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ท่ี ECF2  017/2561 
  
 23 เมษายน 2561 

เรื่อง  การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั  ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) ครัง้ที ่3, แจง้การไม่ปรบัสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัครัง้ที ่2 (ECF-
W2) และครัง้ที ่3 (ECF-W3), และการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการถอืหุน้ของ บรษิทั แพลนเนทบอรด์ จ ากดั 
ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ (แกไ้ข PDF) 

เรยีน  กรรมการผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. แบบรายงานการออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) (F53-4-1) 
  2. สารสนเทศการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

บรษิทั อสีต์โคสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ (1) การอนุมตัิการออกและจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ครัง้ที ่3 (2) การไม่ปรบัสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 2 (“ECF-W2”) และ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่3 (“ECF-W3”) และ (3) การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการถอืหุน้
ของ บรษิทั แพลนเนทบอรด์ จ ากดั (“แพลนเนท”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดดงันี้ 

(1) บรษิทัฯ ขอแจง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2561 เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2561 
ไดพ้จิารณาและอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
จ านวนรวมกนัไม่เกนิ 7,900,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท (ซึง่ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั
ฯ ณ วนัที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)) โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

 ตามทีท่ีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2560 ของ เมื่อวนัที ่2 ตุลาคม 2560 ไดม้มีตอินุมตักิาร
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกิน 
233,925,535 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Rights Offering) และจ านวนไม่เกนิ 77,975,178 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้
ละ 0.25 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตมิอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ มอี านาจพจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้เดยีว
เต็มจ านวนหรือแต่บางส่วน เสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ รวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย 
เงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
อย่างไรกต็าม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Rights Offering) และบุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) นี้ จะต้องมจี านวนรวมกนัไม่เกนิ 
233,925,535 หุน้ หรอืไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ณ วนัทีค่ณะกรรมการมมีตอินุมตัิการเพิม่
ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่11/2560 เมื่อวนัที ่ 3 
ตุลาคม 2560 ไดพ้จิารณาและอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
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Placement) ใหแ้ก่ Macquarie Bank Limited จ านวนไม่เกนิ 40,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท (ซึง่ไม่
เกนิรอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ณ วนัทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีตใิหม้กีารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate)) และทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่ครัง้ที ่12/2560 เมื่อวนัที ่19 ตุลาคม 2560 
ไดพ้จิารณาและอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
ใหแ้ก่ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (“บลจ.วรรณ”) ซึง่บลจ.วรรณ ไดจ้ดัสรรใหแ้ก่กองทุนภายใต้การ
จดัการของ บลจ.วรรณ  จ านวนไม่เกนิ 30,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท (ซึง่ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของทุน
ช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วนัที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้มกีารเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate)) นัน้ ปจัจุบนั บรษิัทฯ มีหุ้นคงเหลอืจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 7,975,178 หุน้  

ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2561เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2561 ไดม้มีตเิป็นเอก
ฉนัทอ์นุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยการออกและจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวนรวมกนัไม่เกนิ 7,900,000 หุน้ (ซึง่ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ณ 
วนัทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีตใิหม้กีารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
0.25 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ไดแ้ก่ นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช จ านวน
ไม่เกนิ 3,950,000 หุ้น นายเอกชยั ตรีสุรยิาแสงโชติ จ านวนไม่เกนิ 2,370,000 หุ้น และนายชาญชยั อิสรานนทกร 
จ านวนไม่เกนิ 1,580,000 หุน้ ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั ไม่ไดม้สี่วนร่วมในการบรหิารงานของบรษิทัฯ ไม่เป็นบุคคลที่
เกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ และไม่ไดป้ระกอบธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนัหรอืแข่งขนักบับรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ  จะปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้
ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (ฉบบัประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)  

ในการนี้ นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีุรยิาแสงโชต ิและนายชาญชยั อสิราน
นทกร เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพในการลงทุนได้จรงิ รวมทัง้มี
ความรูค้วามสามารถประสบการณ์ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ตรวจสอบฐานะทางการเงนิของนางสาวศุภลกัษณ์ 
เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีุรยิาแสงโชติ และนายชาญชยั อสิรานนทกร แล้ว มคีวามเหน็ว่า นางสาวศุภลกัษณ์ 
เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีุรยิาแสงโชต ิและนายชาญชยั อสิรานนทกรมเีงนิทุนเพยีงพอส าหรบัการเขา้จองซือ้หุ้น
สามญัเพิม่ทุนซึง่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และมฐีานะทางการเงนิมัน่คง ที่จะช่วยให้
บรษิทัฯ มโีครงสรา้งเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่ง และเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิใหแ้ก่บรษิทัฯ และมแีหล่งเงนิทุนไปใชเ้พื่อการ
ลงทุนและการขยายธุรกจิของบรษิทัฯ ในอนาคตและ/หรอืธุรกจิเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ และ/หรอืการลงทุน
ธุรกิจพลงังานต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้และฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ ให้มัน่คงยิง่ขึน้ รวมถึง สร้าง
ศกัยภาพการลงทุนของบรษิัทฯ ในอนาคตให้แขง็แกร่งยิง่ขึน้ดว้ย กอปรกบัการเพิม่ทุนดงักล่าวยงัช่วยใหบ้รษิทัฯ ไม่
ต้องเพิ่มภาระหนี้สนิจากการกู้ยมืเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้  (โปรดพจิารณาประวตัิ/
ประสบการณ์/คุณสมบตัขิองนกัลงทุนทัง้ 3 ท่านในส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 สารสนเทศการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคล
ในวงจ ากดั) 

นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีรุยิาแสงโชต ิและนายชาญชยั อสิรานนทกร จะ
ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายละไม่เกิน 3,950,000 หุ้น ไม่เกิน 2,370,000 หุ้น และไม่เกิน 1,580,000 หุ้น 
ตามล าดบั ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัทฯ ได้พจิารณาออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในครัง้นี้ ดว้ยราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนเท่ากนั
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ทุกรายทีร่าคาเท่ากบั 6.22 บาทต่อหุน้ เป็นมลูค่า 24,569,000 บาท 14,741,400 บาท และ 9,827,600 บาท ตามล าดบั 
รวมมูลค่าเท่ากบั 49,138,000 บาท ทัง้นี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 
ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ ้นของบรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 
ย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายต่อนางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรี
สุรยิาแสงโชติ และนายชาญชยั อสิรานนทกร ซึ่งจะไม่ต ่ากว่าราคาตลาดซึ่งหมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของ
หุ้นของบรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการติดต่อกนั 
ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนัน้ โดยราคาที่น ามาถวัเฉลี่ยดงักล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนัน้ใน
แต่ละวนั ทัง้นี้ วนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลงัไม่เกนิกว่า  3 วนัท าการก่อนวนัแรกที่เสนอขายต่อนัก
ลงทุนตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 โดยวนัก าหนดราคาเสนอขายตรงกบัวนัที ่23 เมษายน 2561 (ราคาถวั
เฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัระหว่างวนัที ่10 เมษายน 2561 ถงึวนัที ่20 เมษายน 2561) ซึง่มรีาคาถวัเฉลีย่น ้าหนักเท่ากบั 6.92 บาท 
ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้  

