถือหุ้ นในประเด็นคาถามดังกล่ าวว่ า จากการที่ ได้
เข้ าไปศึ กษา และดูข้อมูลโครงการฯ แผงโซลาร์ ที่ ใช้ จะเป็ น รุ่ น 310 - 320 เมกะวัตต์ ประมาณ 700,000 แผง บนพื น้ ที่
โดยประมาณ 836 เอเคอร์ และพืน้ ที่ เป็ นพืน้ ที่ เช่ ามี อายุสัญญา 30 ปี หรื อมากกว่ า ในกรณี ที่ในอนาคตโครงการสามารถต่ อ
อายุสัญญาการซื ้อขายไฟฟ้ าได้ สาหรั บการดาเนินการเรื่ องระบบสายส่ งจะมีระยะทางรวมประมาณ 2.1 ไมล์ ทางโครงการฯ
เป็ นผู้ดาเนิ นการและออกค่ าใช้ จ่ายแล้ ว โดยได้ รวมอยู่ในมูลค่ าการลงทุนของ ECF แล้ ว ทั้งนี ส้ ามารถศึ กษารายละเอี ยดได้
จากรายงานความเห็นของที่ ปรึ กษาทางการเงินอิสระในส่ วนที่ 2 หน้ าที่ 36
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นายฮั้งใช้ อัควัสกุล ผูร้ ับมอบฉันทะ และในนามชมรมผูถ้ ือหุ ้นไทย ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริ ษทั ถึง
รายละเอียดต่าง ๆ ในโครงการดังนี้
1) รายละเอียดการลงทุนในส่วนของบริ ษทั เป็ นจานวนเงินเท่าไร
2) ระยะเวลาคุม้ ทุนของโครงการฯ
3) ในการลงทุนในโครงการฯ จะสามารถเริ่ มรับรู ้รายได้เมื่อไร
4) การประเมิ นในด้านความเสี่ ยงได้พิจารณาครอบคลุมไปถึ งความเสี่ ย งของอัต ราแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศด้วยหรื อไม่
ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตอบคาถามและให้ ข้ อ มูล ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยนายพิ สิ ต จึ ง
ประดิ ษ ฐภัณฑ์ ในฐานะที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระ ได้ ชี้แจงต่ อที่ ประชุมผู้ถือหุ้ นในประเด็นคาถามดังกล่ าว โดยเรื่ องของ
ความเสี่ ยงเรื่ อ งอั ต ราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตรานั้ น ในเงื่ อ นไขสั ญ ญาจะใช้ เงิ นดอลลาร์ สหรั ฐ โดยรายละเอี ยดการลงทุ นใน
โครงการฯ มีมลู ค่ าการลงทุนรวมประมาณ 29 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ นประมาณ 1,000 ล้ านบาท คื อ ส่ วนของ
การชาระค่ าหุ้ นประมาณ 9 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐ และส่ วนการชาระหุ้ นเพิ่มทุนแบ่ งการลงทุนเป็ น 4 เฟส คาดว่ าจะ
สามารถเปิ ดดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์ ได้ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ซึ่ งบริ ษัทจะต้ องเพิ่มทุนตามสั ดส่ วนในแต่ ละเฟส หรื อบริ ษัท
จะต้ องเพิ่ มทุนเฉลี่ยปี ละ 1 ครั้ ง จนครบทั้ ง 4 เฟส โดยสามารถศึ กษารายละเอี ยดได้ จากรายงานความเห็ นของที่ ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระในส่ วนที่ 1 หน้ าที่ 33 สาหรั บการคาดการณ์ ระยะเวลาที่ จะเริ่ มการรั บรู้ รายได้ คาดว่ า จะเกิดขึน้ ภายในไตร
มาสที่ 1 ปี 2560
นายอารั กษ์ สุ ขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ได้ ชี้แจงต่ อที่ ประชุ มเพิ่ มเติ มถึ งระยะเวลาคุ้มทุ นของ
โครงการ จะเริ่ มมีกาไรตั้งแต่ ปีที่ 2 เป็ นต้ นไป จนประมาณปี ที่ 6 คาดว่ าจะได้ กาไรประมาณ 66-67 ล้ านบาท โดยคิ ดตาม
สั ดส่ วนการลงทุนของบริ ษัทที่ ร้อยละ 20 ทั้ งนี ้ในเรื่ องของการป้ องกันความเสี่ ยงเรื่ องอัตราแลกเปลี่ ยนซึ่ งเป็ นเรื่ องที่
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคั ญ อย่ างต่ อเนื่ อ ง ทางบริ ษัทมี คณะกรรมการพิ จารณาความเสี่ ย งคอยกากับดูแ ลอย่ าง
สมา่ เสมอ และจะพิ จารณาถึงเครื่ องมือต่ าง ๆ ที่ เหมาะสมโดยจะต้ องพิ จารณาจากสถานการณ์ ณ เวลานั้ น ๆ ในการวาง
มาตรการเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ มีโอกาสจะเกิดขึน้
ประธานฯ กล่ าวขอบคุณผู้ถือหุ้ นถึงประเด็นข้ อห่ วงใย และได้ เชิ ญ รศ.ดร.มนตรี โสคติ ยานุรักษ์ ในฐานะ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาความเสี่ ยง กรรมการอิ สระ ในการให้ ความเชื่ อมั่นต่ อผู้ถือหุ้ น โดย
รศ.ดร.มนตรี ฯ ได้ กล่ าวขอบคุณผู้ถือหุ้ น และกล่ าวต่ อที่ ประชุมผู้ถือหุ้ นว่ า การลงทุนในโครงการฯ ดังกล่ าวเป็ นความตั้งใจ
ของบริ ษัทที่ จะพัฒนาและตอบโจทย์ ความต้ องการของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ ยงได้ ให้ ข้อสั งเกตต่ าง ๆ
ถึงความเสี่ ยงที่ อาจจะเกิดขึน้ ด้ วยความรอบคอบ และความระมัดระวัง ทั้งนี ้ ประเทศเมียนมาร์ ยงั คงเป็ นตัวเลือกที่ น่าสนใจใน
การลงทุนมากที่ สุดในกลุ่มประเทศอาเซี ยน และมีความต้ องการใช้ พลังงานสู งเมื่อเปรี ยบเที ยบกับสถานการณ์ ที่เป็ นอยู่ใน
ปั จจุบัน
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริ ษทั ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในโครงการฯ
เพิม่ เติม ดังนี้
1) เมื่อพิจารณาจากการลงทุนตลอดทั้งโครงการซึ่ งเป็ นระยะเวลาค่อนข้างนาน กับมูลค่าการลงทุน การ
ลงทุนในโครงการมีความคุม้ ค่าหรื อไม่
2) จะมีการบันทึกบัญชีในรู ปแบบใด
3) ในการลงทุนในโครงการดังกล่าว บริ ษทั ต้องเสี ยภาษีหรื อไม่ อย่างไร
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ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ผู้ที่เกี่ ยวข้ องตอบคาถามและให้ ข้ อ มูล ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยนางสาวสาริ สา ทอง
กิตติ กุล ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท ได้ กล่ าวต่ อที่ ประชุมผู้ถือหุ้ นว่ า การรั บรู้ รายได้ จะเป็ นลักษณะการรั บรู้ ส่ วนแบ่ ง
กาไรขาดทุนในรู ปแบบบริ ษัทร่ วมเข้ ามาที่ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ส่ วนเงินปั นผลจากโครงการที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต จะเข้ า
มาในรู ปแบบของกระแสเงินสด ซึ่ งจะสะท้ อนให้ เห็นที่ งบกระแสเงินสดของบริ ษัท
นายอารั กษ์ สุขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ได้ กล่ าวต่ อที่ ประชุมเพิ่มเติมถึงประเด็นการเสี ยภาษี ว่ าการ
ลงทุนในประเทศเมียนมาร์ ได้ รับการยกเว้ นภาษีตามเงื่ อนไขของใบอนุญาต (PIC Permit) ที่ ได้ รับสาหรั บอัตราภาษีเงิ นได้
ร้ อยละ 25 เป็ นระยะเวลา 5 ปี และการโอนเงิ นจากประเทศเมียนมาร์ เข้ ามาประเทศไทยจะโอนเป็ นสกุลเงิ นดอลลาร์ สหรั ฐ
และสาหรั บความคุ้มค่ าในการลงทุ น ทางบริ ษัทได้ รับความเห็ นจากที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระซึ่ งได้ ระบุไว้ ในรายงาน
ความเห็นฯ ว่ า มีความสมเหตุสมผลที่ จะเข้ าลงทุนในโครงการ
นายพิชยั เฟื่ องฟูตระกูล ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริ ษทั ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1) ประเด็นการเตรี ยมความพร้อมในการรับมือเรื่ องน้ าท่วม ฟ้ าผ่า ภายในพื้นที่ของโครงการ
2) ในส่วนของการลงทุนของบริ ษทั ในส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ยังคงจะมีการลงทุนเพิ่มเติมอะไรอีก
หรื อไม่
ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตอบคาถามและให้ ข้ อ มูล ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยนายพิ สิ ต จึ ง
ประดิ ษฐภัณฑ์ ในฐานะที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระ ได้ กล่ าวต่ อที่ ประชุมผู้ถือหุ้ นในประเด็นคาถามดังกล่ าว โดยบริ ษัท ได้
ว่ าจ้ างที่ ปรึ กษาด้ านเทคนิ ค คื อ บริ ษัท อาวล์ เอ็นเนอจี จากัด (“OWL-Energy”) เพื่อเป็ นที่ ปรึ กษาทางเทคนิ ค และได้ มีการ
เปิ ดเผยไว้ ในรายงานความเห็นของที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระ ในส่ วนที่ 1 หน้ าที่ 43 โดยในรายงานได้ ระบุว่า ไม่ มีความ
กังวลถึงปั ญหานา้ ท่ วมภายในพืน้ ที่ ของโครงการแต่ อย่ างใด
นายอารั กษ์ สุขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ได้ กล่ าวต่ อที่ ประชุมเพิ่มเติมถึงประเด็นข้ อห่ วงใยในปั ญหา
นา้ ท่ วม และปริ มาณนา้ ฝน เนื่ องจากบริ เวณพืน้ ที่ ตั้งโครงการฯ อยู่ในระดับสู งกว่ านา้ ทะเล และเป็ นเขตพืน้ ที่ ที่ฝนตกไม่ ชุก
ทาให้ ความเสี่ ย งจากฟ้ าผ่ า ตา่ และในส่ ว นของการปรั บปรุ ง พื ้นที่ เช่ น การตัด ต้ นไม้ ต้อ งมี การขออนุญ าตก่ อน ซึ่ ง ทาง
โครงการฯ ได้ ดาเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
ในส่ วนของการดาเนิ นธุรกิ จด้ านเฟอร์ นิ เจอร์ นั้น บริ ษัทยังคงดาเนิ นการอยู่ตามปกติ และยังคงมีอัตราการ
เจริ ญเติบโตอย่ างต่ อเนื่อง โดยในปี 2560 บริ ษัทได้ วางแผนขยายการเติบโตของธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ให้ มากขึน้ โดยในไตรมาส
ที่ 1 บริ ษัทสามารถสร้ างยอดขายได้ เป็ นอย่ างดี
นายธารา ชลปราณี ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริ ษทั ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1) ต้องการทราบราคาค่าไฟฟ้ าเฉลี่ยของประเทศเมียนมาร์ในปั จจุบนั อยูท่ ี่อตั ราค่าไฟฟ้ าเท่าไหร่
2) เนื่องจากสถานที่ต้ งั โครงการอยูท่ างด้านทิศตะวันตกของประเทศเมียนมาร์ ทาให้มีความกังวลเรื่ องของ
พายุไซโคลนว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงการฯ มากน้อยเพียงใด
3) อ้างอิงถึงสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน หน้าที่ 11 ข้อ 3.4 สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญา
ผูถ้ ือหุน้ ข้อ 2. “โดย ECF-Power จะมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการจานวน 2 คน ซึ่งจะดารงตาแหน่งจนกว่าจะ
สิ้นสุดระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันที่เริ่ มดาเนินการจาหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์ฯ” ขอให้อธิ บายในส่ วนของ
“จนกว่าจะสิ้ นสุ ดระยะเวลา 1 ปี ” หมายถึงเมื่อครบกาหนด 1 ปี สิ ทธิ การดารงตาแหน่งกรรมการของ
ECF-Power จะสิ้นสุดลงหรื อไม่
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4) อ้างอิงถึงสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่ งทรัพย์สิน หน้าที่ 13 ข้อ 7. ข้อกาหนดห้าม ECF-Power ทา
การแข่งขันในประเทศเมียนมาร์ จะรวมถึงธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจด้านพลังงานด้านอื่น
ๆ ที่ไม่ใช่ดา้ นพลังงานแสงอาทิตย์ จะทาให้บริ ษทั เสี ยโอกาสหรื อไม่ หรื อต้องลงทุนร่ วมกับ บริ ษทั วิน
เทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน) (“VTE”) เท่านั้น
5) อ้างอิงถึงรายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ หน้าที่ 63 ข้อ 2.14.2 ความต้องการใช้ไฟฟ้ าใน
สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ ขอให้อธิ บายเรื่ องความต้องการใช้ไฟฟ้ าเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้มีการแสดง
ถึงโครงการโรงไฟฟ้ าที่อยูใ่ นประเทศเมียนมาร์เพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง และมีโครงการอื่น ๆ ที่ดาเนิ นการไป
แล้วอย่างไร
6) อ้างอิงถึงรายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ เอกสารแนบ 4 หน้าที่ 1. เงื่อนไขอื่น ๆ ที่มีการ
เปรี ยบเทียบเงื่อนไขของบริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั คิวทีซี จากัด (มหาชน)
ไม่ได้มีการอธิบายเรื่ องราคาซื้อที่แตกต่างกัน ซึ่งจะทาให้มีความได้เปรี ยบหรื อเสี ยเปรี ยบอย่างไรหรื อไม่
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ผ้ ูที่เกี่ ยวข้ องตอบคาถามและให้ ข้ อมูลต่ อผู้ถือหุ้ น โดยนายพิ สิต จึ งประดิ ษฐ
ภัณฑ์ ในฐานะที่ ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ได้ กล่ าวต่ อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นถึงประเด็นข้ อสอบถามดังนี ้
1. ความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าของประเทศเมียนมาร์ มีปริ มาณมาก ทั้งในส่ วนบริ เวณเมืองมินบู และอี กส่ วนหนึ่ ง
จะเป็ นพื ้นที่ ทางฟากฝั่ งตะวันตกที่ มีนิค มอุตสาหกรรม ซึ่ งจะมี ความต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ าเพิ่ มสู ง ขึ ้นใน
อนาคต
2. อัตราการซื ้อขายไฟฟ้ าในประเทศเมียนมาร์ จะมีความแตกต่ างกันไปในแต่ ละเขตการปกครอง แต่ อัตราค่ า
ไฟฟ้ าที่ โครงการฯ ได้ รับเป็ นอัตราคงที่ ที่ ทางการไฟฟ้ าประเทศเมียนมาร์ ได้ จัดทาเป็ นสั ญญาสั มปทาน
กับโครงการฯ ซึ่ งได้ ลงนามกันเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ ว
3. การเปรี ยบเที ยบในเรื่ องการเข้ าทารายการของ บริ ษัท อี สต์ โคสท์ เฟอร์ นิ เทค จากัด (มหาชน) และกลุ่มผู้
ถือ หุ้ น อื ่ น ๆ เหตุผ ลที่ ท างที่ ป รึ กษาทางการเงิ น อิ ส ระได้ เ ปิ ดเผยข้ อ มูล ส่ วนนี ก้ เ็ พื ่อ ให้ ผู้ ถือ หุ้ น ได้
รั บทราบข้ อมูลที่ ครบถ้ วน แต่ การเจรจาในส่ วนนี ผ้ ้ ูถือหุ้ นแต่ ละบริ ษัทต่ างฝ่ ายต่ างเจรจาแยกกัน ซึ่ งแต่
ละบริ ษัทจะไม่ ทราบรายละเอี ยดเงื่ อนไขของผู้ถือหุ้ นรายอื่ น ๆ จนกว่ าข้ อมูลของแต่ ละบริ ษัทจะถูก
เปิ ดเผยเป็ นที่ เรี ยบร้ อย ดังนั้น ราคาซื ้อขายของแต่ ละบริ ษัทจะมีความแตกต่ างกันไปตามข้ อตกลง ทั้งนี ้
บริ ษัท อี สต์ โคสท์ เฟอร์ นิ เทค จากัด (มหาชน) เข้ าซื ้อหุ้ นในอัตราร้ อยละ 20 ซึ่ งน่ าจะเป็ นเหตุผลให้
ได้ รับข้ อเสนอที่ ดีกว่ า เช่ น จานวนกรรมการที่ บริ ษัทสามารถเสนอชื่ อได้ มากกว่ า
นายศุภสิ ทธิ์ บุญสนอง ในฐานะที่ ปรึ กษากฎหมาย บริ ษัท แชนด์ เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จากัด ได้ กล่ าวต่ อที่ ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในส่ วนที่ เกี่ยวข้ องดังนี ้
1) ในการพิจารณาในส่ วนของสัญญาผู้ถือหุ้น จะมีสัญญาที่ ผ้ ูถือหุ้นแต่ ละบริ ษัทจะต้ องลงนามร่ วมกันและมี
รายละเอี ยดสั ญญาเหมือนกัน โดยผู้ถือหุ้ นแต่ ละบริ ษัทได้ มีข้อตกลงร่ วมกันเรื่ องระยะเวลาในการดารง
ตาแหน่ งของกรรมการ ทั้ งนี ้เพื่ อเป็ นการสร้ างความเชื่ อมั่นและความมั่นคงว่ ากรรมการจะยังคงดารง
ตาแหน่ งเป็ นระยะเวลาอย่ างน้ อย 1 ปี ภายหลังจากเริ่ มดาเนิ นการจาหน่ ายไฟฟ้ าเชิ งพาณิ ชย์ ได้ ครบทั้ง 4
เฟส ซึ่ งภายหลังจากครบกาหนดเวลา 1 ปี จะเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรื อกรรมการท่ านเดิมยังคงดารง
ตาแหน่ งก็ได้
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2) ในเรื่ องการเข้ าไปลงทุนในโครงการพลังงานด้ านอื่ น ๆ สามารถดาเนิ นการได้ โดยในสั ญญาเป็ นเพี ยง
ข้ อตกลงเฉพาะในกรณี ที่จะลงทุนธุรกิจพลังงานแสงอาทิ ตย์ เท่ านั้นที่ จะต้ องหารื อกับผู้ร่วมทุนก่ อน
ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อ
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิ การเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั พลังงานเพื่อโลกสี เขียว (ประเทศไทย) จากัด ใน
สัดส่วนร้อยละ 20 เพื่อร่ วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดย
ให้บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด เป็ นผูเ้ ข้าลงทุน ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ จากจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้
ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิ
มติที่ลง
ออกเสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
439,469,187
99.9317
2. ไม่เห็นด้วย
300,343
0.0683
3. บัตรเสี ย
0
0.00
4. งดออกเสี ยง
0
0.00
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 2 ราย คิดเป็ น
จานวนหุน้ 118 หุน้
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)