ล าดบัท่ี วนัท่ี ปริมาณซ้ือขาย 
(หุ้น) 

มลูค่าการซ้ือขาย 
(บาท) 

1. 10 เมษายน 2561  4,514,500.00   31,142,565.00  
2. 11 เมษายน 2561  3,402,000.00   23,626,145.00  
3. 12 เมษายน 2561  7,420,300.00   52,535,005.00  
4. 17 เมษายน 2561  9,096,400.00   62,659,970.00  
5. 18 เมษายน 2561  6,576,700.00   45,372,430.00  
6. 19 เมษายน 2561  4,933,600.00   33,962,565.00  
7. 20 เมษายน 2561  7,474,605.00   50,958,990.00  

ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน้าหนกั 7 วนัท าการ (บาท/หุน้) 6.92 
90% ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน้าหนกั 7 วนัท าการ (บาท/หุน้) 6.22 

ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้กบันางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีุรยิาแสง
โชต ิและนายชาญชยั อสิรานนทกร ทีร่าคา 6.22 บาทต่อหุน้ เมื่อเทยีบกบัรอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 7 วนั
ท าการ ทีร่าคา 6.92 บาทต่อหุน้ จงึไม่ถอืว่าเป็นการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ในราคาต ่าตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์ เงื่อนไข และวธิกีารพจิารณาค าขอให้รบัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ดงันัน้ หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทีจ่ดัสรรบุคคลทัง้ 3 รายขา้งต้นจงึไม่มกีารก าหนด
ระยะเวลาหา้มขายหุน้จากการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจ ากดั (Silent Period) แต่อย่างใด ทัง้นี้ กรณีที่มเีศษของหุ้น ให้
ปดัทิ้งและตดัหุ้นจดทะเบยีนที่จ าหน่ายไม่ได้ดงักล่าวต่อไป  

นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีรุยิาแสงโชต ิและนายชาญชยั อสิรานนทกร จะ
ใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเฉพาะในส่วนทีบ่รษิัทฯ ออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) เท่านัน้ และก าหนดวนัใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน เสนอขาย และวนัช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิม่
ทุนของนางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรีสุริยาแสงโชติ และนายชาญชยั อสิรานนทกร  ในวนัที่ 23 
เมษายน 2561 ทัง้นี้ กรณีทีม่เีศษของหุน้ใหป้ดัทิง้และจะตดัหุน้จดทะเบยีนทีจ่ าหน่ายไม่ไดด้งักล่าวออก  

ในการนี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2561 ไดม้มีตเิป็นเอกฉันท์มอบหมายให้
กรรมการผูจ้ดัการมอี านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิม่
ทุนใหแ้ก่ นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีรุยิาแสงโชต ิและนายชาญชยั อสิรานนทกร ในส่วนทีบ่รษิทั
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ฯ ออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่รวมถึง (1) การก าหนดและ/หรอื
เปลี่ยนแปลงราคาจองซื้อหุ้นซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของการก าหนดราคาเสนอขายตามที่คณะกรรมการของบรษิัทฯ ได้
ก าหนดไว้ข้างต้น สดัส่วนการเสนอขายหุ้น การจดัสรรหุ้นไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน การช าระค่าหุ้น เงื่อนไขและ
รายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการเสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และ
ลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว รวมทัง้
ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเนื่องกบัการเสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว (3) ด าเนินการต่าง ๆ 
อนัเกีย่วเนื่องกบัการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวของ นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีรุยิา
แสงโชติ และนายชาญชยั อิสรานนทกร รวมทัง้ดูแลการจดัส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาด
หลกัทรพัย์ฯ และ (4) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการเสนอขาย 
จดัสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและ
หลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการเสนอขาย 
จดัสรร จองซือ้ และสง่มอบหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งต้นเพื่อใหก้ารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีุรยิาแสงโชต ิและนายชาญชยั อสิรานนทกร ในส่วนทีบ่รษิทัฯ 
ออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ของบรษิทัฯ ส าเรจ็ลุล่วงไปได ้

 ทัง้นี้ รายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนปรากฏตาม แบบรายงานการออกและจดัสรรหุ้น
เพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) (F 53-4-1) (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1) และสารสนเทศการจดัสรรหุน้เพิม่
ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2)  

(2) บรษิทัฯ ขอเรยีนว่า การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นาย
เอกชยั ตรสีรุยิาแสงโชต ิและนายชาญชยั อสิรานนทกร ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดัในครัง้นี้ ไม่สง่ผลกระทบต่อการใชส้ทิธิ
และราคาการใชส้ทิธขิอง ECF-W2 และ ECF-W3 รวมทัง้ไม่เขา้เงื่อนไขการปรบัสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธติามขอ้ก าหนด
สทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธแิละผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2 (ECF-
W2) และตามขอ้ก าหนดสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธแิละผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของ
บรษิทัฯ ครัง้ที ่3 (ECF-W3) (รวมเรยีกว่า “ข้อก าหนดสิทธิฯ”) ทีก่ าหนดว่า บรษิทัฯ จะตอ้งด าเนินการปรบัราคาการใช้
สทิธแิละอตัราการใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสทิธ ิเมื่อเกดิเหตุการณ์ทีก่ าหนดไว้ในขอ้ 3.3.1 (ข) 
ของขอ้ก าหนดสทิธฯิ กล่าวคอื เมื่อบรษิทัฯ เสนอขายหุน้สามญัแก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื ประชาชนทัว่ ไป และ/หรอื 
บุคคลในวงจ ากดั ในราคาเฉลีย่ของหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ทีค่ านวณไดต้ ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญั
ของบรษิทัฯ” โดยค านวณจากมลูค่าการซือ้ขายหุน้สามญัทัง้หมดของบรษิทัฯ หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัของบรษิทัฯ ที่
ท าการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยใ์นระหวา่งระยะเวลา 7 วนัท าการ ตดิต่อกนัก่อนวนัทีใ่ชใ้นการค านวณ ซึง่ตรง
กบัวนัที ่23 เมษายน 2561 (วนัทีเ่ปิดท าการซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัย)์ เนื่องจาก บรษิทัฯ จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่ นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีุรยิาแสงโชต ิและนายชาญชยั อสิรานนทกร โดยก าหนดราคา
เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนทีร่าคา 6.22 บาทต่อหุน้ ซึง่เป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดเฉลีย่
ถ่วงน ้าหนกัต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ยอ้นหลงัระยะเวลา 7 วนัท าการตดิต่อกนั ก่อนวนัที ่23 เมษายน 2561 ซึง่
เป็นวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อ นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีุรยิาแสงโชต ิและนายชาญชยั 
อสิรานนทกร ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศ ทจ. 72/2558  
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 ดงันัน้ การก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นาย
เอกชยั ตรสีุรยิาแสงโชติ และนายชาญชยั อสิรานนทกร ที่ 6.22 บาทต่อหุ้นในครัง้นี้ จงึไม่เขา้เงื่อนไขการปรบัสทิธิ
ใบส าคญัแสดงสทิธติามขอ้ก าหนดสทิธฯิ ดงักล่าวขา้งต้น โดยราคาใช้สทิธแิละอตัราการใช้สทิธขิอง ECF-W2 และ 
ECF-W3 จงึยงัคงเดมิ คอื  

ราคาการใชส้ทิธ ิ: 3.00 บาทต่อ 1 หุน้สามญัใหม ่ส าหรบั ECF-W2  

 5.00 บาทต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ ส าหรบั ECF-W3  
อตัราการใชส้ทิธ ิ: ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ ส าหรบั ECF-W2 

 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ ส าหรบั ECF-W3 

(3) สบืเนื่องจากสารสนเทศที ่ECF2 006/2561 ลงวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561 เรื่องการเพิม่ทุนและ
ช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนในบรษิทั แพลนเนทบอรด์ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอเรยีน
ว่า ก่อนที่แพลนเนทจะได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบยีนรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศฉบบัดงักล่าว ได้มีการ
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งการถอืหุน้ของแพลนเนทโดยนางสาวกฤษชนก ปทัมสตัยาสนธ ินางสาวพชิพมิพ์ ปทัมสตัยา
สนธ ินายเอกลกัษณ์ ปทัมสตัยาสนธ ิและนายเอกฤทธิ ์ปทัมสตัยาสนธ ิผูถ้อืหุน้ทัง้ 4 ราย ไดข้ายหุน้สามญัจ านวนราย
ละ 75,000 หุน้ หรอืคดิเป็นจ านวนหุน้รวมทัง้หมด 300,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.0  ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของแพลนเนท ราคาหุน้ละ 1.25 บาท รวมมลูค่าการซือ้ขาย 375,000 บาท ใหแ้ก่ นางขนัทอง อุดมมหนัติ
สุข ซึง่เป็นผูม้คีวามรู ้และประสบการณ์ในการท าธุรกจิผลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอร ์ของตกแต่งบา้น เครื่องนอนทุก
ชนิด พรอ้มทัง้มบีรกิารตดิตัง้ และการออกแบบเฟอรน์ิเจอร์ และเป็นนักลงทุนทีม่คีวามสนใจลงทุนในธุรกจิธุรกจิผลติ
และจ าหน่ายแผ่นไม ้(Wood-Based Panel) ทีม่ศีกัยภาพและสามารถเจรญิเตบิโตได้ ทัง้นี้ การด าเนินการดงักล่าวไม่
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการของแพลนเนท แผนการเพิม่ทุนจดทะเบยีน และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิม่
ทุนแต่อย่างใด ปจัจุบนัโครงสรา้งการถอืหุน้ของแพลนเนท ประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สดัส่วน (ร้อยละ) 

บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 5,700,000 
 

57.00 
นายคมวทิย ์บุญธ ารงกจิ 2,500,000 25.00 
นางสาวกฤษชนก ปทัมสตัยาสนธ ิ 300,000 3.00 
นางสาวพชิพมิพ ์ปทัมสตัยาสนธ ิ 300,000 3.00 
นายเอกลกัษณ์ ปทัมสตัยาสนธ ิ 300,000 3.00 
นายเอกฤทธิ ์ปทัมสตัยาสนธ ิ 300,000 3.00 
นายวรษัธกฤต พรแจ่มใส 300,000 3.00 
นางขนัทอง อุดมมหนัตสิขุ 300,000 3.00 

รวม 10,000,000 100.00 
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จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน)  

 
 
 

(นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์  
กรรมการผูจ้ดัการ 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 

(F 53-4-1) 
 

แบบรายงานการออกและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 23 เมษายน 2561 
 

ขา้พเจา้ บรษิทั อสีต์โคสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) ( “บริษทัฯ”) ขอรายงานมตคิณะกรรมการครัง้ที ่5/2561 เมื่อ
วนัที ่23 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถงึ 10.00 น. เกีย่วกบัการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนแบบ General Mandate โดยมี
รายละเอยีดการจดัสรรดงันี้ 

 
1. จ านวนหุ้นเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ก่อนการจดัสรรครัง้น้ี 
 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่12/2560 เมื่อวนัที ่19 ตุลาคม 2560 ไดอ้นุมตักิารออกและจดัสรรหุน้

เพิม่ทุน แบบ General Mandate ครัง้ที ่2 สง่ผลใหหุ้น้เพิม่ทุนแบบ General Mandate คงเหลอืส าหรบัการ
จดัสรร รายละเอยีดสรุป ดงันี้ 

 

จดัสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรพัย ์
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
หมายเหตุ 

ผูถ้อืหุน้เดมิ 
(Rights Offering) 

หุน้สามญั ไม่เกนิ 233,925,535 ไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของทุนจด
ทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - 
บุคคลในวงจ ากดั 
(Private 
Placement) 

หุน้สามญั ไม่เกนิ 7,975,178 ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - 
 
2. การออกและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนแบบ General Mandate (ครัง้ท่ี 3) 

2.1 รายละเอยีดการจดัสรร 
 

จดัสรรให้แก่ 
ประเภท

หลกัทรพัย ์
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จอง
ซ้ือ และช าระ
เงินค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) 
(โปรดดหูมายเหตุ 1) 

หุน้สามญั ไม่เกนิ 
7,900,000 

- โปรดด ู
หมายเหตุ 2 

โปรดด ู
หมายเหตุ 2 

โปรดด ู
หมายเหตุ 3 
และ 4 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - - - 

หมายเหตุ:  1. เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2561 คณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีตอินุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิัทฯ จ านวนรวมกนัไม่เกนิ 7,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ซึ่งเมื่อ
พจิารณาการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดัทุกคราวแลว้รวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ณ วนัทีค่ณะกรรมการ
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ของบรษิทัฯ มมีติใหม้กีารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)) ให้แก่ นางสาวศุภ
ลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีุรยิาแสงโชติ และนายชาญชยั อสิรานนทกร ซึ่งเป็นบุคคลใน
วงจ ากดั) 

นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีุรยิาแสงโชต ิและนายชาญชยั อสิรานนทกร เป็น
นักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมัน่คง และมีศกัยภาพในการลงทุนได้จริง 
รวมทัง้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ตรวจสอบฐานะทางการเงนิของนางสาวศุภ
ลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีุรยิาแสงโชติ และนายชาญชยั อสิรานนทกรแลว้ มคีวามเหน็
ว่า นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีุรยิาแสงโชต ิและนายชาญชยั อสิรานนทกร มี
ฐานะทางการเงนิทีม่ ัน่คง และมเีงนิทุนเพยีงพอส าหรบัการเขา้จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนซึง่เสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) (โปรดพจิารณาประวตั/ิประสบการณ์/คุณสมบตัขิองนกั
ลงทุนทัง้ 3 ท่านในส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 สารสนเทศการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั) 