วาระที่ 3

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
-ไม่มี-

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็ นใด ๆ ที่ ตอ้ งการจะนาเสนอเพิ่มเติมอีก
หรื อไม่ ซึ่งได้มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามข้อมูลเพิม่ เติม ดังนี้
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริ ษทั ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1) ความคื บหน้าโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวล ของ บริ ษทั ไพร์ ซ ออฟ วูด้ กรี น เอนเนอจี จากัด
(PWGE) ขนาดกาลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
2) ตามที่ ในอดี ตบริ ษทั มีการเตรี ยมของชาร่ วยแจกให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น เหตุใดในปั จจุบนั จึงละเลยธรรมเนี ยม
ปฏิบตั ิในข้อนี้
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายอารั กษ์ สุ ขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการเป็ นผู้ตอบคาถามและให้
ข้ อมูลต่ อผู้ถือหุ้ น ซึ่ งกรรมการผู้จัดการเป็ นผู้ตอบคาถามในแต่ ละหั วข้ อ ดังนี ้
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1. ความคื บ หน้ าโครงการโรงไฟฟ้ าพลัง งานชี วมวล ของ บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอจี จากัด
(PWGE) ขนาดกาลัง การผลิ ตติ ดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ อาเภอแว้ ง จั งหวัด นราธิ วาส ปั จจุ บันเป็ นการ
ดาเนิ นการผ่ านบริ ษัทร่ วมทุน (บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ง้ ส์ จากัด (“SAFE”)) ขณะนี ้โรงงานได้
ก่ อสร้ างเสร็ จแล้ ว และคาดว่ าจะเริ่ มจาหน่ ายไฟฟ้ าเชิ งพาณิ ชย์ (COD) ได้ ภายในเดือนมิถนุ ายน 2560 และ
จะสามารถเริ่ มรั บรู้ รายได้ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 เป็ นต้ นไป
2. เรื่ องของการงดแจกของชาร่ วยนั้น เป็ นการปฏิ บัติเพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวทางที่ หน่ วยงานกากับดูแล
ได้ รณรงค์ ให้ บริ ษัทจดทะเบียนทบทวนนโยบายในการแจกของชาร่ วยในการประชุมให้ กับผู้ถือหุ้ น ใน
เชิ งขอความร่ วมมือให้ งดแจกของชาร่ วยต่ าง ๆ ให้ กับผู้ถือหุ้ นที่ มาเข้ าร่ วมประชุม ดังนั้นทางบริ ษัทจึ ง
พิจารณาปฏิ บัติตามแนวทางดังกล่ าว
ภายหลังการตอบคาถามดังกล่าว ในที่ประชุมไม่มีผถู ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยหรื อข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ท่านประธาน
ฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน และกล่าวปิ ดประชุมในเวลา 15.55 น.

ลงนาม.......................................................
(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)
ประธานกรรมการบริ ษทั

ลงนาม.......................................................
(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)
เลขานุการบริ ษทั

นางสาวสุบงกช หงษ์ทอง

ผูช้ ่วยนักลงทุนสัมพันธ์
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ

ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั
ผูต้ รวจสอบรายงานการประชุม
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 2
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5
สรุปรายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ECF-W2)
ทีจ่ ดั สรรให้ แก่ ผ้ถู อื หุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Right Offering)
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวนที่ออกและเสนอขาย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
จานวนหุน้ สามัญที่จดั สรรไว้เพื่อ
รองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

อัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
วิธีการจัดสรร

: บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ” หรื อ “ECF”)
: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ” หรื อ “ECF-W2”)
: ระบุชื่อผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
: 194,937,946 หน่วย
: 0 บาท (ศูนย์บาท)
: 194,937,946 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็ นร้อยละ 25 ของจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ จานวน 779,751,786 หุน้ ณ วันประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ที่ มีมติ ให้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2
เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2560
: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้ เว้นแต่กรณี มีการปรับ
อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
: 3 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณี มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
: 20 ตุลาคม 2560 หรื อวันที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนด
1 ปี 4 เดือน นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: จัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จานวน 194,937,946 หน่ วย ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของ
บริ ษทั ที่มีชื่อปรากฏในวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ (Record Date) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 11
ตุลาคม 2560 ในอัตราส่วนหุน้ สามัญเดิม 4 หุน้ ต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย
ในการคานวณสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรายที่ จะได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ หากมี เศษหุ ้นสามัญจากการคานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย ให้ปัดเศษหุน้ ส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจานวน
ในกรณี ที่มีเศษของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่เกิดจากการคานวณตามอัตราส่ วนการ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ งทั้งจานวน และในกรณี ที่มี
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ คงเหลือภายหลังการจัดสรร บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการยกเลิก
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ

:

ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการ :
ใช้สิทธิ

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิ

:

ตลาดรองของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ

:

ตลาดรองของหุน้ สามัญที่เกิดจาก
การใช้สิทธิ

:

นายทะเบียนใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้

:
:

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะเริ่ มใช้สิทธิ ครั้งแรกได้ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
นับจากวันที่ ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และสามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดง
สิ ทธิได้อีก 5 ครั้ง จนถึงสิ้นสุดวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้
วันกาหนดการใช้สิทธิ แต่ละครั้งจะตรงกับ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 25
พฤษภาคม 2561 วันที่ 25 สิ งหาคม 2561 วันที่ 25 พฤศจิ กายน 2561 และครั้ ง
สุดท้ายกาหนดให้ตรงกับวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งตรงกับ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ทั้งนี้ ในกรณี ที่วนั กาหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทาการของบริ ษทั ฯ ให้
เลื่อนวันกาหนดใช้สิทธิ ครั้งดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้า โดยบริ ษทั ฯ จะไม่
ขยายอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และไม่มีขอ้ กาหนดเรี ยกให้ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกาหนด
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งประสงค์จะใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
จะต้อ งแจ้ง ความจ านงในการใช้สิท ธิ ซ้ื อ หุ ้น สามัญ ตามใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ
ภายในระยะเวลา 5 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ แต่ละครั้ง ยกเว้นกรณี
การแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายจะกาหนดระยะเวลาไว้เท่ากับ 15
วัน ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
เมื่ อ ผู ้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ด้แ จ้ง ความจ านงในการใช้สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้ น ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ แล้ว ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิดงั กล่าวได้อีกต่อไป
บริ ษทั ฯ จะนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
หมายเหตุ : ภายหลังการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้ งนี ้ บริ ษัทฯ จะยื่นคาขอ
จดทะเบี ยนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ อย่ างไรก็ตาม บริ ษั ทฯ ไม่ สามารถรั บรองได้ ว่า ตลาดหลักทรั พ ย์
เอ็ม เอ ไอ จะพิจารณาอนุมัติการรั บใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดังกล่ าวเป็ นหลักทรั พย์
จดทะเบียน ซึ่ งหากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พิจารณาไม่ รับเป็ นหลักทรั พย์ จด
ทะเบี ยน ผู้ลงทุนจะไม่ สามารถซื ้อขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ได้
บริ ษทั ฯ จะนาหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกและ
เสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ
บริ ษัท ศู น ย์รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรื อบุ ค คลอื่ น ใดที่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่งตั้งให้เป็ นนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เนื่ องจากบริ ษทั มีการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 ควบคู่กับ
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การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของ บริ ษทั อีสต์โคสท์
เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 3 (“ECF-W3”) ดังนั้น ในการพิจ ารณา
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ จะพิจารณาผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้นเดิมในกรณี
ดังนี้
กรณี ที่ 1 : กรณี ที่บริ ษทั ฯ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 และ
ECF-W3 และผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ฯ เป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งจานวน ทั้งนี้ ในกรณี ที่ 1 ผูถ้ ือ
หุ ้นเดิ มจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่ วนการถือหุ ้น
(Control Dilution)
กรณี ที่ 2 : กรณี ที่บริ ษทั ฯ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 เพียง
อย่างเดี ยว และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 มี การเปลี่ ยนมื อจาก
ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ มของบริ ษ ัท ฯ เป็ นนักลงทุ น อื่ น โดยนักลงทุ น อื่ น เป็ น
ผูใ้ ช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 ทั้งจานวน
กรณี ที่ 3 : กรณี ที่บริ ษทั ฯ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W3 เพียง
อย่างเดี ยว และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W3 มีการเปลี่ยนมือจากผู ้
ถือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ เป็ นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็ นผูใ้ ช้
สิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W3 ทั้งจานวน
กรณี ที่ 4 : กรณี ที่บริ ษทั ฯ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 และ
ECF-W3 และใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ECF-W2 และ ECF-W3 มี การ
เปลี่ ยนมื อจากผูถ้ ื อหุ ้น เดิ ม ของบริ ษทั ฯ เป็ นนักลงทุ นอื่ น โดยนัก
ลงทุนอื่นเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 และ ECFW3 ทั้งจานวน
1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
ภายหลังการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 และ ECF-W3
หากมีการใช้สิทธิของ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 และ/หรื อ ECF-W3 ทั้ง
จ านวน จะมี ผ ลกระทบจากการลดลงของสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น (Control
Dilution) โดยคานวณจากสูตรการคานวณ ดังนี้
Control Dilution = 1 - [Q0 / (Q0 + Qn)] โดยที่
Q0 = 779,751,786 หุน้ ซึ่งได้แก่จานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริ ษทั ฯ ก่ อนวันใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 และ/
หรื อ ECF-W3
Qn = จานวนหุ ้นที่ เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECFW2 และ/หรื อ ECF-W3 โดยในแต่ละกรณี ได้แก่
- กรณี ที่ 2 (Qw2) : 194,937,946 หุ ้น ซึ่ งได้แก่ จานวนหุ ้นสามัญที่
เพิ่ ม ขึ้ น จากการใช้สิ ท ธิ ข องใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ECF-W2 ทั้ง
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จานวน
- กรณี ที่ 3 (Qw3) : 129,958,631 หุ ้น ซึ่ งได้แก่จานวนหุ ้นสามัญที่
เพิ่ ม ขึ้ น จากการใช้สิ ท ธิ ข องใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ECF-W3 ทั้ง
จานวน
- กรณี ที่ 4 (Qw4) : 324,896,577 หุ ้น ซึ่ งได้แก่จานวนหุ ้นสามัญที่
เพิ่มขึ้ นจากการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 และ
ECF-W3 ทั้งจานวน
Control Dilution
กรณี ที่ 1
ไม่มีผลกระทบ
กรณี ที่ 2
ผูถ้ ือหุน้ เดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 20.00
กรณี ที่ 3
ผูถ้ ือหุน้ เดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 14.29
กรณี ที่ 4
ผูถ้ ือหุน้ เดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 29.41
2. การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)
ภายหลังการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 และ/หรื อ ECFW3 จะมี ผลกระทบจากการลดลงของของราคาหุ ้น (Price Dilution) โดย
คานวณจากสูตรการคานวณ ดังนี้
Price Dilution
= (P0 – Pn) / P0 โดยที่
P0 = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ ของ ECF ย้อนหลัง 15 วันทา
การก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ออกและจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 หรื อวันที่ 17 สิ งหาคม 2560 ซึ่ ง
เท่ากับ 4.14 บาทต่อหุน้
Pn = ราคาเฉลี่ยต่อหุ ้นทั้งหมดภายหลังการใช้สิทธิ ของ ใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ECF-W2 และ/หรื อ ECF-W3 ทั้ง จานวน โดยในแต่ ละกรณี
ได้แก่
- กรณี ที่ 1 และ 4 : [(P0Q0) + (PW2QW2) + (PW3QW3)] /
(Q0+QW2+QW3) ซึ่งเท่ากับ 4.04 บาท
- กรณี ที่ 2 : [(P0Q0) + (PW2QW2)] / (Q0+QW2) ซึ่งเท่ากับ 3.91 บาท
- กรณี ที่ 3 : [(P0Q0) + (PW3QW3)] / (Q0+QW3) ซึ่งเท่ากับ 4.26 บาท
โดย PW2 คือราคาการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 ที่ 3
บาท และ PW3 คือราคาการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECFW3 ที่ 5 บาท
Price Dilution
กรณี ที่ 1 และ 4 ร้อยละ 2.39
กรณี ที่ 2
ร้อยละ 5.50
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กรณี ที่ 3

Price Dilution
ไม่มีผลกระทบ

3. การลดลงของกาไรต่อหุน้ (Earnings Per Share หรื อ EPS Dilution)
ภายหลังการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 และ/หรื อ ECFW3 การลดลงของกาไรต่อหุ ้น (EPS Dilution) โดยคานวณจากสู ตรการ
คานวณ ดังนี้
EPS Dilution
= (EPS0 – EPSn) / EPS0 โดยที่
EPS0 = กาไรสุ ทธิ ของ ECF 4 ไตรมาสล่าสุ ด (ซึ่ งเท่ากับ 57.01 ล้านบาท)
หาร Q0 ซึ่งเท่ากับ 0.07 บาท
EPSn = กาไรสุ ทธิ ของ ECF 4 ไตรมาสล่าสุ ด (ซึ่ งเท่ากับ 57.01 ล้านบาท)
หาร
- กรณี ที่ 1 และ 4 : (Q0+QW2+QW3) ซึ่งเท่ากับ 0.05 บาท
- กรณี ที่ 2 : (Q0+QW2) ซึ่งเท่ากับ 0.06 บาท
- กรณี ที่ 3 : (Q0+QW3) ซึ่งเท่ากับ 0.06 บาท
โดย PW2 คือราคาการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 ที่ 3
บาท และ PW3 คือราคาการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECFW3 ที่ 5 บาท
EPS Dilution
กรณี ที่ 1 และ 4 ร้อยละ 29.41
กรณี ที่ 2
ร้อยละ 20.00
กรณี ที่ 3
ร้อยละ 14.29
เหตุในการต้องออกหุน้ ใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้สิทธิ

การปรับสิ ทธิใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ

: เมื่อมีการดาเนิ นการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่ อนไขใน
การปรั บสิ ท ธิ ต ามที่ กาหนดไว้ในข้อก าหนดสิ ทธิ และเงื่ อนไขของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุ ญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จ ะซื้ อหุ ้นที่ ออกใหม่ และหุ ้นที่
ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: บริ ษ ัท ฯ จะด าเนิ น การปรั บ ราคาการใช้สิท ธิ แ ละอัต ราการใช้สิ ท ธิ เมื่ อ เกิ ด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ ง ดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู ้
ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม
(1) เมื่ อ บริ ษัท ฯ เปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ข องหุ ้ น สามัญ ของบริ ษัท ฯ
อัน เป็ นผลมาจากการรวมหรื อ การแบ่ งแยกหุ ้น สามัญที่ ไ ด้อ อกแล้วของ
บริ ษทั ฯ
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วัตถุประสงค์ของการออกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิและประโยชน์ที่บริ ษทั ฯ
จะพึงได้รับ
จากการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนในครั้งนี้
ประโยชน์ที่ผถู ้ ือหุน้ จะพึงได้รับจาก
การเพิ่มทุน

(2) เมื่อบริ ษทั ฯ เสนอขายหุ ้นสามัญแก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป
และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ที่
คานวณได้ ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ”
(3) เมื่อบริ ษทั ฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อ
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด โดยหลักทรัพย์น้ นั ให้สิทธิ แก่
ผูถ้ ือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ หรื อใช้สิทธิซ้ื อหุ ้น
สามัญ (เช่น หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ)
โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญที่ จะออกใหม่เพื่อรองรับสิ ทธิ ดงั กล่าว
ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ”
(4) เมื่อบริ ษทั ฯ จ่ายปั นผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นหุ ้นสามัญให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ
(5) เมื่อบริ ษทั ฯ จ่ายเงิ นปั นผลเป็ นเงิ นเกิ นกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกาไรสุ ทธิ
หลังหักภาษีเงิ นได้ของบริ ษทั ฯ สาหรั บการดาเนิ นงานในรอบระยะเวลา
บัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกในครั้งนี้
(6) ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทาให้ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทน
ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ เสี ย สิ ท ธิ แ ละผลประโยชน์ใ ด ๆ อัน พึง ได้ โดยที่
เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้อยูใ่ นข้อ (1) ถึง (5)
ทั้งนี้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจกระทา
การแทนบริ ษทั และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจ
กระท าการแทนบริ ษัท ฯ มอบหมาย เป็ นผู ้พิ จ ารณาก าหนดเงื่ อ นไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ
และราคาใช้สิทธิ
: เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจ โดยตั้งเป้ าหมายด้านการขาย
เติบโตต่อเนื่ อง ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึ งได้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ น้ ี เพื่อเพิ่มสภาพ
คล่องและเงิ นทุนหมุนเวียนให้กบั บริ ษทั ฯ รวมทั้งช่วยเสริ มให้บริ ษทั ฯ มีฐาน
เงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทุน สาหรับการลงทุนใน
อนาคต ซึ่งโครงการในอนาคตจะนามาซึ่งรายได้ที่เพิม่ ขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้
อัตราการทากาไรของบริ ษทั ฯ ปรับตัวดีข้ ึน ซึ่งจะเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ
: ผูถ้ ื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ข องบริ ษ ัท ฯ ในครั้ งนี้ จะมี ฐ านะเป็ นผูถ้ ื อ หุ ้น ของ
บริ ษทั ฯ ต่อเมื่อบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรี ยบร้อยแล้ว และในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีการจ่ายเงินปั นผล
ก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินปั นผลในฐานะผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไร
สุ ทธิ หลังหักภาษี เงิ นได้นิติบุคคลของงบการเงิ นบริ ษทั ฯ และเงิ นสารองตาม
กฎหมายตามที่ ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ การจ่ ายเงิ นปั นผล
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อื่น ๆ

รายละเอียดการคานวณจานวนหุน้
รองรับ

ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน
ของบริ ษ ัท ฯ สภาพคล่ อ ง แผนการลงทุ น รวมถึ ง ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งในการ
บริ หารงาน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการผูม้ ี อานาจลงนามของบริ ษทั ฯ และ/
หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงนามของบริ ษทั ฯ มีอานาจในการ
(1) กาหนดและแก้ไขเงื่ อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจาเป็ นและสมควรที่
เกี่ ยวเนื่ องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จ ะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เช่ น
รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
(2) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับ
การออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุญาต
เอกสารและหลัก ฐานดัง กล่ า วต่ อ หน่ ว ยงานราชการหรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิและการนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
(3) ดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่ องกับการออกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิในครั้งนี้
: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติให้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2
ควบคู่กับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W3 โดยมีหุ้นสามัญที่
จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิท้ งั สองชุดจานวนรวม 324,896,577 หุน้
ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนหุ ้นรองรับทั้งสิ้ นร้อยละ 41.67 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ จานวน 779,751,786 หุ ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ที่มีมติให้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 และ ECF-W3
ทั้งนี้ จานวนหุน้ สารองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั สองชุด
จะไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดย
เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที่ ป ระกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
กาหนด
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 3
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6
สรุปรายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ECF-W3)
ทีจ่ ดั สรรให้ แก่ ผ้ถู อื หุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Right Offering)
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

: บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ” หรื อ “ECF”)
: ใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้น สามัญ ของ บริ ษ ัท อี ส ต์โคสท์เ ฟอร์ นิ เ ทค จ ากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ” หรื อ “ECF-W3”)
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ระบุชื่อผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จานวนที่ออกและเสนอขาย
: 129,958,631 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
: 0 บาท (ศูนย์บาท)
จานวนหุน้ สามัญที่จดั สรรไว้เพื่อ : 129,958,631 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็ นร้อยละ 16.67 ของจานวน
รองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
หุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ จานวน 779,751,786 หุ ้น ณ วันประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ที่มีมติให้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W3 เมื่อ
วันที่ 17 สิ งหาคม 2560
อัตราการใช้สิทธิ
: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น เว้นแต่กรณี มีการปรับ
อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
: 5 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณี มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 20 ตุลาคม 2560 หรื อวันที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนด
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
3 ปี 4 เดือน นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
วิธีการจัดสรร
: จัด สรรใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ จ านวน 129,958,631 หน่ ว ย ให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม ของ
บริ ษทั ฯ ที่ มีชื่อปรากฏในวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิทธิ ได้รับใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ (Record Date) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันที่ 11 ตุลาคม
2560 ในอัตราส่วนหุน้ สามัญเดิม 6 หุน้ ต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย
ในการคานวณสิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
หากมีเศษหุ ้นสามัญจากการคานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ของผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย ให้ปัดเศษหุน้ ส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจานวน
ในกรณี ที่มีเ ศษของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่เ กิ ดจากการคานวณตามอัต ราส่ วนการ
จัด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ให้ ปั ด เศษดัง กล่ า วทิ้ ง ทั้ง จ านวน และในกรณี ที่ มี
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริ ษทั จะดาเนินการยกเลิกใบสาคัญ
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ

:

ระยะเวลาการแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ

:

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิ

:

ตลาดรองของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ

:

ตลาดรองของหุน้ สามัญที่เกิด
จากการใช้สิทธิ
นายทะเบียนใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้

แสดงสิ ทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะเริ่ มใช้สิทธิ ครั้งแรกได้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นับ
จากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และสามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิได้อีก
7 ครั้ง จนถึงสิ้นสุดวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ วันกาหนดการ
ใช้สิทธิแต่ละครั้งจะตรงกับวันที่ 25 สิ งหาคม 2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 วันที่
25 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 วันที่ 25 สิ งหาคม 2563 วันที่ 25
พฤศจิ กายน 2563 และครั้ งสุ ด ท้า ยก าหนดให้ต รงกับ วัน ครบก าหนดอายุข อง
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
ทั้งนี้ ในกรณี ที่วนั กาหนดการใช้สิทธิ ใด ๆ ตรงกับวันหยุดทาการของบริ ษทั ฯ ให้
เลื่อนวันกาหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้า โดยบริ ษทั ฯ จะไม่ขยาย
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และไม่มีขอ้ กาหนดเรี ยกให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
สามารถใช้สิทธิก่อนครบกาหนด
ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งประสงค์จะใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้น สามัญของบริ ษทั ฯ
จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ภายใน
ระยะเวลา 5 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ แต่ละครั้ง ยกเว้นกรณี การแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายจะกาหนดระยะเวลาไว้เท่ากับ 15 วัน ก่อนวัน
กาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้แจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิแล้ว ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิดงั กล่าวได้อีกต่อไป
บริ ษทั ฯ จะนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
หมายเหตุ : ภายหลังการออกใบสาคั ญ แสดงสิ ทธิ ในครั้ งนี ้ บริ ษัท ฯ จะยื่ นคาขอ
จดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ อย่ างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ไม่ สามารถรั บรองได้ ว่าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จะ
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารรั บ ใบสาคั ญ แสดงสิ ท ธิ ดั ง กล่ า วเป็ นหลักทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย น

ซึ่ ง หากตลาดหลัก ทรั พ ย์ เอ็ม เอ ไอ พิ จ ารณาไม่ รั บ เป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย น
ผู้ลงทุนจะไม่ สามารถซื ้อขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้
: บริ ษทั ฯ จะนาหุ ้นสามัญที่ เกิ ดจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ท่ี ออกและ
เสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ
: บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด หรื อบุ ค คลอื่ น ใดที่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่งตั้งให้เป็ นนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: เนื่ องจากบริ ษทั มี การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จ ะซื้ อหุ ้นสามัญของ
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บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ” หรื อ
“ECF-W2”) ควบคู่กบั การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W3 ดังนั้น ใน
การพิจารณาผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ จะพิจารณาผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ เดิม
ในกรณี ดงั นี้
กรณี ที่ 1 : กรณี ที่บริ ษทั ฯ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 และ ECFW3 และผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ เป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้ง จ านวน ทั้ง นี้ ในกรณี ที่ 1 ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม จะ
ไม่ ไ ด้รั บ ผลกระทบด้า นการลดลงของสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น (Control
Dilution)
กรณี ที่ 2 : กรณี ที่บริ ษทั ฯ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 เพียงอย่าง
เดียว และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 มีการเปลี่ยนมือจากผูถ้ ือหุ ้นเดิม
ของบริ ษัท ฯ เป็ นนัก ลงทุ น อื่ น โดยนัก ลงทุ น อื่ น เป็ นผู ้ใ ช้สิ ท ธิ ข อง
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 ทั้งจานวน
กรณี ที่ 3 : กรณี ที่บริ ษทั ฯ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W3 เพียงอย่าง
เดียว และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W3 มีการเปลี่ยนมือจากผูถ้ ือหุ ้นเดิม
ของบริ ษัท ฯ เป็ นนัก ลงทุ น อื่ น โดยนัก ลงทุ น อื่ น เป็ นผู ้ใ ช้สิ ท ธิ ข อง
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W3 ทั้งจานวน
กรณี ที่ 4 : กรณี ที่บริ ษทั ฯ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 และ ECFW3 และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 มี การเปลี่ ยนมื อ
จากผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ เป็ นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็ นผูใ้ ช้
สิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งจานวน
1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
ภายหลังการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 หากมี
การใช้สิทธิ ของ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 และ/หรื อ ECF-W3 ทั้งจานวน
จะมี ผลกระทบจากการลดลงของสัดส่ วนการถือหุ ้น (Control Dilution) โดย
คานวณจากสูตรการคานวณ ดังนี้
Control Dilution = 1 - [Q0 / (Q0 + Qn)] โดยที่
Q0 = 779,751,786 หุ ้น ซึ่ ง ได้แ ก่ จ านวนหุ ้น ที่ จ าหน่ า ยได้แ ล้ว ทั้ง หมดของ
บริ ษทั ฯ ก่ อนวันใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 และ/หรื อ
ECF-W3
Qn = จานวนหุ ้นที่ เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2
และ/หรื อ ECF-W3 โดยในแต่ละกรณี ได้แก่
- กรณี ที่ 2 (Qw2) : 194,937,946 หุน้ ซึ่งได้แก่จานวนหุน้ สามัญที่เพิ่มขึ้น
จากการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 ทั้งจานวน
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- กรณี ที่ 3 (Qw3) : 129,958,631 หุน้ ซึ่งได้แก่จานวนหุน้ สามัญที่เพิม่ ขึ้น
จากการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W3 ทั้งจานวน
- กรณี ที่ 4 (Qw4) : 324,896,577 หุ ้ น ซึ่ งได้แ ก่ จ านวนหุ ้ น สามัญ ที่
เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 และ ECFW3 ทั้งจานวน
Control Dilution
กรณี ที่ 1
ไม่มีผลกระทบ
กรณี ที่ 2
ผูถ้ ือหุน้ เดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 20.00
กรณี ที่ 3
ผูถ้ ือหุน้ เดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 14.29
กรณี ที่ 4
ผูถ้ ือหุน้ เดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 29.41
2. การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)
ภายหลังการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 และ/หรื อ ECF-W3
จะมีผลกระทบจากการลดลงของของราคาหุ ้น (Price Dilution) โดยคานวณจาก
สูตรการคานวณ ดังนี้
Price Dilution
= (P0 – Pn) / P0 โดยที่
P0 = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ ของ ECF ย้อนหลัง 15 วันทาการ
ก่อนวันที่ คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 หรื อวันที่ 17 สิ งหาคม 2560 ซึ่ งเท่ากับ
4.14 บาทต่อหุน้
Pn = ราคาเฉลี่ยต่อหุ ้นทั้งหมดภายหลังการใช้สิทธิ ของ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ECF-W2 และ/หรื อ ECF-W3 ทั้งจานวน โดยในแต่ละกรณี ได้แก่
- กรณี ที่ 1 และ 4 : [(P0Q0) + (PW2QW2) + (PW3QW3)] / (Q0+QW2+QW3)
ซึ่งเท่ากับ 4.04 บาท
- กรณี ที่ 2 : [(P0Q0) + (PW2QW2)] / (Q0+QW2) ซึ่งเท่ากับ 3.91 บาท
- กรณี ที่ 3 : [(P0Q0) + (PW3QW3)] / (Q0+QW3) ซึ่งเท่ากับ 4.26 บาท
โดย PW2 คือราคาการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 ที่ 3
บาท และ PW3 คือราคาการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W3 ที่
5 บาท
Price Dilution
กรณี ที่ 1 และ 4 ร้อยละ 2.39
กรณี ที่ 2
ร้อยละ 5.50
กรณี ที่ 3
ไม่มีผลกระทบ
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3. การลดลงของกาไรต่อหุน้ (Earnings Per Share หรื อ EPS Dilution)
ภายหลังการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 และ/หรื อ ECF-W3
การลดลงของกาไรต่อหุน้ (EPS Dilution) โดยคานวณจากสูตรการคานวณ ดังนี้
EPS Dilution
= (EPS0 – EPSn) / EPS0 โดยที่
EPS0 = กาไรสุ ทธิ ของ ECF 4 ไตรมาสล่าสุ ด (ซึ่ งเท่ากับ 57.01 ล้านบาท) หาร
Q0 ซึ่งเท่ากับ 0.07 บาท
EPSn = กาไรสุทธิของ ECF 4 ไตรมาสล่าสุด (ซึ่งเท่ากับ 57.01 ล้านบาท) หาร
- กรณี ที่ 1 และ 4 : (Q0+QW2+QW3) ซึ่งเท่ากับ 0.05 บาท
- กรณี ที่ 2 : (Q0+QW2) ซึ่งเท่ากับ 0.06 บาท
- กรณี ที่ 3 : (Q0+QW3) ซึ่งเท่ากับ 0.06 บาท
โดย PW2 คือราคาการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 ที่ 3
บาท และ PW3 คือราคาการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W3 ที่
5 บาท
EPS Dilution
กรณี ที่ 1 และ 4 ร้อยละ 29.41
กรณี ที่ 2
ร้อยละ 20.00
กรณี ที่ 3
ร้อยละ 14.29
เหตุในการต้องออกหุน้ ใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้สิทธิ