การเพิ่มทุนในครัง้นี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แขง็แกร่ง และเพิ่มสภาพคล่องทาง
การเงนิให้แก่บรษิัทฯ และมีแหล่งเงินทุนไปใช้เพื่อการลงทุนและการขยายธุรกจิของบริษัทฯ ใน
อนาคตและ/หรอืธุรกจิเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ และ/หรอืการลงทุนธุรกจิพลงังานต่าง ๆ 
ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้มัน่คงยิ่งขึ้น รวมถึง สร้าง
ศกัยภาพการลงทุนของบรษิทัฯ ในอนาคตให้แขง็แกร่งยิง่ขึน้ดว้ย กอปรกบัการเพิม่ทุนดงักล่าวยงั
ช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สนิจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของ  
บรษิทัฯ ได ้ได ้ทัง้นี้ นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีรุยิาแสงโชต ิและนายชาญชยั 
อสิรานนทกร ไม่ไดม้สีว่นร่วมในการบรหิารงานของบรษิทัฯ ไม่ไดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั
ฯ และไม่ไดป้ระกอบธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนัหรอืแขง่ขนักนักบับรษิทัฯ 

2. นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีรุยิาแสงโชต ิและนายชาญชยั อสิรานนทกร จะใชส้ทิธิ
จองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนรายละไม่เกิน 3,950,000 หุ้น 2,370,000 หุ้น และ 1,580,000 หุ้น 
ตามล าดบั รวมกนัเป็นจ านวนไม่เกนิ 7,900,000 หุน้ ซึง่คณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตักิาร
ออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) ในครัง้นี้ ดว้ยราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนเท่ากนัทุกรายทีร่าคาเท่ากบั 6.22  
บาทต่อหุน้ เป็นมูลค่า 24,569,000 บาท 14,741,400 บาท และ 9,827,600 บาท ตามล าดบั รวม
มูลค่าเท่ากบั 49,138,000 บาท ทัง้นี้ ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นราคาทีไ่ม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัที ่23 เมษายน 2561 ซึง่เป็นวนัก าหนด
ราคาเสนอขายต่อนางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีุรยิาแสงโชติ และนายชาญชยั อสิ
รานนทกร ซึง่จะไม่ต ่ากว่าราคาตลาดซึง่หมายถงึ ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบรษิทัฯ  ใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนั ก่อน
วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้นัน้ โดยราคาทีน่ ามาถวัเฉลีย่ดงักล่าวต้องใชร้าคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุน้
ในแต่ละวนั ทัง้นี้ วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ต้องยอ้นหลงัไม่เกนิกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัแรกทีเ่สนอ
ขายต่อนักลงทุนตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การ
อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (ฉบบัประมวล) โดยวัน
ก าหนดราคาเสนอขายตรงกบัวนัที่ 23 เมษายน 2561 (ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักระหว่างวนัที่ 10 
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เมษายน 2561 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561) ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยน ้ าหนักเท่ากับ 6.92 บาท โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

ล าดบัท่ี วนัท่ี 
ปริมาณซ้ือขาย 

(หุ้น) 
มลูค่าการซ้ือขาย 

(บาท) 
1. 10 เมษายน 2561  4,514,500.00   31,142,565.00  
2. 11 เมษายน 2561  3,402,000.00   23,626,145.00  
3. 12 เมษายน 2561  7,420,300.00   52,535,005.00  
4. 17 เมษายน 2561  9,096,400.00   62,659,970.00  
5. 18 เมษายน 2561  6,576,700.00   45,372,430.00  
6. 19 เมษายน 2561  4,933,600.00   33,962,565.00  
7. 20 เมษายน 2561  7,474,605.00   50,958,990.00  

ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน้าหนกั 7 วนัท าการ (บาท/หุน้) 6.92 
90% ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน้าหนกั 7 วนัท าการ (บาท/หุน้) 6.22 

 ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหก้บั นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีุรยิาแสงโชต ิ
และนายชาญชยั อสิรานนทกร ทีร่าคา 6.22 บาทต่อหุน้ เมื่อเทยีบกบัรอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนัก 7 วนัท าการ ทีร่าคา 6.92 บาทต่อหุน้ จงึไม่ถอืว่าเป็นการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ในราคาต ่า
ตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารพจิารณาค าขอให้
รบัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ดงันัน้ หุน้สามญั
เพิม่ทุนดงักล่าวทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีุรยิาแสงโชต ิและนาย
ชาญชยั อสิรานนทกร ดงักล่าวจงึไม่มกีารก าหนดระยะเวลาหา้มขายหุน้จากการเสนอขายหุน้ต่อบุคคล
ในวงจ ากดั (Silent Period) แต่อย่างใด  

3. คณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดม้อบหมายให้กรรมการผู้จดัการมอี านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะ
พานิช นายเอกชยั ตรสีรุยิาแสงโชต ิและนายชาญชยั อสิรานนทกรในสว่นทีบ่รษิทัฯ ออกและจดัสรร
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่รวมถงึ (1) การก าหนดและ/หรอื
เปลีย่นแปลงราคาจองซือ้หุน้ซึง่อยู่ภายใต้กรอบของการก าหนดราคาเสนอขายตามทีค่ณะกรรมการ
ของบรษิทัฯ ไดก้ าหนดไวข้า้งตน้ สดัสว่นการเสนอขายหุน้ การจดัสรรหุน้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน 
การช าระค่าหุน้ เงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการเสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญั
เพิม่ทุน (2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเนื่องกบั
การเสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว (3) ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเนื่องกบั
การใช้สทิธจิองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวของนางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรี
สรุยิาแสงโชต ิและนายชาญชยั อสิรานนทกร รวมทัง้ดูแลการจดัส่งขอ้มูลและเปิดเผยรายละเอยีดที่
เกีย่วขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ (4) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็น
และเกีย่วขอ้งกบัการเสนอขาย จดัสรร จองซือ้ และส่งมอบหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซึง่รวมถงึการ
ตดิต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 
และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการเสนอขาย จดัสรร จองซือ้ และ
ส่งมอบหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งต้นเพื่อใหก้ารออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีรุยิาแสงโชต ิและนายชาญชยั อสิรานนทกร 
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ในส่วนทีบ่รษิทัฯ ออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ของ
บรษิทัฯ ส าเรจ็ลุล่วงไปได ้

4. ก าหนดวนัใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน เสนอขาย และวนัช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนใน
ส่วนที่บรษิัทฯ ออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ของ 
นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีุรยิาแสงโชติ และนายชาญชยั อสิรานนทกร  ใน
วนัที ่23 เมษายน 2561 

 
2.2 การด าเนินการของบรษิทัฯ กรณีทีม่เีศษของหุน้ 

ปดัทิง้และจะตดัหุน้จดทะเบยีนทีจ่ าหน่ายไม่ไดด้งักล่าวต่อไป 
 

3. จ านวนหุ้นเพ่ิมทุนแบบ General Mandate คงเหลือเพื่อการจดัสรรครัง้ต่อไป 

จดัสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรพัย ์
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
หมายเหตุ 

ผูถ้อืหุน้เดมิ  
(Rights Offering) 

หุน้สามญั ไม่เกนิ 233,925,535 โปรดดหูมายเหตุ 1 และ 2 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - 
บุคคลในวงจ ากดั 
(Private 
Placement) 

หุน้สามญั ไม่เกนิ 75,178 โปรดดหูมายเหตุ 1 และ 2 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - 

หมายเหตุ:  1. ไม่ว่ากรณีใด ๆ จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Rights Offering) และบุคคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) นี้ในทุก ๆ คราว
รวมกนัจะตอ้งมจี านวนรวมกนัไม่เกนิ 233,925,535 หุน้ หรอืไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของทุนช าระแลว้
ของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate)  

 2. วนัทีค่รบก าหนดส าหรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) คอื 
ภายในวนัที่บริษัทฯ จดัให้มกีารประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 หรอืภายในวนัที่กฎหมาย
ก าหนดให้บรษิทัฯ ต้องจดัให้มกีารประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป  แล้วแต่วนัใดจะถึง
ก่อน  

 
4. การก าหนดสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน 
 ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื่อสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนดงักล่าวในวนัที.่....................................                
 ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธิในการซื้อหุ้นเพิม่ทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในวนัที่ ................. และให้

รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และทีไ่ดม้กีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีน ในวนัที ่................. (วนัท าการถดัจากวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใิน
การซือ้หุน้เพิม่ทุนทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ) 

[•] 
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5. ความคืบหน้าในการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) 

-ไมม่-ี 
 
6.  วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม  

ในปจัจุบนับรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งใชเ้งนิทุนตามแผนธุรกจิของบรษิทัฯ แบ่งเป็น 3 สว่น ประกอบดว้ย  

1. เงนิทุนส าหรบัการขยายก าลงัการผลติในธุรกจิผลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรซ์ึง่เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ และ
การขยายฐานลูกค้าใหเ้พิม่ขึน้จากเดมิ และ/หรอืการขยายธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุ รกจิหลกัของบรษิัทฯ ซึ่งมี
ความจ าเป็นตอ้งใชแ้หล่งเงนิทุน 

2. เงนิทุนส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีป่ระเทศเมยีนมาร ์ทีบ่รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการถอืหุน้
สดัสว่นรอ้ยละ 20 ในบรษิทั พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั 

3. เงนิทุนส าหรบัการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลต่าง ๆ ผ่านบรษิทัร่วมทุน (บรษิทั เซฟ เอนเนอร์
จ ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั (“SAFE”) ซึง่บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั ถอืหุน้ใน SAFE 
คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 33.37 

ซึ่งเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนครัง้นี้จ านวน 49,138,000 บาท จะน าไปใช้เป็นเงนิทุน
หมุนเวยีนส าหรบัธุรกจิผลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรต์ามขอ้ 1 ดงักล่าวต่อไป  

 
หมายเหต ุ: ปจัจุบนั SAFE อยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปไดข้องการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ชวีมวลอยู่หลายโครงการ ซึง่ยงัไม่ไดข้อ้สรุป 
  บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการใชเ้งนิเพิม่ทุนผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยถงึความ
คบืหน้าการใชเ้งนิทุนล่าสดุ เมื่อวนัที ่25 มกราคม 2561 ทีผ่่านมา 

ทัง้นี้ บรษิัทฯจะน าเงนิทีจ่ากการเพิม่ทุนในครัง้นี้มาใช้ตามแผนการใช้เงนิทีไ่ด้กล่าวในขา้งต้น อย่างไรกต็าม ใน
กรณีที่บริษัทฯได้รบัเงินจากการเพิ่มทุนไม่เพียงพอในเดือนใด บริษัทฯ จะจดัหาแหล่งเงนิทุนจากเงินกู้ยืมมา
ทดแทน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจัดหาเงินกู้ยืมได้ตามความจ าเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนในแต่ละเดือน 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยงัมีแหล่งเงนิทุนส ารองในระยะยาวจากการด าเนินการระดมทุนด้วยการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2 (ECF-W2) และครัง้ที ่3 (ECF-W3) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วน ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560 เมื่อวนัที ่2 ตุลาคม 2560 ซึง่จะเป็นอกี
แหล่งเงนิทุนทีจ่ะช่วยรองรบัการใชเ้งนิทุนตามแผนธุรกจิของบรษิทัฯ และสามารถน าไปช าระคนืเงนิกูย้มืดงักล่าวดว้ย
เช่นกนั 

7. ประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีุรยิาแสง
โชต ิและนายชาญชยั อสิรานนทกร ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในครัง้นี้ จะท าใหบ้รษิทัฯ 
สามารถระดมทุนไดภ้ายในระยะเวลาอนัสัน้ซึง่จะช่วยเสรมิสภาพคล่องทางการเงนิและเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการ
ด าเนินกจิการ รวมทัง้เสรมิสรา้งใหบ้รษิทัฯ มฐีานะเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่งขึน้เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิหลกั และ/หรอื
ธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ รวมถึงการลงทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัอุตสาหกรรมพลงังาน ซึง่จะ
สง่ผลดต่ีอการเตบิโตของบรษิทัฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ บรษิทัฯ จะสามารถลดความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวน
ในตลาดเงนิ ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษิทัฯ สามารถลดภาระหนี้สนิจากการกูย้มืเงนิ และสามารถลดค่าใชจ้่ายทางการเงิน
ของบรษิทัฯ ได ้
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8. ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

8.1 นโยบายเงินปันผล 
 บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิได้นิติ

บุคคลของงบการเงนิบรษิทัฯ และเงนิส ารองตามกฎหมายตามทีไ่ด้ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทัง้นี้ 
การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลง โดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิของ
บรษิัทฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งในการบรหิารงาน ความจ าเป็น และความ
เหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต 

8.2 ผูจ้องซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนครัง้น้ีจะมีสิทธิรบัเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แต่งวด 
 ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัใน

ครัง้นี้ นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีรุยิาแสงโชต ิและนายชาญชยั อสิรานนทกร จะมสีทิธิ
รบัเงนิปนัผลจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ นบัจากวนัทีม่รีายชื่อปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
ทีไ่ดย้ื่นขอจดทะเบยีนต่อกระทรวงพาณิชย ์ 

 
9. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผูถื้อหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิม

ทุน 
 -ไมม่-ี 

 
10.  ตารางระยะเวลาการด าเนินการเสนอขายและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุแบบ General Mandate 
ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนนิการ วนั เดอืน ปี 

1. ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2561 เพื่อพจิารณา
อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดัตาม
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  

23 เมษายน 2561 

2. การจองซือ้หุน้เพิม่ทนุของบุคคลในวงจ ากดั 23 เมษายน 2561 
3. การช าระค่าจองซือ้หุน้เพิม่ทุนของบุคคลในวงจ ากดั 23 เมษายน 2561 
4. วนัจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้กบักระทรวง

พาณิชย ์
ภายใน 14 วนั นับแต่วนัจองซือ้และช าระเงนิค่า
หุน้สามญัเพิม่ทุน 
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 บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 ขอแสดงความนบัถอื 

 
 

ลงลายมอืชื่อ ............................................... กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทัฯ 
 (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์ 

 
 
 
ลงลายมอืชื่อ ............................................... กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทัฯ 

               (นางสาวทพิวรรณ สขุสวสัดิ)์ 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 
 

สารสนเทศการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 23 เมษายน 2561 
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2561 ของบรษิทั อสีต์โคสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ซึง่ประชุม

เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2560 ไดม้มีตอินุมตัวิาระทีส่ าคญั ดงันี้ 
 
ตามที่ทีป่ระชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 ของบรษิัทฯ เมื่อวนัที่ 2 ตุลาคม 2560 ไดม้มีตอินุมตัิการจดัสรรหุ้น

สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 233,925,535 หุน้ มูล
ค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.25 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นเดมิของบรษิทัฯ ตาม
สดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) และจ านวนไม่เกนิ 77,975,178 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 10 
ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตมิอบหมาย
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ มอี านาจพจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้เดยีวเตม็จ านวนหรอืแต่บางสว่น เสนอขายเป็นคราว
เดยีวหรอืเป็นคราวๆ ไปกไ็ด้ รวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) อย่างไรกต็าม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ (Rights Offering) และบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) นี้ จะตอ้งมจี านวนรวมกนัไม่เกนิ 233,925,535 หุน้ หรอืไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ณ วนัที่
คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) นัน้ 

 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2561 เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2561 พจิารณาแลว้มมีตอินุมตักิารออกและ

จดัสรรหุน้เพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ครัง้ที ่3 โดยการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้น 
บรษิทัฯ ออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวนรวมกนัไม่เกนิ 7,900,000 หุน้ (ซึง่เมื่อพจิารณาการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัทุกคราวแลว้รวมกนั
ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ของบรษิัทฯ ณ วนัที่คณะกรรมการของบรษิัทฯ มมีติใหม้กีารเพิม่ทุนแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)) มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) จ านวน 3 ราย ไดแ้ก่  

1) นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช จ านวนไม่เกนิ 3,950,000 หุน้ 

2) นายเอกชยั ตรสีรุยิาแสงโชต ิจ านวนไม่เกนิ 2,370,000 หุน้ 

3) นายชาญชยั อสิรานนทกร จ านวนไม่เกนิ 1,580,000 หุน้ 

โดยเป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพในการลงทุนไดจ้รงิ รวมทัง้
มคีวามรูค้วามสามารถประสบการณ์ หรอืศกัยภาพในการที่จะเป็นประโยชน์หรอืส่งเสรมิการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ รวมถงึไม่ไดม้สี่วนร่วมในการบรหิารงานของบรษิทัฯ  ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ และ
ไม่ไดป้ระกอบธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนัหรอืแข่งขนักบับรษิทัฯ ในการนี้บรษิทัฯ จะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ที่
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (ฉบบัประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) 
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นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีุรยิาแสงโชต ิและนายชาญชยั อสิรานนทกร จะใชส้ทิธจิองซือ้
หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนรายละไม่เกนิ 3,950,000 หุน้ 2,370,000 หุ้น และ 1,580,000 หุน้ ตามล าดบั รวมกนั
เป็นจ านวนไม่เกนิ 7,900,000 หุน้ ซึง่ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาออกและจดัสรรเพื่อเสนอ
ขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในครัง้นี้ ดว้ย
ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนเท่ากนัทุกรายที่ราคาเท่ากบั 6.22 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่า 24,569,000 บาท  
14,741,400 บาท และ 9,827,600 บาท ตามล าดบั รวมมลูค่าเท่ากบั 49,138,000 บาท 

ทัง้นี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก
ของหุ้นของบรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ย้อนหลงั 7 วนัท าการ
ติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะไม่ต ่ากว่าราคาตลาดซึง่หมายถงึ ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของ
หุ้นของบรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า  7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการ
ติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนัน้ โดยราคาที่น ามาถวัเฉลี่ยดงักล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการ
ซื้อขายหุ้นนัน้ในแต่ละวนั ทัง้นี้ วนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลงัไม่เกนิกว่า  3 วนัท าการก่อนวนั
แรกที่เสนอขายต่อนักลงทุนตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 โดยวนัก าหนดราคาเสนอขายตรงกบั
วนัที ่23 เมษายน 2561 (ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัระหว่างวนัที ่10 เมษายน 2561 ถงึวนัที ่20 เมษายน 2561) ซึง่มี
ราคาถวัเฉลีย่น ้าหนกัเท่ากบั 6.92 บาท ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้  

ล าดบัท่ี วนัท่ี 
ปริมาณซ้ือขาย 

(หุ้น) 
มลูค่าการซ้ือขาย 

(บาท) 
1. 10 เมษายน 2561  4,514,500.00   31,142,565.00  
2. 11 เมษายน 2561  3,402,000.00   23,626,145.00  
3. 12 เมษายน 2561  7,420,300.00   52,535,005.00  
4. 17 เมษายน 2561  9,096,400.00   62,659,970.00  
5. 18 เมษายน 2561  6,576,700.00   45,372,430.00  
6. 19 เมษายน 2561  4,933,600.00   33,962,565.00  
7. 20 เมษายน 2561  7,474,605.00   50,958,990.00  

ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 7 วนัท าการ (บาท/หุน้) 6.92 
90% ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 7 วนัท าการ (บาท/หุน้) 6.22 

ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหก้บั นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีุรยิาแสงโชต ิและนายชาญ
ชยั อสิรานนทกร ทีร่าคา 6.22 บาทต่อหุน้ เมื่อเทยีบกบัรอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 7 วนัท าการ ที่
ราคา 6.92 บาทต่อหุ้น จงึไม่ถอืว่าเป็นการเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ในราคาต ่าตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์ เงื่อนไข และวธิกีารพจิารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุน
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ดงันัน้ หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทีจ่ดัสรรใหแ้ก่บุคคลทัง้ 3 รายขา้งต้นจงึไม่
มกีารก าหนดระยะเวลาหา้มขายหุน้จากการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจ ากดั (Silent Period) แต่อย่างใด  

นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีุรยิาแสงโชต ิและนายชาญชยั อสิรานนทกร  จะใชส้ทิธจิองซือ้
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเฉพาะในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) เท่านัน้ และบรษิทัฯ ก าหนดวนัใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน เสนอขาย และวนัช าระเงนิค่าจอง
ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของ นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีรุยิาแสงโชต ิและนายชาญชยั อสิราน
นทกร ในวนัที ่23 เมษายน 2561 ทัง้นี้ กรณีที่มเีศษของหุ้น ให้ปดัทิ้งและตดัหุ้นจดทะเบยีนที่จ าหน่ายไม่ได้
ดงักล่าวต่อไป 
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ในการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว คณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดม้อบหมายให้
กรรมการผู้จดัการมอี านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซื้อหุ้น
สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีุรยิาแสงโชต ิและนายชาญชยั อสิรานนทกร 
ในสว่นทีบ่รษิทัฯ ออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่รวมถงึ (1) การ
ก าหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงราคาจองซื้อหุ้นซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของการก า หนดราคาเสนอขายตามที่
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ข้างต้น สดัส่วนการเสนอขายหุ้น การจดัสรรหุ้นไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางส่วน การช าระค่าหุน้ เงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการเสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญั
เพิม่ทุน (2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขาย 
จดัสรร และจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบัการเสนอขาย จดัสรร 
และจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว (3) ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบัการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน
ดงักล่าวของนางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรีสุริยาแสงโชติ และนายชาญชยั อิสรานนทกร  
รวมทัง้ดแูลการจดัส่งขอ้มูลและเปิดเผยรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ (4) ลงนามในเอกสาร
ค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการเสนอขาย จดัสรร จองซือ้ และส่งมอบหุน้สามญั
เพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
เอม็ เอ ไอ และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการเสนอขาย จดัสรร จองซือ้ และ
สง่มอบหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งตน้เพื่อใหก้ารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ นางสาว
ศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีรุยิาแสงโชต ิและนายชาญชยั อสิรานนทกร ในส่วนทีบ่รษิทัฯ ออกและ
จดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ของบรษิทัฯ ส าเรจ็ลุล่วงไปได ้