การปรับสิ ทธิใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ

: เมื่อมีการดาเนิ นการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขในการ
ปรับสิ ทธิตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ และเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่
จะซื้ อ หุ ้น สามัญ ซึ่ ง เป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่ ก าหนดไว้ใ นข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เ สนอขายใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้น ที่ อ อกใหม่ และหุ ้น ที่ ออกใหม่ เ พื่ อ
รองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษทั ฯ จะดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์ หนึ่ ง ดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ื อใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม
(1) เมื่อบริ ษทั ฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ อันเป็ นผลมา
จากการรวมหรื อการแบ่งแยกหุน้ สามัญที่ได้ออกแล้วของบริ ษทั ฯ
(2) เมื่ อบริ ษทั ฯ เสนอขายหุ ้นสามัญ แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป
และ/หรื อ บุ คคลในวงจากัด ในราคาเฉลี่ ยต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่ที่
คานวณได้ ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ”
(3) เมื่อบริ ษทั ฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม และ/หรื อ
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด โดยหลักทรัพย์น้ นั ให้สิทธิแก่ผถู ้ ือ
หลักทรัพย์ในการใช้สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญ หรื อใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ
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(เช่น หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ) โดยราคา
เฉลี่ยต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิ ทธิ ดงั กล่าว ต่ากว่าร้อยละ
90 ของ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ”
(4) เมื่อบริ ษทั ฯ จ่ายปั นผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นหุ ้นสามัญให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ
(5) เมื่อบริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงิ นเกิ นกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกาไรสุ ทธิ หลัง
หักภาษีเงินได้ของบริ ษทั ฯ สาหรับการดาเนิ นงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ
ระหว่างอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกในครั้งนี้
(6) ในกรณี ที่ มี เ หตุ การณ์ ใ ด ๆ อัน ท าให้ผูถ้ ื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อ ใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เสี ยสิ ทธิ และผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์
ใด ๆ นั้นไม่ได้อยูใ่ นข้อ (1) ถึง (5)
ทั้งนี้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของ
บริ ษทั ฯ และ/หรื อบุคคลที่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจกระทา
การแทนบริ ษทั ฯ มอบหมาย เป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปรับหรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ
วัตถุประสงค์ของการออก
: เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มี แนวโน้มการขยายตัวทางธุ รกิ จ โดยตั้งเป้ าหมายด้านการขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิและ
เติบโตต่อเนื่อง ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ น้ ี เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
ประโยชน์ที่บริ ษทั ฯ จะพึงได้รับ
และเงิ นทุ นหมุนเวียนให้กบั บริ ษทั ฯ รวมทั้งช่วยเสริ มให้บริ ษทั ฯ มี ฐานเงิ นทุนที่
จากการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนใน
เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทุน สาหรับการลงทุนในอนาคต ซึ่ ง
ครั้งนี้
โครงการในอนาคตจะนามาซึ่ งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่ งผลให้อตั ราการทา
กาไรของบริ ษทั ฯ ปรับตัวดีข้ ึน ซึ่งจะเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ
ประโยชน์ที่ผถู ้ ือหุน้ จะพึงได้รับ : ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
จากการเพิม่ ทุน
ต่อเมื่อบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการจดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนา
ธุรกิ จการค้าเรี ยบร้อยแล้ว และในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีการจ่ายเงิ นปั นผลก็มีสิทธิ ที่จะ
ได้รับเงินปั นผลในฐานะผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ
หลังหักภาษีเงิ นได้นิติบุคคลของงบการเงิ นบริ ษทั ฯ และเงิ นสารองตามกฎหมาย
ตามที่ ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวอาจมี
การเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดาเนิ นงาน ฐานะทางการเงิ นของบริ ษ ทั ฯ
สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงาน ความจาเป็ น
และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
อื่น ๆ
: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ของบริ ษทั ฯ มีอานาจในการ
(1) ก าหนดและแก้ไ ขเงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดอื่ น ๆ อัน จ าเป็ นและสมควรที่
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รายละเอียดการคานวณจานวน
หุน้ รองรับ

เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การออกใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น เช่ น
รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
(2) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุญาตเอกสาร
และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิและการนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
(3) ดาเนิ นการใด ๆ ตามที่ จาเป็ นและสมควรอันเกี่ ยวเนื่ องกับการออกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิในครั้งนี้
: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติ ให้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2
ควบคู่ กับ การออกและจัด สรรใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ECF-W3 โดยมี หุ้ น สามัญ ที่
จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิท้ งั สองชุดจานวนรวม 324,896,577 หุ ้น ซึ่ ง
คิดเป็ นสัดส่ วนหุ ้นรองรับทั้งสิ้ นร้อยละ 41.67 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ จานวน 779,751,786 หุ ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ที่มีมติให้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งนี้ จานวน
หุน้ สารองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิท้ งั สองชุดจะไม่เกินร้อยละ
50 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกาหนด
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 4
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 และระเบียบวาระที่ 6
สารสนเทศเกีย่ วกับการออกและเสนอขาย
(1) ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ
(2) ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3)
เนื่ องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อีสต์โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครั้งที่ 10/2560 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2560 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ” หรื อ “ECF-W2”) จานวน 194,937,946 หน่วย และใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท ฯ ครั้ งที่ 3 (ECF-W3) (“ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ” หรื อ “ECF-W3”) จ านวน
129,958,631 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ
ในการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 จะต้องได้รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ทั้งนี้ ข้อมูลอันเป็ นสาระสาคัญต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุน้ มีดงั ต่อไปนี้
1.
รายละเอียดของการเสนอขาย การกาหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ และการกาหนด
ราคาตลาด
1.1
รายละเอียดของการเสนอขาย
1.1.1 บริ ษทั ฯ จะออกและเสนอขาย ECF-W2 จานวน 194,937,946 หน่วยซึ่ งจะจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
: ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท
อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
ชนิดของหลักทรัพย์
ระบุชื่อผูถ้ ือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จานวนที่ออก
: 194,937,946 หน่วย
ราคาต่อหน่วย
: 0.00 บาท
อัตราการใช้สิทธิ
: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น
เว้นแต่กรณี มีการปรับอัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับ
สิ ทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
: 3 บาทต่อหุ ้น เว้นแต่กรณี มีการปรับราคาการใช้สิทธิ ตาม
เงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
วันออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 20 ตุลาคม 2560 หรื อวันที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนด
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 1 ปี 4 เดือน นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
วิธีการจัดสรร
: ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ จะได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ในอัตรา 4 หุ ้นเดิม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ในกรณี
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ตลาดรองของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ
อื่น ๆ

ที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง)
: ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะเริ่ มใช้สิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 25
พฤศจิกายน 2560 นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และ
สามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้อีก 5 ครั้ง จนถึง
สิ้ นสุ ดถึ งวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้
วัน ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ใ นแต่ ล ะครั้ งจะตรงกั บ วัน ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 วันที่ 25 สิ งหาคม
2561 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 และครั้งสุ ดท้ายกาหนดให้
ตรงกับวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ่ ึงตรงกับ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ในกรณี ที่วนั กาหนดการใช้สิทธิ ใด ๆ ตรงกับวันหยุดทาการ
ของบริ ษทั ฯ ให้เลื่อนวันกาหนดใช้สิทธิ ครั้งดังกล่าวเป็ นวัน
ทาการก่ อนหน้า โดยบริ ษทั ฯ จะไม่ขยายอายุของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิฯ และไม่มีขอ้ กาหนดเรี ยกให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิสามารถใช้สิทธิก่อนครบกาหนด
: บริ ษัท ฯ จะน าใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ เ ข้า จดทะเบี ย นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ของบริ ษั ท ฯ และ/หรื อบุ ค คลที่ ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการผูม้ ี อานาจลงนามของ
บริ ษทั ฯ มีอานาจในการ
(1) ก าหนดและแก้ไ ขเงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดอื่ น ๆ อัน
จาเป็ นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น เช่ น
รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
(2) ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่
จาเป็ นที่ เกี่ ยวข้อ งกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ ง
รวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุ ญาตเอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การออกใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ แ ละการน า
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ และ
(3) ดาเนิ นการใด ๆ ตามที่ จาเป็ นและสมควรเกี่ ยวเนื่ องกับ
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิในครั้งนี้
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1.1.2

บริ ษทั ฯ จะออกและเสนอขาย ECF-W3 จานวน 129,958,631 หน่วยซึ่ งจะจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
: ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท
อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
ชนิดของหลักทรัพย์
ระบุชื่อผูถ้ ือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จานวนที่ออก
: 129,958,631 หน่วย
ราคาต่อหน่วย
: 0.00 บาท
อัตราการใช้สิทธิ
: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น
เว้นแต่กรณี มีการปรับอัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับ
สิ ทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
: 5 บาทต่อหุ ้น เว้นแต่กรณี มีการปรับราคาการใช้สิทธิ ตาม
เงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
วันออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 20 ตุลาคม 2560 หรื อวันที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนด
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 3 ปี 4 เดือน นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
วิธีการจัดสรร
: ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ จะได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิ ทธิในอัตรา 6 หุน้ เดิม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ในกรณี ที่
มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
: ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะเริ่ มใช้สิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 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 ึ งตรงกับ วัน ที่ 20
กุมภาพันธ์ 2564
ในกรณี ที่วนั กาหนดการใช้สิทธิ ใด ๆ ตรงกับวันหยุดทาการ
ของบริ ษทั ฯ ให้เลื่อนวันกาหนดใช้สิทธิ ครั้งดังกล่าวเป็ นวัน
ทาการก่ อนหน้า โดยบริ ษทั ฯ จะไม่ขยายอายุของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิฯ และไม่มีขอ้ กาหนดเรี ยกให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกาหนด
ตลาดรองของใบสาคัญ
: บริ ษัท ฯ จะน าใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ เ ข้า จดทะเบี ย นเป็ น
แสดงสิ ทธิ
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
อื่น ๆ
: คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ และ/หรื อ กรรมการผู ม้ ีอานาจลง
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นามของบริ ษ ทั ฯ และ/หรื อ บุค คลที่ ไ ด้รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของ
บริ ษทั ฯ มีอานาจในการ
(1) กาหนดและแก้ไขเงื่ อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อัน
จาเป็ นและสมควรที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการออกและเสนอ
ขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น
รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
(2) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่
จาเป็ นที่ เกี่ ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ ง
รวมถึงการติดต่อและการยืน่ คาขออนุญาตเอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และการนา
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ และ
(3) ดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่ องกับ
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิในครั้งนี้
ในการนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับ ECF-W2 และ ECF-W3 (Record date) ในวัน
อังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุน้ ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 และกาหนดวันจัดสรร ECF-W2 และ ECF-W3 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
1.2

การกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาการใช้ สิทธิ
1.2.1 ECF-W2
กาหนดราคาใช้สิท ธิ ที่อ ้า งอิ ง จากมู ล ค่ า ยุติธ รรม (Fair Value) ของบริ ษ ัท ฯ ที่ ป ระเมิ นจากวิธีการ
เปรี ย บเที ย บอัต ราส่ ว นกับ บริ ษ ัท ที่ อ ยู่ใ นกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยคลึ ง กัน (Market Comparable
Approach) ซึ่ งได้ทาการหาค่าเฉลี่ยย้อนหลังของอัตราส่ วนราคาต่อกาไรสุ ทธิ (P/E) และอัตราส่ วนราคาต่อมูลค่า
ทางบัญชี (P/BV) ของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อนามาเปรี ยบเทียบกับผลประกอบการของ
บริ ษทั ฯในช่วงปี 2561-2562 ตามประมาณการของบริ ษทั ฯ เพื่อหามูลค่ายุติธรรมของราคาหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
ในช่วงปี 2561 – 2562 ซึ่งตรงกับระยะเวลาการใช้สิทธิของ ECF-W2
1.2.2 ECF-W3
กาหนดราคาใช้สิท ธิ ที่อ ้า งอิ ง จากมู ล ค่ า ยุติธ รรม (Fair Value) ของบริ ษ ัท ฯ ที่ ป ระเมิ นจากวิธีการ
เปรี ย บเที ย บอัต ราส่ ว นกับ บริ ษ ัท ที่ อ ยู่ใ นกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยคลึ ง กัน (Market Comparable
Approach) ซึ่ งได้ทาการหาค่าเฉลี่ยย้อนหลังของอัตราส่ วนราคาต่อกาไรสุ ทธิ (P/E) และอัตราส่ วนราคาต่อมูลค่า
ทางบัญชี (P/BV) ของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อนามาเปรี ยบเทียบกับผลประกอบการของ
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บริ ษทั ฯในช่วงปี 2562-2563 ตามประมาณการของบริ ษทั ฯ เพื่อหามูลค่ายุติธรรมของราคาหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
ในช่วงปี 2562 – 2563 ซึ่งตรงกับระยะเวลาการใช้สิทธิของ ECF-W3
2.
2.1

วัตถุประสงค์ ในการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนแผนการใช้ เงิน และรายละเอียดโครงการ
วัตถุประสงค์ ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้ เงิน และรายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ และ/หรื อ
บริษัทย่ อยจะนาเงินทีไ่ ด้ รับจากการเพิม่ ทุนไปใช้ ในโครงการ
ตามที่บริ ษทั ฯจะออกและเสนอขาย ECF-W2 จานวน 194,937,946 หน่วย โดยผูถ้ ือ ECF-W2 สามารถใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้ในอัตราการใช้สิทธิ ในใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วยต่อหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั ฯ จานวน 1
หุ ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 3 บาทต่อหุ ้น และออกและเสนอขาย ECF-W3 จานวน 129,958,631 หน่วย โดยผูถ้ ือ ECF-W3 สามารถ
ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิได้ในอัตราการใช้สิทธิ ในใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั ฯ
จานวน 1 หุ ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 รวมประมาณ
1,234.6 ล้านบาท บริ ษทั ฯจะนาเงินที่ได้ไปใช้ ดังนี้
 รองรับแผนการลงทุนในการขยายธุ รกิ จผลิตและจาหน่ ายเฟอร์ นิเจอร์ ซ่ ึ งเป็ นธุรกิ จหลักของบริ ษทั ฯ โดยมี
แผนที่จะลงทุนเพิม่ ในเครื่ องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติสาหรับกระบวนการผลิตสิ นค้า และ/หรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ อง
กับธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ อาทิ การเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งของช่องทางการจัดจาหน่ ายบางช่องทางให้
สามารถขยายอัตราการเจริ ญเติบโตได้เพิ่มขึ้น ผ่านการก่อสร้างโกดังสิ นค้าเพื่อเตรี ยมจัดเก็บสิ นค้า รองรับ
ปริ มาณการขาย เป็ นต้น
 รองรับการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ ที่
บริ ษทั ฯ เข้าลงทุนโดยการถือหุ ้นสัดส่ วนร้อยละ 20 ในบริ ษทั พลังงานเพื่อโลกสี เขียว (ประเทศไทย) จากัด
รวมถึ งการเข้าลงทุนในส่ วนของบริ ษทั ร่ วมทุ น (บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ้งส์ จากัด “SAFE”) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ (บริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด) เข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 33.37 ทั้งนี้ SAFE มีแผน
จะเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวลอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต และปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการศึกษา
ความเป็ นไปได้ของโครงการ
 เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนกิจการและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริ ษทั ฯ
สาหรับโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ ที่บริ ษทั ฯ เข้าลงทุนโดยการถือหุ ้นสัดส่ วนร้อย
ละ 20 ในบริ ษทั พลังงานเพื่อโลกสี เขียว (ประเทศไทย) จากัด ณ ปั จจุบนั ได้ทาการว่าจ้างผูร้ ับเหมาก่อสร้างเรี ยบร้อยแล้ว
และทางผูร้ ับเหมาก่อสร้างอยู่ระหว่างการวางเงิ นมัดจาค่าอุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงสู ง และอยูร่ ะหว่างการสั่งซื้ อแผงโซล่าร์ เซลล์
และอุปกรณ์อื่น ๆ คาดว่าจะเริ่ มดาเนิ นการก่อสร้างภายในไตรมาสที่ 3 ของปี นี้ และสาหรับโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชีว
มวล ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและศึกษาความเป็ นไปได้ในการเข้าลงทุนอีกหลายโครงการ
2.2

ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่ สามารถดาเนินการโครงการได้ สาเร็ จและความเสี่ ยงจากการดาเนินการ
โครงการ
การที่บริ ษทั ฯ ตัดสิ นใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ ดังกล่าว บริ ษทั ฯ อาจมีความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น ดังนี้
2.2.1 ความเสี่ ยงจากการดาเนินโครงการ
(1) ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรื อธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ
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(1.1) ความเสี่ ยงจากการไม่มีสญ
ั ญารับซื้อสิ นค้าในระยะยาว
เนื่ องจากบริ ษทั ฯผลิตและจาหน่ ายเฟอร์ นิเจอร์ สาเร็ จรู ปผ่านรู ปแบบการจาหน่ ายหลัก 2
ช่องทาง คือ การผลิตและจาหน่ายตามคาสัง่ ซื้อของลูกค้า (Made to Order) ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่
เป็ นการผลิตและจาหน่ายให้กบั ลูกค้าในต่างประเทศ และการผลิตและจาหน่ายใช้ตราสิ นค้า
ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งผลิตและจาหน่ ายให้กบั ลูกค้ากลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade)
โดยที่บริ ษทั ฯ จะได้รับแผนการสัง่ ซื้อล่วงหน้าจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศทุกปี โดยทั้ง
ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศจะไม่มีการทาสัญญาซื้อสิ นค้าในระยะยาว จึงอาจเป็ นความเสี่ ยง
จากความไม่แน่นอนของปริ มาณคาสัง่ ซื้อจากลูกค้า
แนวทางการบริ หารความเสี่ ยง
แม้วา่ บริ ษทั ฯอาจได้รับผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจหากลูกค้าลดปริ มาณคาสั่งซื้ อ หรื อไม่
สัง่ ซื้อสิ นค้าในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามสิ นค้าของบริ ษทั ฯมีคุณภาพในการผลิต รวมถึงการ
กาหนดราคาที่เหมาะสม และการส่ งมอบสิ นค้าที่ ตรงตามกาหนดเวลา จึ งทาให้ลูกค้ากลุ่ม
Made to Order และกลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ของบริ ษทั ฯทั้งหมด ยังคงมี
ยอดสัง่ ซื้อสิ นค้ากับบริ ษทั ฯอย่างต่อเนื่อง
(1.2) ความเสี่ ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีสดั ส่วนการสัง่ ซื้อไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดจากผูข้ าย และ/หรื อผูผ้ ลิตที่ค่อนข้าง
สู ง แต่เนื่ องจากไม่มีการทาสัญญาซื้ อขายกับผูจ้ าหน่ ายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่ งโดยเฉพาะ
ดังนั้นบริ ษทั ฯ อาจได้รับความเสี่ ยงจากการจัดหาวัตถุดิบหากผูจ้ ัดจาหน่ ายไม่สามารถ
จาหน่ายวัตถุดิบให้กบั บริ ษทั ฯได้อย่างเพียงพอ หรื องดการจาหน่ายวัตถุดิบให้กบั บริ ษทั ฯ
แนวทางการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษ ัทฯ ตระหนัก ถึ งประเด็ น ความเสี่ ยง และได้มี ก ารป้ องกัน ความเสี่ ย งจากการจัด หา
วัตถุดิบ โดยได้สั่งซื้ อวัตถุดิบจากผูจ้ าหน่ ายรายใหญ่ที่มีศกั ยภาพด้านการผลิตรวม 7 ราย
ควบคู่ไปกับการรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบมายาวนานต่อเนื่ อง ซึ่ งจานวน
ผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบกว่าร้อยละ 80 ของจานวนผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบหลัก มีการขายวัตถุดิบให้กบั
บริ ษทั ฯ มาเป็ นเวลานานมากกว่า 8 ปี ขึ้นไป
(2) ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
(2.1) ความเสี่ ยงจากความไม่แน่นอนของพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า
การผลิ ต ไฟฟ้ าที่ เ กิ ด จากพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ข้ ึ น อยู่กับ ความเข้ม ของแสงอาทิ ต ย์ต าม
ธรรมชาติ ช่วงเวลา สภาพอากาศ รวมถึงสถานที่ต้ งั และปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่
ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งอาจส่งผลให้โรงไฟฟ้ าไม่สามารถผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าได้ตามที่
คาดการณ์ไว้
แนวทางการบริ หารความเสี่ ยง
เพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าว โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ที่บริ ษทั ฯเข้าลงทุน ได้
ว่าจ้างบริ ษทั ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ มีความน่าเชื่อถือ และมีประสบการณ์มาตรวจสอบ
ข้อมูลความเข้นของแสงอาทิตย์ ณ พื้นที่โรงไฟฟ้ า เพื่อยืนยันว่าพื้นที่ดงั กล่าวมีศกั ยภาพของ
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แสงอาทิตย์เหมาะสมกับต้นทุนโครงการ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังได้เจรจากับบริ ษทั
ประกันชั้นนา เพื่อพิจารณาถึงการทาสัญญากรมธรรม์ประกันความเข้มข้นของแสงอาทิตย์
เฉลี่ยในแต่ละปี
(2.2) ความเสี่ ยงด้านดินฟ้ าอากาศที่จะส่งผลต่อแผงโซล่า
เนื่องจากโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์อยูใ่ นพื้นที่กลางแจ้ง กรณี ที่เกิดความแปรปรวนของ
สภาพอากาศ อาจส่งผลกระทบต่อแผงโซล่าทาให้เกิดความเสี ยหายได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ ยง
เพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าว โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ที่บริ ษทั ฯเข้าลงทุน ได้
ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่ องของการประกันภัยในรู ปแบบต่างๆเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
(3) ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงงานไฟฟ้ าพลังงานชีวมวล
(3.1) ความเสี่ ยงด้านปริ มาณเชื้อเพลิงชีวมวล (Feedstocks Supply)
บริ ษทั ฯ อาจมีความเสี่ ยงที่เกิดจากการจัดหาวัตถุดิบไม่เพียงพอ อันเนื่ องมาจากความผันผวนของ
ความต้องการ วัตถุดิบ (Demand) และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีผลต่อปริ มาณของ
วัตถุดิบที่มีในตลาดในแต่ละขณะ
แนวทางการบริ หารความเสี่ ยง
เพื่อลดความเสี่ ยงด้านการจัดหาวัตถุ ดิบ ก่ อนเริ่ มเข้าลงทุ น โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
ชี วมวล บริ ษทั ฯ ได้ศึกษาปริ มาณความเพียงพอของวัตถุดิบที่ จะใช้เป็ นเชื้ อเพลิงสาหรั บ
โรงไฟฟ้ าในบริ เวณพื้นที่ โครงการมาอย่างดี และได้พิจารณาถึงการลดความเสี่ ยงผ่านการ
ออกแบบเครื่ องจักรของโรงไฟฟ้ า เพื่อลดความเสี่ ยงโดยการพึ่งพาชี วมวลได้ หลากหลาย
ชนิ ด นอกจากนี้ โดยท าเลพื้ น ที่ โ ครงการที่ เ ข้า ลงทุ น อาทิ จัง หวัด นราธิ ว าส โครงการ
โรงไฟฟ้ าจะสามารถสั่งซื้ อเชื้ อเพลิงชี วมวลจากประเทศมาเลเซี ยได้ ซึ่ งจะช่ วยประหยัด
ต้นทุนค่าขนส่ ง เมื่อเที ยบกับการสั่งซื้ อเชื้อเพลิงชีวมวลจากผูผ้ ลิตบางรายในประเทศ โดย
พยายามที่จะกระจายความเสี่ ยงโดยการจัดหาเชื้ อเพลิงชีวมวลจากผูข้ ายหลายราย รวมถึงมี
การตั้งนโยบายที่จะสารองเชื้ อเพลิงชี วมวลในปริ มาณที่ไม่นอ้ ยกว่าการใช้งานระยะเวลา 3
เดื อน เพื่อลดความเสี่ ยงในการจัดหา ในกรณี ที่ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบดังกล่าวได้ทนั กับ
ความต้องการในแต่ละวัน
(3.2) ความเสี่ ยงด้านราคาเชื้อเพลิงชีวมวล
เนื่ องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบอาจมีความผันผวน ตามความต้องการสิ นค้า (Demand) และ/
หรื อสภาวะตลาด ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ ยง
เพื่อลดความเสี่ ยงด้านการจัดหาและราคาในระยะยาว โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวลที่
บริ ษทั ฯ เข้าลงทุนได้อยู่ระหว่างการสรรหาและเจรจาเพื่อจัดทาข้อตกลงร่ วมกันระหว่าง
โครงการกับผูผ้ ลิต และ/หรื อผูข้ ายวัตถุดิบที่สอดคล้องกับอายุของสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า และ
เป็ นราคาที่เหมาะสมคุม้ ค่าต่อการลงทุน รวมถึงบริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการ
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สร้ า งความยัง่ ยื น ของเชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวลที่ โ ครงการโรงไฟฟ้ ามี ค วามต้อ งการใช้ง านใน
กระบวนการผลิตเพื่อความยัง่ ยืนระยะยาวในรู ปแบบอื่น ๆ ต่อไป
2.2.2

ความเสี่ ยงด้านการเงิน
(1) ความเสี่ ยงในการจัดหาเงินกูย้ มื สิ นเชื่อโครงการ
โครงการที่ บริ ษทั ฯ เข้าลงทุน บางโครงการเป็ นโครงการที่ มีมูลค่าการลงทุนที่ ค่อนข้างสู ง โดยแหล่ง
เงินทุนบางส่วนมาจากการกูย้ มื สิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน ดังนั้น หากโครงการดังกล่าวไม่สามารถระดม
เงินทุนจากการกูย้ ืมเงินสิ นเชื่อโครงการได้ก็อาจเกิดความเสี่ ยงในการได้มาซึ่ งโครงการตามเป้ าหมายที่
วางไว้
แนวทางการบริ หารความเสี่ ยง
โครงการที่บริ ษทั ฯ เข้าลงทุน ได้พิจารณาและเจรจากับธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่ งได้รับการตอบรับจาก
ธนาคารพาณิ ชย์ในการให้กู้ยืมสิ นเชื่ อโครงการเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว โดยยังมี บางโครงการที่ อ ยู่
ระหว่า งการเจรจา แต่ ไ ด้รั บทราบถึ งเงื่ อ นไขและความสนใจของธนาคารพาณิ ช ย์แ ล้ว เช่ น กัน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้หาแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงของโครงการอย่างดี ที่สุด เพื่อให้
โครงการสามารถระดมทุนเงินกูไ้ ด้ตามเป้ าหมายที่วางไว้
(2) ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยมีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก เมื่อบริ ษทั และ/หรื อโครงการที่บริ ษทั ฯ
ลงทุนกูย้ ืมเงิ นจะถือเป็ นอีกหนึ่ งต้นทุนที่ ทางบริ ษทั ฯ และ/หรื อโครงการที่ บริ ษทั ฯเข้าลงทุนต้อง
แบกรับไว้ ดังนั้น จึงมีความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ย ซึ่ งหากอัตราดอกเบี้ ย
สู งขึ้นจะมีผลกระทบต่อกระแสเงิ นสด เนื่ องจากต้องแบกรับภาระการจ่ายดอกเบี้ยจากเงินที่กยู้ ืมที่
สูงขึ้น
แนวทางการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ และ/หรื อโครงการที่ บริ ษทั ฯเข้าลงทุน มีนโยบายที่ จะพิจารณาการลดความเสี่ ยงอัตรา
ดอกเบี้ย อาทิ การพิจารณาลดความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เป็ นลักษณะลอยตัว (Float Rate) ที่ตอ้ ง
รับภาระ โดยอาจพิจารณาเข้าทาสัญญา Interest Rate Swap เพื่อปรับอัตราดอกเบี้ ยแบบลอยตัว
(Float Rate) เป็ นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed Rate) บางส่วน ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
โดยต้องไม่เพิม่ ต้นทุนทางการเงินที่มากเกินไป
(3) ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เนื่องจากบริ ษทั ฯมีการจาหน่ายสิ นค้าไปยังลูกค้าต่างประเทศ และมีการนาเข้าวัตถุดิบบางส่ วนจาก
ต่างประเทศ รวมถึงมีโครงการที่เข้าไปลงทุน (Investment) ในต่างประเทศ ดังนั้น อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศอาจส่งผลกระทบในส่วนของงบกาไรสุทธิของบริ ษทั ฯ ได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ มีการเตรี ยมเครื่ องมือเพื่อลดความเสี่ ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเงินตราต่างประเทศ
โดยการใช้เครื่ องมือทางการเงิน(Financial Instruments) ในกรณี ที่มีการบริ หารความเสี่ ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน เช่น การเข้าทาสัญญาตราสารอนุ พนั ธ์ประเภทต่าง ๆ และ/หรื อ ซื้ ออัตราแลกเปลี่ยน
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ล่วงหน้า ( Forward Contract) เป็ นต้น และมีนโยบายในการใช้วงเงิ นซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าให้เพียงพอกับระดับมูลค่าที่ คิดว่าเพียงพอในการป้ องกันความเสี่ ยงโดยจะไม่มีการเปิ ด
วงเงินซื้อขายเพื่อใช้ประโยชน์ในรู ปแบบการเก็งกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด
2.3

งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่ าจะใช้ ในเบือ้ งต้ น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่ าจะต้ องใช้ เพื่อให้ โครงการสามารถ
สร้ างรายได้ ให้ แก่ บริษัทฯ
ตามแผนธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจหลัก และ/หรื อการ
ลงทุนในธุรกิจพลังงานต่างๆ ตามที่ได้กล่าวในข้อ 2.1 ข้างต้น เมื่อบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ
และความสมเหตุสมผลในการลงทุนเป็ นที่น่าพอใจแล้ว และตัดสิ นใจที่จะเข้าลงทุน บริ ษทั ฯ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ
1,500 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนจากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป
และ/หรื อเงินกูย้ มื โครงการ และ/หรื อการออกและเสนอขายตราสารหนี้ รวมถึงกระแสเงินสดภายในจากการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ
3.

ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วกับผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3
เนื่องจากบริ ษทั มีการออกและเสนอขาย ECF-W2 ควบคู่กบั การออกและเสนอขาย ECF-W3 ดังนั้น ในการพิจารณา
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ จะพิจารณาผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมในกรณี ดงั นี้
กรณี ที่ 1 : กรณี ที่บริ ษทั ฯ ออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 และผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ช้สิทธิ
ของ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งจานวน ทั้งนี้ ในกรณี ที่ 1 ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการ
ลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
กรณี ที่ 2 : กรณี ที่บริ ษทั ฯ ออกและเสนอขาย ECF-W2 เพียงอย่างเดียว และ ECF-W2 มีการเปลี่ยนมือจากผูถ้ ือหุน้
เดิมของบริ ษทั เป็ นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ECF-W2 ทั้งจานวน
กรณี ที่ 3 : กรณี ที่บริ ษทั ฯ ออกและเสนอขาย ECF-W3 เพียงอย่างเดียว และ ECF-W3 มีการเปลี่ยนมือจากผูถ้ ือหุน้
เดิมของบริ ษทั เป็ นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ECF-W3 ทั้งจานวน
กรณี ที่ 4 : กรณี ที่บริ ษทั ฯ ออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 และ ECF-W2 และ ECF-W3 มีการเปลี่ยน
มือจากผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั เป็ นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3
ทั้งจานวน

3.1

การลดลงของสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 หากมี การใช้สิทธิ ของ ECF-W2 และ/หรื อ ECF-W3 ทั้ง
จานวน จะมีผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) โดยคานวณจากสูตรการคานวณ ดังนี้
Control Dilution = 1 - [Q0 / (Q0 + Qn)] โดยที่
Q0 = 779,751,786 หุ ้น ซึ่ งได้แก่จานวนหุ ้นที่ จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ก่อนวันใช้สิทธิ ของ ECFW2 และ/หรื อ ECF-W3
Qn = จานวนหุน้ ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของ ECF-W2 และ/หรื อ ECF-W3 โดยในแต่ละกรณี ได้แก่
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กรณี ที่ 2 (Qw2) : 194,937,946 หุ ้น ซึ่ งได้แก่จานวนหุ ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ ของ ECF-W2
ทั้งจานวน
กรณี ที่ 3 (Qw3) : 129,958,631 หุ ้น ซึ่ งได้แก่จานวนหุ ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ ของ ECF-W3
ทั้งจานวน
กรณี ที่ 4 (Qw4) : 324,896,577 หุ ้น ซึ่ งได้แก่จานวนหุ ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ ของ ECF-W2
และ ECF-W3 ทั้งจานวน
Control Dilution
กรณี ที่ 1
ไม่มีผลกระทบ
กรณี ที่ 2
ผูถ้ ือหุน้ เดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 20.00
กรณี ที่ 3
ผูถ้ ือหุน้ เดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 14.29
กรณี ที่ 4
ผูถ้ ือหุน้ เดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 29.41
3.2

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ/หรื อ ECF-W3 จะมีผลกระทบจากการลดลงของของราคาหุ ้น (Price
Dilution) โดยคานวณจากสูตรการคานวณ ดังนี้
Price Dilution = (P0 – Pn) / P0 โดยที่
P0 = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ ของ ECF ย้อนหลัง 15 วันทาการก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษทั มี
มติให้ออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 หรื อวันที่ 17 สิ งหาคม 2560 ซึ่ งเท่ากับ 4.14 บาทต่อ
หุน้
Pn = ราคาเฉลี่ยต่อหุน้ ทั้งหมดภายหลังการใช้สิทธิของ ECF-W2 และ/หรื อ ECF-W3 ทั้งจานวน โดยในแต่ละ
กรณี ได้แก่
กรณี ที่ 1 และ 4 : [(P0Q0) + (PW2QW2) + (PW3QW3)] / (Q0+QW2+QW3) ซึ่งเท่ากับ 4.04 บาท
กรณี ที่ 2 :
[(P0Q0) + (PW2QW2)] / (Q0+QW2) ซึ่งเท่ากับ 3.91 บาท
กรณี ที่ 3 :
[(P0Q0) + (PW3QW3)] / (Q0+QW3) ซึ่งเท่ากับ 4.26 บาท
โดย PW2 คือราคาการใช้สิทธิของ ECF-W2 ที่ 3 บาท และ PW3 คือราคาการใช้สิทธิของ ECF-W3 ที่ 5 บาท
Price Dilution
กรณี ที่ 1 และ 4
ร้อยละ 2.39
กรณี ที่ 2
ร้อยละ 5.50
กรณี ที่ 3
ไม่มีผลกระทบ

3.3

การลดลงของกาไรต่ อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ/หรื อ ECF-W3 การลดลงของกาไรต่อหุ ้น (EPS Dilution) โดยคานวณ
จากสูตรการคานวณ ดังนี้
EPS Dilution
= (EPS0 – EPSn) / EPS0 โดยที่
EPS0 = กาไรสุทธิของ ECF 4 ไตรมาสล่าสุด (ซึ่งเท่ากับ 57.01 ล้านบาท) หาร Q0 ซึ่งเท่ากับ 0.07 บาท
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EPSn = กาไรสุทธิของ ECF 4 ไตรมาสล่าสุด (ซึ่งเท่ากับ 57.01 ล้านบาท) หาร
กรณี ที่ 1 และ 4 : (Q0+QW2+QW3) ซึ่งเท่ากับ 0.05 บาท
กรณี ที่ 2 :
(Q0+QW2) ซึ่งเท่ากับ 0.06 บาท
กรณี ที่ 3 :
(Q0+QW3) ซึ่งเท่ากับ 0.06 บาท
โดย PW2 คือราคาการใช้สิทธิของ ECF-W2 ที่ 3 บาท และ PW3 คือราคาการใช้สิทธิของ ECF-W3 ที่ 5 บาท
EPS Dilution
กรณี ที่ 1 และ 4
ร้อยละ 29.41
กรณี ที่ 2
ร้อยละ 20.00
กรณี ที่ 3
ร้อยละ 14.29
ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบประโยชน์ที่ผถู ้ ือหุน้ จะได้รับจากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 กับผลกระทบ
ต่อราคาหุ ้น และ/หรื อส่ วนแบ่งกาไร และ/หรื อสิ ทธิ ออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เห็นว่า การออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 ให้ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ มากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ ้น
และ/หรื อส่วนแบ่งกาไร และ/หรื อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ เนื่องจาก บริ ษทั ฯ จะมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอและต่อเนื่ องใน
การสนับสนุนแผนธุรกิจและแผนการลงทุนรวมถึงการขยายการลงทุนตามที่กล่าวในข้อ 2.1 ที่จะสร้างผลตอบแทนที่คุม้ ค่า
ให้แก่บริ ษทั ฯ และสามารถสร้างผลกาไรของบริ ษทั ฯอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ยาว ซึ่งจะสะท้อนกลับเป็ นผลประโยชน์ต่อผู ้
ถือหุน้ ในท้ายที่สุด
4.

ความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในเรื่ องต่ างๆ ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุ น ที่
ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสื อนัดประชุ มผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์

4.1

ทีม่ าของการกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาใช้ สิทธิ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการกาหนดราคาเสนอขายและราคาใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ มีความเหมาะสม โดยราคาดังกล่าวอ้างอิงจากการประมาณมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ซึ่ งสะท้อนถึงมูลค่าหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ ในอนาคต ซึ่งประเมินจากวิธีการเปรี ยบเทียบอัตราส่วนกับบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยนามาเปรี ยบเทียบกับผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ในช่วงปี 2561 ถึงปี
2563 เพื่อหามูลค่ายุติธรรมของราคาหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ในช่วงปี 2561 ถึงปี 2563
4.2

เหตุผลและความจาเป็ นในการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3
คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เนื่ องจากปั จจุบนั บริ ษทั ฯมีแผนธุรกิ จ เพื่อขยายการลงทุนใน
ธุรกิ จหลักของบริ ษทั ฯ และ/หรื อธุรกิจที่ เกี่ ยวเนื่ องกับธุ รกิ จหลัก และ/หรื อการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่างๆ บริ ษทั ฯจึงมี
ความจาเป็ นจะต้องสรรหาแหล่งเงินทุน สาหรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริ ษทั ฯ เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงรองรับ
การลงทุนตามแผนธุรกิจ เพื่อให้ทนั ต่อความต้องการ และระยะเวลาการใช้เงิน ภายหลังโครงการที่ศึกษาความเป็ นไปได้มี
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ความชัดเจน ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นว่า บริ ษทั ฯควรมีการแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนต่างๆที่กล่าวในข้างต้น ซึ่ ง
จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯต่อไปในอนาคต
4.3

ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินทีไ่ ด้ จากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3
ภายหลัง จากที่ บ ริ ษ ัท ฯ ได้ศึ ก ษาแนวทางและความสมเหตุ ส มผลในการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ
ECF-W3 แล้ว บริ ษทั ฯ จะมี เงิ นทุนที่ ได้จากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 ในครั้ งนี้ จานวนประมาณ
1,234.6 ล้านบาท และเงินทุนที่จะได้รับจากการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป เพื่อมารองรับแผนธุรกิ จ
และแผนการลงทุนรวมถึงการขยายการลงทุนตามที่กล่าวในข้อ 2.1 ข้างต้น และหากบริ ษทั ฯ มีเงินคงเหลือจากแผนธุ รกิ จ
และแผนการลงทุนดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะนาเงินส่ วนที่เหลือมาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทาง
การเงิน และลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรื อการออกและเสนอขายตราสารหนี้
4.4

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่ งเงินทุนในกรณีที่เงินได้ จากการออกและเสนอขาย
ECF-W2 และ ECF-W3 ไม่ ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดทีต่ ้ องใช้ ในการดาเนินการตามโครงการ
ตามแผนธุรกิจของบริ ษทั ฯ และเงินลงทุนที่ตอ้ งใช้ในการลงทุนในช่วงปี 2560-2563 ภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้ศึกษา
แนวทางและความสมเหตุสมผลในการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 แล้ว บริ ษทั ฯ จะมีเงินทุนที่เพียงพอต่อ
การใช้เงินในช่วงระยะเวลาดังกล่าว รวมทั้งนอกจากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3 ในครั้งนี้ บริ ษทั ฯยังมี
การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม และ/หรื อบุคคลในวงจากัดตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General
Mandate) ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งแหล่งเงินทุนที่จะมารองรับแผนการใช้เงินของบริ ษทั ฯ แต่หากกรณี ที่ผถู ้ ือ ECF-W2 และ ECF-W3
ใช้สิ ท ธิ ไ ม่ ค รบถ้ว น และเงิ น จากการเพิ่ ม ทุ น ตามแบบมอบอ านาจทั่ว ไปไม่ เ พี ย งพอต่ อ การลงทุ น ฝ่ ายบริ ห ารและ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาประเด็นดังกล่าว และเล็งเห็นว่า บริ ษทั ฯ สามารถระดมทุนแหล่งเงินทุนจากการกูย้ ืมเงิน
จากสถาบันการเงิน และ/หรื อการออกและเสนอขายตราสารหนี้ รวมถึงกระแสเงิ นสดภายในจากการดาเนิ นงานปกติของ
บริ ษทั ฯ ที่จะสามารถรองรับแผนการใช้เงินในช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ
4.5

ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ต่ อการประกอบธุ รกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิม่ ทุนและการดาเนินการตามแผนการใช้ เงิน
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) 2.62 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง กอปรกับบริ ษทั ฯ มีแผนธุรกิจที่จะดาเนินการขยายธุรกิจหลัก และ/หรื อธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่ อง และ/หรื อการลงทุนในโครงการในธุรกิ จพลังงานตามแผนที่วางไว้ ดังนั้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งของฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ ทาให้บริ ษทั ฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่
เหมาะสม รวมทั้งเป็ นการความพร้อมในการเข้าทาโครงการต่าง ๆ มากขึ้นที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีและสามารถเติบโตได้
อย่างยัง่ ยืนในระยะยาว
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5.

คารับรองของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ แล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวเกิด
ความเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นสามารถฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษทั ฯ ได้ตามมาตรา 85
แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหากการปฏิ บตั ิหน้าที่ น้ นั เป็ นเหตุให้กรรมการหรื อ
บุคคลที่มีความเกี่ ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถ้ ือหุ ้นสามารถใช้สิทธิ ฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทน
บริ ษทั ฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาลี สุขสวัสดิ์)
กรรมการ

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 5
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7 และระเบียบวาระที่ 9
(F 53-4)

แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
วันที่ 17 สิงหาคม 2560

ข้า พเจ้า บริ ษ ัท อี ส ต์โ คสท์ เ ฟอร์ นิ เ ทค จ ากัด (มหาชน) (“ECF” หรื อ “บริ ษั ท ฯ”) ขอรายงานมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2560 ระหว่างเวลา 11.30 น. ถึง 13.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน
และการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การลดทุนและการเพิม่ ทุน
1.1 การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 64,411,770.00 บาท จาก
259,349,716.50 บาท เป็ น 194,937,946.50 บาท โดยการตัด หุ ้น สามัญ ที่ ย งั ไม่ ไ ด้อ อกจ าหน่ า ยของบริ ษ ัท ฯ จ านวน
257,647,080 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
1.2 การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
จาก 194,937,946.50 บาท เป็ น 354,137,269 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 636,797,290 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.25 บาท รวม 159,199,322.50 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้
มูลค่ าทีต่ ราไว้
รวม
การเพิม่ ทุน
ประเภทหุ้น
จานวนหุ้น
(บาทต่ อหุ้น)
(บาท)
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
หุน้ สามัญ
324,896,577
0.25
81,224,144.25
การใช้เงินทุน
หุน้ บุริมสิทธิ
------ แ บ บ ม อ บ อ า น า จ ทั่ ว ไ ป
(General Mandate)

หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ

2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
อัตราส่ วน
จัดสรรให้ แก่
จานวนหุ้น
(เดิม : ใหม่ )
เพื่ อ รองรั บ การใช้สิท ธิ 194,937,946 ผูถ้ ือหุน้ เดิมจะได้รับ
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
การจัดสรรใบสาคัญ
ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามัญ ของ
แสดงสิ ทธิ ในอัตรา
บ ริ ษั ท ฯ ค รั้ ง ที่ 2
4 หุ ้ น เดิ ม ต่ อ 1

311,900,713
---

0.25
---

77,975,178.25
---

ราคาขาย
วัน เวลา จองซื้อ และ
(บาทต่ อหุ้น)
ชาระเงินค่ าหุ้น
ใบสาคัญ แสดง โปรดดู รายละเอียดใน
สิ ทธิ 1 หน่วย มี สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
สิ ท ธิ ซื้ อ หุ ้ น
สามัญได้ 1 หุ ้น
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หมายเหตุ
-

จัดสรรให้ แก่

จานวนหุ้น

(“ECF-W2”) ซึ่ งออก
แ ล ะ จั ด ส ร ร ใ ห้ แ ก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วน
การถื อ หุ ้ น ณ วัน ที่ ปิ ด
สมุดทะเบียนในวันที่ 11
ตุลาคม 2560
เพื่ อ รองรั บ การใช้สิท ธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามัญ ของ
บ ริ ษั ท ฯ ค รั้ ง ที่ 3
(“ECF-W3”) ซึ่ งออก
แ ล ะ จั ด ส ร ร ใ ห้ แ ก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วน
การถื อ หุ ้ น ณ วัน ที่ ปิ ด
สมุ ด ทะเบี ย น ในวัน ที่
11 ตุลาคม 2560

129,958,631

อัตราส่ วน
ราคาขาย
(เดิม : ใหม่ )
(บาทต่ อหุ้น)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ ร าคา 3 บาท
ต่อ 1 หุน้

ผูถ้ ือหุน้ เดิมจะได้รับ
การจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ในอัตรา
6 หุ ้ น เดิ ม ต่ อ 1
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

วัน เวลา จองซื้อ และ
ชาระเงินค่ าหุ้น

ใบสาคัญ แสดง โปรดดู รายละเอียดใน
สิ ทธิ 1 หน่วย มี สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
สิ ท ธิ ซื้ อ หุ ้ น
สามัญได้ 1 หุ ้น
ที่ ร าคา 5 บาท
ต่อ 1 หุน้