2. วตัถปุระสงค์ เหตุผล และความจ าเป็นของการออกและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) รวมถึงแผนการใช้เงิน 

ในปจัจุบนับรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งใชเ้งนิทุนตามแผนธุรกจิของบรษิทัฯ แบ่งเป็น 3 สว่น ประกอบดว้ย  

1. เงนิทุนส าหรบัการขยายก าลงัการผลติในธุรกจิผลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรซ์ึง่เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ 
และการขยายฐานลูกคา้ใหเ้พิม่ขึน้จากเดมิ และ/หรอืการขยายธุรกจิที่เกีย่วเนื่องกบัธุ รกจิหลกัของบรษิทัฯ 
ซึง่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชแ้หล่งเงนิทุน 

2. เงนิทุนส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีป่ระเทศเมยีนมาร ์ทีบ่รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการถอืหุน้
สดัสว่นรอ้ยละ 20 ในบรษิทั พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั 

3. เงนิทุนส าหรบัการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลต่าง ๆ ผ่านบรษิทัร่วมทุน (บรษิัท เซฟ เอน
เนอรจ์ ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั (“SAFE”) ซึง่บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั ถอืหุน้ใน 
SAFE คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 33.37 

ซึง่เงนิที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนครัง้นี้จ านวน 49,138,000 บาท จะน าไปใช้เป็นเงนิทุน
หมุนเวยีนส าหรบัธุรกจิผลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรต์ามขอ้ 1 ดงักล่าวต่อไป  

 
หมายเหต ุ: ปจัจุบนั SAFE อยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปไดข้องการเขา้ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ชวีมวลอยู่หลายโครงการ ซึง่ยงัไม่ไดข้อ้สรุป 
  บรษิัทฯ ได้จดัท ารายงานการใช้เงนิเพิม่ทุนผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยถึง
ความคบืหน้าการใชเ้งนิทุนล่าสดุ เมื่อวนัที ่25 มกราคม 2561 ทีผ่่านมา 
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ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะน าเงนิที่จากการเพิม่ทุนในครัง้นี้มาใชต้ามแผนการใชเ้งนิที่ไดก้ล่าวขา้งต้น อย่างไรกต็าม ใน
กรณีที่บรษิัทฯ ไดร้บัเงนิจากการเพิม่ทุนไม่เพยีงพอในเดอืนใด บรษิัทฯ จะจดัหาแหล่งเงนิทุนจากเงนิกู้ยมืมา
ทดแทน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจดัหาเงินกู้ยืมได้ตามความจ าเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนในแต่ละเดือน 
นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมแีหล่งเงนิทุนส ารองในระยะยาวจากการด าเนินการระดมทุนด้วยการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2 และครัง้ที ่3 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตาม
สดัส่วนการถอืหุ้น ตามมตทิี่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที ่2/2560 เมื่อวนัที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึง่จะเป็นอกีแหล่ง
เงนิทุนที่จะช่วยรองรบัการใช้เงนิทุนตามแผนธุรกจิของบรษิัทฯ และสามารถน าไปช าระคืนเงนิกู้ยมืดงักล่าวด้วย
เช่นกนั 

 
3. หลกัเกณฑ ์วิธีการเลือก และข้อมูลของบุคคลในวงจ ากดั 

บุคคลในวงจ ากดัตอ้งมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้ และตอ้งไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของ
บรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ.21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
(ฉบบัประมวล) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 

(1) เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศ กจ.17/2551 

(2) เป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพในการลงทุนได้
จรงิ รวมทัง้มคีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ หรอืศกัยภาพทีเ่ป็นประโยชน์หรอืส่งเสรมิการด าเนินงาน
ของบรษิทัฯ 

ในการนี้ บรษิทัฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีรุยิาแสงโชต ิ
และนายชาญชยั อสิรานนทกร รายละไม่เกนิ 3,950,000 หุน้ 2,370,000 หุน้ และ 1,580,000 หุน้ ตามล าดบั 
รวมกนัเป็นจ านวนไม่เกิน 7,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นนักลงทุนประเภทบุคคล
ธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมัน่คง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทัง้มีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ดงันี้ 
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รายช่ือนักลงทุน ประวติั/ประสบการณ์/คณุสมบติัของนักลงทุน 

นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช เป็นนกัลงทุนทีม่คีวามสนใจลงทุนในธุรกจิผลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรท์ี่
มศีกัยภาพและธุรกจิสามารถเตบิโตได ้ซึง่ปจัจุบนัเป็นผู้ถอืหุน้สบิอนัดบั
แรกในบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาและค้า
อสงัหารมิทรพัย ์ทัง้แนวราบและแนวสงู และบรกิารใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ 
          นอกจากนี้ ยงัเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตและผู้อ านวยการโรงเรียน
เอกชนประเภทสามญัศกึษาทีจ่งัหวดัสุพรรณบุร ี2 แห่ง และเป็นเจ้าของ
ธุรกจิสถานรบัเลีย้งเดก็ (Nursery) ดว้ย 

นายเอกชยั ตรสีรุยิาแสงโชต ิ เป็นนกัลงทุนทีม่คีวามสนใจลงทุนในธุรกจิผลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรท์ี่
มศีกัยภาพและธุรกจิสามารถเตบิโตได ้ซึง่ปจัจุบนัเป็นผูถ้อืหุน้ยีส่บิอนัดบั
แรกในบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัธุรกิจรับเหมาติดตัง้
ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและ
ระบบสื่อสาร งานระบบประปาและสุขาภิบาล งานระบบปรบัอากาศและ
ระบายอากาศ และธุรกจิเหมอืงถ่านหนิ รวมถึงธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์
          นอกจากนี้ ยังเป็นเจ้าของธุรกิจจ าหน่ายและผลิตอุปกรณ์การ
ประปาทุกชนิดดว้ย 

นายชาญชยั อสิรานนทกร เป็นนกัลงทุนทีม่คีวามสนใจลงทุนในธุรกจิผลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรท์ี่
มีศักยภาพและธุรกิจสามารถเติบโตได้ ซึ่งปจัจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจ
จ าหน่ายเครื่องประดบั ในรปูแบบของรา้นคา้สง่ 