หมายเหตุ

-

2.1.1 การดาเนินการของบริ ษทั ฯ กรณี ที่มีเศษของหุน้
ในการคานวณสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หากมีเศษหุ ้นสามัญ
จากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย ให้ปัดเศษหุน้ ส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจานวน
ในกรณี การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หากมีเศษของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ไม่เต็มจานวน 1 หน่วย จาก
การคานวณ ให้ปัดเศษใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจานวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคานวณสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นที่ จะ
ได้รับจากการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในกรณี ที่มีเศษใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริ ษทั ฯ จะ
ดาเนิ นการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ส่วนที่เหลือจานวนดังกล่าว ซึ่ งจะทาให้คงเหลือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในจานวนเท่าที่
จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมได้ลงตัว
นอกจากนี้ ในกรณี ที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ เมื่อเกิ ดเหตุการณ์
ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิ ทธิและผลของการปรับสิ ทธิดงั กล่าวทาให้เกิดเศษของจานวนหุ ้นที่จะได้รับตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ให้ตดั เศษของหุน้ สามัญทิ้ง
2.1.2 จานวนหุน้ คงเหลือที่ยงั มิได้จดั สรร
- ไม่มี -
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2.2 การจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
จัดสรรให้ แก่

ประเภท
หลักทรัพย์
หุน้ สามัญ

จานวนหุ้น
(หุ้น)
ไม่เกิน
233,925,535
ไม่เกิน
77,975,178

ร้ อยละต่ อทุนชาระ
แล้ ว
ไม่เกินร้อยละ 30

หมายเหตุ

1. ผูถ้ ือหุน้ เดิม (Right
หมายเหตุขอ้ 1 และข้อ 4
Offering)
2. บุคคลในวงจากัด (Private
หุน้ สามัญ
ไม่เกินร้อยละ 10 หมายเหตุขอ้ 2, ข้อ 3 และ
Placement)
ข้อ 4
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ จะออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจานวนหรื อแต่บางส่ วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็ นคราวเดียว
หรื อเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ กรณี ใด ๆ จานวนหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม (Right
Offering) และบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจานวน
รวมกันไม่เกิน 233,925,535 หุ ้น หรื อไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติ
อนุมตั ิการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
2. บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่ จะได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นในแบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) จะต้องมี คุณสมบัติตามหลัก เกณฑ์ขอ้ ใดข้อ หนึ่ งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็ นบุ คคลที่ เ กี่ ยวโยงกันของ
บริ ษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(ก) เป็ นผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่ องการ
กาหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อ
(ข) เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมัน่ คง และมีศกั ยภาพในการลงทุนได้จริ ง
รวมทั้งมีความรู ้ความสามารถประสบการณ์ หรื อศักยภาพในการที่เป็ นประโยชน์หรื อส่ งเสริ มการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ หากมีการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด บริ ษทั ฯ จะทาการเปิ ดเผยรายชื่อผูล้ งทุนที่ได้รับการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนก่อนการเสนอขายต่อไป
3. ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อบุคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
นี้จะเป็ นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่
น้อยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิ บห้าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุ ้นนั้น โดยราคาที่
นามาถัวเฉลี่ ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้ อขายหุ ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกาหนดราคาเสนอขายหุ ้นต้อง
ย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทาการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่ามีเหตุ
อันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั อาจกาหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้
แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คานวณได้ขา้ งต้น โดยในการกาหนดส่ วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้อง
พิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่ องการอนุญาต
ให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
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4. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจในการดาเนิ นการต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
(1) พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกาหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็ นครั้ง
เดี ย วหรื อ เป็ นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่ า หุ ้ น รายชื่ อ บุ ค คลในวงจากัด และเงื่ อ นไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้ง ดาเนิ นการต่าง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
(3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่ วยงานราชการหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง และการนาหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และมีอานาจในการดาเนิ นการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ ยวกับการจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
3. กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพือ่ ขออนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กาหนดวัน ประชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 2/2560 ในวัน ที่ 2 ตุล าคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อ ง
ศรี นคริ นทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิง ส์ คอนเวนชั่น ชั้น 9 เลขที่ 333 ถนนศรี น คริ น ทร์ แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2 ปี 2560 (Record Date) ในวันที่
1 กันยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 4 กันยายน 2560

อนุญาต

4. การขออนุญาต ลดทุน และเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไขการขอ

บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการจดทะเบี ยน ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงทุน
ชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
บริ ษทั ฯ จะขออนุมตั ิต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุน้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ ของการลดทุน เพิม่ ทุนและการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเ่ พิม่
บริ ษทั ฯ จะดาเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากเป็ นหุ ้นที่
เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 สาหรับผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม
(“ECF-W1”) ตามมติ ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่ อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 และหุ ้นสามัญที่ เหลื อจากการ
จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม (Right Offering) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตาม
แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) และเพื่อรองรับการปรั บสิ ทธิ ของ ECF-W1 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
บริ ษทั ฯ จะดาเนินการเพิ่มทุนเพื่อนาเงินที่ได้จากการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนไปใช้ ดังนี้
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 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ECF-W2 และ ECF-W3 ที่จะออกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ณ
วันที่ปิดสมุดทะเบียน 11 ตุลาคม 2560
 เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนกิจการและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริ ษทั ฯ
 เพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับการขยายธุรกิจหลัก อาทิ ส่วนการลงทุนเครื่ องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติให้เพิ่มขึ้นใน
กระบวนการผลิต และ/หรื อธุรกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องกับธุรกิ จหลักของบริ ษทั ฯ และ/หรื อการลงทุนในธุ รกิ จ
พลังงานต่าง ๆ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ ที่ บริ ษทั ฯ เข้าลงทุน
โดยการถือหุน้ สัดส่วนร้อยละ 20 ในบริ ษทั พลังงานเพื่อโลกสี เขียว (ประเทศไทย) จากัด รวมถึงการเข้า
ลงทุนในส่วนของบริ ษทั ร่ วมทุน (บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ้งส์ จากัด : SAFE) ซึ่ งบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั
อีซีเอฟ พาวเวอร์ ) เข้าถื อหุ ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 33.37 ทั้งนี้ SAFE มีแผนจะเข้าลงทุ นในโครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวลอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต และปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ของ
โครงการ
6. ประโยชน์ ทบี่ ริษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
การเพิ่มทุ นในครั้ งนี้ จะช่ วยเสริ มสภาพคล่องทางการเงิ นและเป็ นเงิ นทุ นหมุนเวียนในการดาเนิ นกิ จการ
รวมทั้งเสริ มสร้างให้บริ ษทั ฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
หลักของบริ ษทั ฯ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริ ษทั ฯ ในระยะยาว
7. ประโยชน์ ทผี่ ้ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
7.1 บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลของงบการเงินบริ ษทั ฯ และเงินสารองตามกฎหมายตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั น
ผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุน
รวมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงาน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
7.2 ผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญและในภายหลังได้ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ
จะมีสิทธิรับเงินปั นผลเช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ทุกประการนับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ฯ ที่ได้ยนื่ ขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว

เพิม่ ทุน

8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรั บผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น

ในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 และสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ เพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ขั้นตอนการดาเนินการ
1) วันที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 10/2560
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วัน เดือน ปี
17 สิ งหาคม 2560

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

ขั้นตอนการดาเนินการ
วันที่กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้ง
ที่ 2/2560 (Record Date)
วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560
วันที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560
วันที่ กาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิทธิ ในการได้รับจัดสรร ECF-W2 (Record
Date)
วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ในการได้รับจัดสรร
ECF-W2
กาหนดวัน ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จ ะซื้ อ ECF-W2 และจัดสรรให้แ ก่
ผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รับสิ ทธิ
วันที่ กาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิทธิ ในการได้รับจัดสรร ECF-W3 (Record
Date)
วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ในการได้รับจัดสรร
ECF-W3
กาหนดวัน ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จ ะซื้ อ ECF-W3 และจัดสรรให้แ ก่
ผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รับสิ ทธิ
ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์

12) ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์

วัน เดือน ปี
1 กันยายน 2560
4 กันยายน 2560
2 ตุลาคม 2560
10 ตุลาคม 2560
11 ตุลาคม 2560
20 ตุลาคม 2560 หรื อวันที่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนด
10 ตุลาคม 2560
11 ตุลาคม 2560
20 ตุลาคม 2560 หรื อวันที่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนด
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติ
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติ

บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายชาลี สุขสวัสดิ์)
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 6

ข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
หมวดที่ 4
การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์
ข้อ 16. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การโอนหลักทรั พย์อื่นตามที่ ได้จดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ตลาดหลักทรั พย์เ อ็มเอไอ (mai) หรื อ ตลาดรองอื่ น นอกเหนื อ จากหุ ้น สามัญ ให้เ ป็ นไปตามกฎหมายว่า ด้ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ค าว่า “หลัก ทรั พ ย์” ให้ ห มายถึ ง หลัก ทรั พ ย์ต ามนิ ย ามที่ ก าหนดไว้ใ นกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์
หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 35. คณะกรรมการต้อ งจัด ให้มีการประชุม ผูถ้ ือ หุ ้น เป็ นการประชุม สามัญ ประจาปี ภายในสี่ (4) เดื อ น นับ แต่วนั
สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ ง ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้า (1/5) ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ื อหุ ้น
จานวนไม่น้อ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่ ง มีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น ้อยกว่าหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจานวนหุ ้น ที่
จาหน่ายได้ท้ งั หมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสื อ ขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ ไ ด้ แต่ ต ้อ งระบุ เ หตุ ผ ลในการที่ ข อให้ เ รี ยกประชุ ม ไว้ใ ห้ ชัด เจนในหนั ง สื อ ดัง กล่ า วด้ว ย ในกรณี เ ช่ น นี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นภายในหนึ่ ง (1) เดื อน นับแต่วนั ที่ ได้รับหนังสื อนั้นจากผูถ้ ือหุ ้น
ดังกล่าว

ข้อ 36. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ อ งดัง กล่า ว
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และจัด ส่ ง ให้ผูถ้ ื อ หุ ้น และนายทะเบี ย นทราบไม่น ้อ ยกว่า เจ็ด (7) วัน ก่อนวัน ประชุม ทั้ง นี้ ให้ลงโฆษณาคา
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม
(3) วัน
ทั้งนี้ สถานที่ ที่ จะใช้เป็ นที่ ป ระชุ มจะอยู่ใ นจัง หวัด อันเป็ นที่ ต้ งั สานักงานใหญ่ข องบริ ษทั หรื อที่ อื่ นใดตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้อ 37. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25)
คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสาม
(1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
เข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ ง หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยกนัดเพราะ
ผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุ ม เพราะผูถ้ ื อ หุ ้น
ร้ องขอ ให้นัดประชุ มใหม่ และในกรณี น้ ี ให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ือหุ้น ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม่อ ยู่ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่
อยู่ในที่ ประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิ บัติหน้าที่ ได้ ให้ที่ประชุ มเลื อกผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มคนใดคนหนึ่ งมาเป็ น
ประธานในที่ประชุม
ข้อ 39. ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้ถือว่าหุ ้นหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ ง และผูถ้ ือหุ ้นคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ น
พิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุน้ คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ
และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั มหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ ยวกับการให้เช่ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่ สาคัญการ
มอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น ใดเข้าจัด การธุ รกิ จ ของบริ ษ ัท หรื อการควบรวมกิ จ การกับบุ ค คลอื่ นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิม่ หรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(ฉ) การเลิกบริ ษทั
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(ช) การออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษทั กับบริ ษทั อื่น
ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(6) กิจการอื่น ๆ
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 7

ข้ อปฏิบัตสิ าหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
จดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึ่ งจะเป็ น
การสร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิดขึ้นแก่ผถู ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้การจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
เป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั จึงเห็นควรกาหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรื อ
หลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ ผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นยึดถือปฏิบตั ิต่อไป ทั้งนี้ บริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ ที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุม
แต่ละรายตามที่บริ ษทั จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
 เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษทั ใคร่ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ แสดงหลักฐานและปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังต่อไปนี้
ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณี ผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
 บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสื อ
เดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ตัวจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุของผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี ้ โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcode ที่ แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุมฉบับนี ้ (สิ่ งที่ ส่งมาด้ วยลาดับที่ 12)
มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
2. กรณี มีการมอบฉันทะ
 หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน และปิ ดอากรแสตมป์
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาบัตรพนักงานรั ฐ วิส าหกิ จ หรื อ
สาเนาใบขับ ขี่ หรื อ สาเนาหนัง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ นชาวต่ า งชาติ ) ที่ ย งั ไม่หมดอายุ ของผูม้ อบฉันทะและ
ผูร้ ับมอบฉันทะพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทั้งนี ้ โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcode ที่ แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุมฉบับนี ้ (สิ่ งที่ ส่งมาด้ วยลาดับที่ 12)
มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบุคคล
1. กรณี ผมู ้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่ วมประชุมด้วยตนเอง
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อ
สาเนาใบขับขี่ หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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 สาเนาหนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อสาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล (กรณี เป็ นนิ ติบุคคลจดทะเบี ยน
ต่างประเทศ) ออกไม่เกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ที่รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงนามผูกพันบริ ษทั
ทั้งนี ้ โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcode ที่ แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุมฉบับนี ้ (สิ่ งที่ ส่งมาด้ วยลาดับที่ 12)
มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
2. กรณี มีการมอบฉันทะ
 หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน และปิ ดอากรแสตมป์
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อ
สาเนาใบขับขี่ หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ของผูม้ ีอานาจลง
นามผูกพันบริ ษทั และผูร้ ับมอบฉันทะ
 สาเนาหนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อสาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล (กรณี เป็ นนิ ติบุคคลจดทะเบี ยน
ต่างประเทศ) ออกไม่เกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ที่รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงนามผูกพันบริ ษทั
ทั้งนี ้ โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcode ที่ แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุมฉบับนี ้ (สิ่ งที่ ส่งมาด้ วยลาดับที่ 12)
มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
ในกรณี สาเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารที่ จดั ทาขึ้นในต่างประเทศ ควรมี การ
รับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั บลิค
 การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั จัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ตามที่ กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด หากผูถ้ ือหุ ้น ไม่
สามารถเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ ดังนี้
 ให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่งมาให้
 ผูม้ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งตามความประสงค์หรื อเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริ ษทั เป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะ
หลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
 ผูม้ อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสื อมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
ให้ถูกต้องครบถ้วน
 ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท ลงในหนังสื อมอบฉันทะ พร้ อ มทั้งขี ด ฆ่ าลงวัน ที่ ที่ทาหนังสื อมอบอานาจฉันทะ
ดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย
 ส่ งหนังสื อมอบฉันทะฉบับจริ งพร้อมปิ ดอาการแสตมป์ และเอกสารประกอบมาทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ตาม
ชื่อ - ที่อยูข่ องบริ ษทั โดยจ่าหน้าซองถึง
สานักงานเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) สาขาลาลูกกา
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคาพร้อย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โดยโปรดส่ งกลับมายังบริ ษทั ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560
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 หากผูร้ ับมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ต้องนาหนังสื อมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ณ สถานที่ ประชุม
เพื่อลงทะเบียนอย่างน้อยล่วงหน้า 1 ชัว่ โมง ก่อนการเริ่ มประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ได้มีเวลาตรวจสอบ
เอกสารและทันเวลาเริ่ มประชุม
หมายเหตุ บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด ( มหาชน) ขอสงวนสิ ทธิ ในการอนุญาตให้เฉพาะผูม้ ีเอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วนเข้าร่ วมประชุมเท่านั้น
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั จะเริ่ มรับลงทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ สถานที่ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งชัว่ โมง หรื อตั้งแต่
เวลา 13.00 น. จนถึงกาหนดเวลาเริ่ มการประชุม
สถานที่ ประชุ ม : ณ ห้องประชุ มศรี น คริ นทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนน
ศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
 การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
บริ ษทั จะจัดเตรี ยม บัตรลงคะแนนเสี ยงไว้ให้ผถู ้ ือหุ ้น ณ จุดลงทะเบี ยนบริ เวณทางเข้าห้องประชุมเพื่อผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับ
มอบฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยงตามวาระการประชุม
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
การออกเสี ยงลงคะแนน จะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยประธานในที่ประชุมจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผถู ้ ือหุ ้นพิจารณาลงคะแนนเสี ยง
ในแต่ละวาระ โดยการสอบถามทีละวาระในที่ ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใด เห็ นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงให้ผถู ้ ือหุ ้น
ระบุในบัตรลงคะแนนที่แจก และชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริ ษทั เก็บและรวบรวมบัตรทั้งหมดเพื่อทาการตรวจนับ ทั้งนี้ บริ ษทั
ได้จดั ให้มีคนกลางร่ วมทาหน้าที่ตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสี ยงในทุกวาระการประชุม
1. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
o กรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยง เป็ นเสี ยงชี้ขาด
o ในกรณี อื่ น ซึ่ งมี ก ฎหมาย และ/หรื อ ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท กาหนดไว้แ ตกต่ า งจากกรณี ป กติ ให้ดาเนิ นการ
ให้เป็ นไปตามที่กาหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นในที่ ประชุมรับทราบ ก่อนการลงคะแนน
เสี ยงในแต่ละวาระ
2. การออกเสี ย งลงคะแนนในกรณี ม อบฉัน ทะ ผู ร้ ั บ มอบฉัน ทะจะต้อ งออกเสี ย งตามที่ ผู ม้ อบฉัน ทะระบุ ไ ว้ใน
หนังสื อมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผูถ้ ือหุ ้นที่ มีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ยกเว้นการออกเสี ยงเลือกตั้ง
กรรมการ และประธานที่ ประชุมอาจเชิ ญผูน้ ้ นั ออกนอกห้องประชุมชัว่ คราวได้
หลักเกณฑ์ การนับคะแนนเสียง
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 18 กาหนดว่า ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ ้นต่อหนึ่ งเสี ยง บริ ษทั จะนับคะแนน
เสี ยงที่ เห็ นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงที่ ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระจากคะแนนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ก่อนเริ่ มประชุม ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบถึงการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ จากนั้น ประธานในที่ประชุม
จะแจ้งผลการนับคะแนนเสี ยงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุ มก่ อนเริ่ มวาระถัดไป
หมายเหตุ ; บริ ษทั ลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยงการประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยระบบ Barcode
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การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
1. ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ ลงทะเบี ยนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสี ยงเป็ นแผ่นพิมพ์สาหรับแต่ละวาระการ
ประชุม (ทั้งหมด 8 วาระ ไม่รวมวาระเรื่ องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ และเรื่ องอื่น ๆ) โดยในแต่ละแผ่นนั้นจะระบุชื่อผู ้
ถือหุน้ และสิ ทธิ ออกเสี ยง โดยถือว่าหนึ่ งหุ ้นมีหนึ่ งเสี ยง ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องใช้บตั รหลักฐานใน
การออกเสี ยงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. วาระดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
2.1 วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่ งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
2560
2.2 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่
2 (ECF-W2) จานวน 194,937,946 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
2.3 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่
3 (ECF-W3) จานวน 129,958,631 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
2.4 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
3. วาระดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
3.1 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 259,349,716.50 บาท เป็ น
194,937,946.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท โดยการตัดหุน้ ที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั ฯ
3.2 วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มตั ิ การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุ น
จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
3.3 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท เป็ น
354,137,269.00 บาท โดยออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 636,797,290 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อ
รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) และรองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และครั้งที่ 3 (ECF-W3)
3.4 วาระที่ 8 พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของ
บริ ษทั ฯ
4. สาหรั บการทาเครื่ องหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสี ยง ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถออกเสี ยงลงคะแนนเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย
หรื องดออกเสี ยงในแต่ละวาระ โดยผูถ้ ือหุ ้นทาเครื่ องหมายถูก () หรื อ กากบาท () อย่างใดอย่างหนึ่ งลงใน
ช่องที่เป็ นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น
5. บัตรเสี ย คือ บัตรหลักฐานการออกเสี ยงลงคะแนนที่ มีการกาเครื่ องหมายอื่นใดนอกจากเครื่ องหมายถูก ( ) หรื อ
กากบาท () เพียงหนึ่งเครื่ องหมาย หรื อ มากกว่าหนึ่ งช่อง หรื อ เป็ นการออกเสี ยงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กาลัง
พิจารณา จะถือเป็ นบัตรเสี ย
6. การออกเสี ยงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผยโดยประธานในที่ประชุม หรื อผูท้ ี่ดาเนิ นการประชุมแทนอยูใ่ นระหว่าง
นั้น จะขอให้ผถู ้ ือหุ ้นที่งดออกเสี ยง หรื อไม่เห็นด้วยชูมือขึ้น และส่ งบัตรลงคะแนนเสี ยงที่ ทาเครื่ องหมายแล้ว และ
ถูกต้องตรงกับวาระที่กาลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั
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7. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ทาการรวบรวมบัตรลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ ที่งดออกเสี ยงหรื อไม่เห็นด้วยเสร็ จแล้วจะทา
การนับ คะแนนและแสดงผลสรุ ป คะแนนเสี ย งทัน ทีใ นที ่ป ระชุม โดยประธานที ่ป ระชุม จะเป็ นผูส้ รุ ป ผลการ
ลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ
8. ผูถ้ ื อหุ ้นที่ เข้ามาร่ วมประชุ ม จะมี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่ เข้าร่ วมประชุ ม เท่ านั้น สาหรั บท่ า น
ผูถ้ ือหุน้ ที่กลับไปก่อนการประชุมสิ้นสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่ยงั มิได้พิจารณา
ทั้งนี้ เนื่ องจากวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 เป็ นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่ องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมตั ิ เรื่ องตามวาระที่ 5 ถึง
วาระที่ 9 จะถือเป็ นเงื่ อนไขซึ่ งกันและกัน โดยหากเรื่ องในวาระใดวาระหนึ่ งไม่ได้รับการอนุมตั ิจะถือว่าเรื่ องอื่น ๆ ที่ ได้รับ
อนุ มตั ิแล้วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมตั ิในเรื่ องต่าง ๆ ตามที่
ปรากฏรายละเอียดวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 ไม่ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 8

ขั้นตอนการเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
ผู้ถือหุ้น
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
มาด้วยตนเอง

ผูไ้ ด้รับมอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนเอง
เริ่ ม 13.00 น

โต๊ะลงทะเบียนผูไ้ ด้รับ
มอบฉันทะ เริ่ ม 13.00 น
ตรวจสอบหนังสื อมอบฉันทะ

แสดงบัตรประจาตัว
และใบลงทะเบียน

แสดงหนังสื อมอบฉันทะ
พร้อมบัตรประจาตัว
ผูม้ อบและผูร้ ับมอบฉันทะ
ลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode

หมายเหตุ
 นับ คะแนนเสี ย งโดยวิ ธี ก าร
หักคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ้น
ออกจากจานวนหุ้ น ทั้ง หมด
ของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ทธิ อ อก
เสี ยง
 กรุ ณ าส่ ง บัต รลงคะแนนทุ ก
วาระคื นต่อเจ้าหน้าที่ บริ ษทั
เมื่อเสร็ จสิ้นการประชุม

ประธานเปิ ดการประชุม (เวลา 14.00 น)

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ
ลงคะแนนเสี ยง
นับคะแนนเสี ยง
ประธานกล่าวสรุ ปผลลงคะแนนต่อที่ประชุม
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ผูต้ อ้ งการออกเสี ยง
“ไม่เห็นด้วย” หรื อ
“งดออกเสี ยง” ในวาระ
นั้น ๆ ให้กรอกบัตร
ลงคะแนนและชูมือ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตร
ลงคะแนน

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 9

ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริษัททีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
ประวัตกิ ารทางาน

81 ปี
ไทย
- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต (กิตติมศักดิ์)
สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีดา้ นการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (ทบ.)
โรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.).
- โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก
- วิทยาลัยการทัพบก
- หลักสูตรกฎหมายสาหรับผูบ้ งั คับบัญชาชั้นสูง
กระทรวงกลาโหม
- วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 10/2004
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2557 – ปั จจุบัน
ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิ สระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
2529 – ปั จจุบัน
นายทหารพิ เ ศษประจ ากรมทหารราบที่ 21 รั กษา
พระองค์
2535 – ปั จจุบัน
ประธานด้ านการศึ กษา มูล นิ ธิไ ตรแก้ ว โรงเรี ยน
ธรรมวาที
2540 – ปั จจุบัน
ราชองครั กษ์ พิเศษ
2547 – ปั จจุบัน
นายกสมาคมทหารผ่ า นศึ ก เวี ย ดนามในพระบรม
ราชูปถัมภ์
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ความเชี่ยวชาญ
การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่
ทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่
ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทาให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือแข่ งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
จานวนปี ทีเ่ คยดารงตาแหน่ งกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา
ทีอ่ ยู่ทสี่ ามารถติดต่ อได้
ส่ วนได้ เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560

2556 – ปั จจุบัน
ประธานมูลนิธิไลออนส์ ประเทศไทย
ด้ านการบริ หารจัดการ
2547 – ปั จจุบัน
ประธานกรรมการบริ ษัท
บริ ษทั ทีกรุ งไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
2529 – ปั จจุบัน
ประธานที่ปรึ กษาและกรรมการ
บริ ษทั อี.เทค. จากัด
2535 - ปั จจุบัน
ประธานที่ปรึ กษา
บริ ษทั ดาต้าโปรดักส์ทอปปิ้ งฟอร์ม จากัด
- ไม่มี-

-ไม่มี- (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
-ไม่มี5 ปี นับจนถึงวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560
คณะกรรมการบริ ษทั สัดส่วนร้อยละ 100.00 (9 ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100.00 (4 ครั้ง)
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคาพร้อย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
-ไม่มี-
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ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริษัททีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
ประวัตกิ ารทางาน

ความเชี่ยวชาญ
การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีเ่ ป็ นบริษัทจด
ทะเบียน

59 ปี
ไทย
ปริ ญญาเอก

เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
University of Minnesota, U.S.A.
ปริ ญญาโท
เศรษฐศาสตร์
University of Minnesota, U.S.A.
ปริ ญญาโท
พัฒนบริ หารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 69/2008 สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2555 – ปั จจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
2558 – ปั จจุบัน
ผู้อานวยการ
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
2556 – ปั จจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัยพายัพ
ด้ านการบริ หารจัดการ
2556 - ปั จจุบัน
ประธานกรรมการ
บริ ษทั โอเชี่ยน คอมเมิรช จากัด (มหาชน)
ปั จจุบัน
กรรมการอิสระ
บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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2557 - ปั จจุบัน

การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัท
จดทะเบียน

ปั จจุบัน
ปั จจุบัน
2558 - ปั จจุบัน
2558 - ปั จจุบัน
2559 - ปั จจุบัน
2559 - ปั จจุบัน

ปั จจุบัน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทาให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือแข่ งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
จานวนปี ทีเ่ คยดารงตาแหน่ งกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา

ทีอ่ ยู่ทสี่ ามารถติดต่ อได้
ส่ วนได้ เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560

ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
บริ ษทั
บริ ษทั ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั เลิร์นเทค จากัด
ประธานกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั เอสพีซี พรี เชียส เมททอล จากัด
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บจก.เมกาเคม (ประเทศไทย)
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิ สระ
บริ ษทั บ้านสวยกรุ๊ ป (สุราษฏร์ธานี) จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั สตรองค์-แม็กซ์ อินเตอร์ จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด
(มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริ ษทั พีซีเอ็น จากัด

- ไม่มี -

- ไม่มี - ไม่มี 5 ปี นับจนถึงวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560
คณะกรรมการบริ ษทั สัดส่วนร้อยละ 100
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง สัดส่วนร้อยละ 100
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 100
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคาพร้อย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
-ไม่มี-
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 10
หนังสือมอบฉันทะ
โปรดติดอากร
แสตมป์ 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่..........................…............................……..........
วันที่..........เดือน..........…...…..........พ.ศ. ....….............
1. ข้าพเจ้า...............................................................……..............สัญชาติ..............…………….....…....................
อยูบ่ า้ นเลขที่...............................................ถนน.............................................ตาบล/แขวง................…………........................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณี ย.์ ...………..................................
2. เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั .................อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)......……...........……..........................
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้นรวม...……......................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ............................เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ...................…..............หุน้ และออกเสี ยงคงคะแนนได้เท่ากับ.............…............เสี ยง
หุน้ บุริมสิทธิ..................…..........หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ..............……........เสี ยง
3. ขอมอบฉันทะให้
(1) .........................................................……….............…………….....อายุ........................….....................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่............................................ถนน......………….............................ตาบล/แขวง................……….......................
อาเภอ/เขต.....................................….....จังหวัด.......…………..........................รหัสไปรษณี ย.์ .......…......................หรื อ
(2) .....................................................................……………….…….....อายุ........................….....................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่............................................ถนน......………….............................ตาบล/แขวง.........………..............................
อาเภอ/เขต.....................................….....จังหวัด.......………….........................รหัสไปรษณี ย.์ ......….......................หรื อ
(3) .....................................................................………………….….....อายุ........................….....................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่............................................ถนน......………….............................ตาบล/แขวง........………...............................
อาเภอ/เขต.....................................….....จังหวัด.......………….........................รหัสไปรษณี ย.์ .............................…….
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุม วิสามัญ ผูถ้ ือ หุ ้น ครั้ ง ที่ 2/2560 ในวัน ที่ 2 ตุล าคม 2560 เวลา 14.00 น. ห้องศรี นคริ นทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ
แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 หรื อที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานฯ แจ้งเพือ่ ทราบ
 วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
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 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 64,411,770 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิ ม 259,349,716.50 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยนจานวน 194,937,946.50 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ ยงั
ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั ฯ จานวน 257,647,080 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
ครั้งที่ 2 (ECF-W2) จานวน 194,937,946 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
ครั้งที่ 3 (ECF-W3) จานวน 129,958,631 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 7 พิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ จากทุนจดทะเบี ยนเดิ ม 194,937,946.50
บาท เป็ น 354,137,269.00 บาท โดยออกหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน 636,797,290 หุ ้น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้
หุ ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) และรองรับการ
ใช้สิทธิ แปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 2 (ECF-W2) และ
ครั้งที่ 3 (ECF-W3)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
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 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 10 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
5. การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า
การลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
6. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อ
ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม มี ก ารพิ จ ารณาหรื อ ลงมติ ใ นเรื่ อ งใดนอกเหนื อ จากเรื่ อ งที่ ร ะบุ ไ ว้ข ้า งต้น รวมถึ ง กรณี ที่ ก ารแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ ขา้ พเจ้า
ระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ....................................................ผูม้ อบฉันทะ
(........................................................)
ลงชื่อ....................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(........................................................)
ลงชื่อ....................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(........................................................)

หมายเหตุ:
1. ผูถ้ ื อหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนเงินให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุม มากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น เป็ นผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติ มได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
ในการประชุ ม วิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 2/2560 วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรี นคริ นทร์ 1
ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิง ส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 หรื อที่ จะพึงเลื่ อนไปในวัน เวลา และสถานที่ อื่นด้วย
 วาระที่ ..........เรื่ อง.................................................................................................……...........................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ ..........เรื่ อง.............................................................................................……...............................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ ..........เรื่ อง..................................................................................................……...........................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ ..........เรื่ อง.......................................................................................…….......................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ ..........เรื่ อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 11

แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั การประชุม
ณ ห้องประชุมศรี นคริ นทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชัน่
เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : +662-378-8000 โทรสาร : +662-378-8084
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