โดยคณะกรรมการบรษิัทฯ ได้ตรวจสอบฐานะทางการเงนิของนางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั 
ตรสีุรยิาแสงโชติ และนายชาญชยั อสิรานนทกรแล้ว มคีวามเหน็ว่า นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นาย
เอกชยั ตรีสุริยาแสงโชติ และนายชาญชยั อิสรานนทกร มีฐานะทางการเงินที่มัน่คง และมีเงินทุนเพียงพอ
ส าหรบัการเขา้จองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในครัง้นี้ 

การเพิม่ทุนในครัง้นี้จะช่วยให้บรษิัทฯ มโีครงสร้างเงนิทุนที่แขง็แกร่ง และเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิ ให้แก่
บรษิัทฯ ที่จะช่วยเพิม่ศกัยภาพในการสร้างรายได้และฐานะทางการเงนิที่ดขี ึน้ในอนาคต รวมทั ้งยงัเป็นแหล่ง
เงนิทุนหมุนเวยีนที่จะใช้รองรบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ และแหล่งเงนิทุนส าหรบัการขยายธุรกจิ และ /หรอื
ธุรกจิเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ กอปรกบัการเพิม่ทุนดงักล่าวยงัช่วยใหบ้รษิทัฯ ไม่ตอ้งเพิม่ภาระหนี้สนิ
จากการกูย้มืเงนิ และช่วยลดค่าใชจ้่ายทางการเงนิของบรษิทัฯ ได ้ทัง้นี้ นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอก
ชยั ตรสีรุยิาแสงโชต ิและนายชาญชยั อสิรานนทกร ไม่ไดม้สีว่นร่วมในการบรหิารงานของบรษิทัฯ ไม่ไดเ้ป็นบุคคล
ทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ และไม่ไดป้ระกอบธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนัหรอืแขง่ขนักนักบับรษิทัฯ 

 
4. หลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาและเหตผุล 

ส าหรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีุรยิาแสงโชต ิ
และนายชาญชัย อิสรานนทกร จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนรายละไม่ เกิน 3,950,000 หุ้น 
2,370,000 หุ้น และ 1,580,000 หุน้ รวมกนัเป็นจ านวนไม่เกนิ 7,900,000 หุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของ
บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) แบบมอบอ านาจ
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ทัว่ไป (General Mandate) ในครัง้นี้ ดว้ยราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนเท่ากนัทกุรายทีร่าคาเทา่กบั 6.22 บาท
ต่อหุน้ คดิเป็นมูลค่า 24,569,000 บาท 14,741,400 บาทและ 9,827,600 บาท ตามล าดบั รวมมูลค่าเท่ากบั 
49,138,000 บาท ทัง้นี้ ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาถวั
เฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ย้อนหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคา
เสนอขายต่อนางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีรุยิาแสงโชต ิและนายชาญชยั อสิรานนทกร ซึง่จะ
ไม่ต ่ากว่าราคาตลาดซึง่หมายถงึ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไม่
น้อยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้นัน้ โดย
ราคาทีน่ ามาถวัเฉลีย่ดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุน้ในแต่ละวนั ทัง้นี้ วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้
ต้องย้อนหลงัไม่เกนิกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุนตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 
72/2558 โดยวนัก าหนดราคาเสนอขายตรงกบัวนัที ่23 เมษายน 2561 (ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักระหว่างวนัที ่
10 เมษายน 2561 ถึงวนัที ่20 เมษายน 2561) ซึ่งมรีาคาถวัเฉลีย่น ้าหนักเท่ากบั 6.92 บาท ทัง้นี้ รายละเอยีด
ปรากฏตามขอ้ 1. รายละเอยีดของการเสนอขายหุน้ของสารสนเทศฉบบันี้ 
 

5. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน และความเพียงพอของ
แหล่งเงินทุน 
คณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาเงื่อนไขการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัแลว้ 
และเห็นว่าการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว จะเป็นการเสนอขายให้แก่ นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะ
พานิช นายเอกชยั ตรสีุรยิาแสงโชติ และนายชาญชยั อสิรานนทกร ซึง่เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มี
ฐานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพในการลงทุนไดจ้รงิ รวมทัง้มคีวามรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรอื
ศกัยภาพทีจ่ะเป็นประโยชน์หรอืส่งเสรมิการด าเนินงานของบรษิทัฯ อกีทัง้ ราคาจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนส าหรบั
การใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนซึง่ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาออกและจดัสรรเพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในครัง้นี้นัน้ นางสาวศุภ
ลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีุรยิาแสงโชต ิและนายชาญชยั อสิรานนทกร จะใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่
ทุนดว้ยราคาทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 
7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัที ่23 เมษายน 2561 ซึง่เป็นวนัก าหนดราคาเสนอขายต่อ นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะ
พานิช นายเอกชยั ตรสีรุยิาแสงโชต ิและนายชาญชยั อสิรานนทกร ซึง่จะไม่ต ่ากว่าราคาตลาดซึง่เป็นราคาที่เป็นไป
ตามหลกัเกณฑร์าคาตลาดของประกาศ ทจ. 72/2558 และเป็นไปตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2560 
ของบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งได้มีมติอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate)  

นอกจากน้ี ปจัจุบนับรษิทัฯ มแีผนธุรกจิทีจ่ะขยายก าลงัการผลติในธุรกจิการผลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรซ์ึง่เป็น
ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ และ/หรอืการขยายธุรกจิเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกั และ/หรอืการขยายฐานลูกคา้ใหเ้พิม่ขึน้
จากเดมิ รวมถงึการลงทุนในธุรกจิพลงังานต่าง ๆ โดยผ่านบรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั ทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีป่ระเทศเมยีนมารท์ีบ่รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดย
การถอืหุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 20 ในบรษิทั พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั รวมถงึการลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลอื่น ๆ เพิม่เตมิในอนาคต และปจัจุบนัอยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปไดอ้กี
หลายโครงการ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึจะน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทุนในครัง้นี้ มาเป็นแหล่งเงนิทุนเพื่อรองรบัการ
ขยายธุรกจิหลกั และ/หรอืธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่อง และ/หรอืการลงทุนในธุรกจิพลงังานต่าง ๆ รวมถงึเพื่อเป็นเงนิทุน
หมุนเวยีนเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิใหแ้ก่บรษิทัฯ ตามแผนธุรกจิดงักล่าวขา้งตน้ 



7 

 

เมื่อคณะกรรมการของบรษิัทฯ พจิารณาถงึเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัจากการออกและ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวขา้งต้น คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึมมีตอินุมตัิ
การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั ไดแ้ก่ นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช 
นายเอกชยั ตรสีรุยิาแสงโชต ิและนายชาญชยั อสิรานนทกร โดยมคีวามเหน็ว่า การจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั เงื่อนไขการจดัสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนนัน้ มคีวามเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุด
ของผูถ้อืหุน้ 

6. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัแผนการใช้เงินเพ่ิมทุนและความเป็นไปได้ของแผนการใช้
เงินเพ่ิมทุน 
คณะกรรมการของบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ จะสามารถน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนทัง้หมดมาใชเ้ป็นเงนิทุน
หมุนเวยีนกจิการและเพิม่สภาพคล่องใหแ้ก่บริษทัฯ ในปจัจุบนั และเพื่อเป็นเงนิทุนส าหรบัการขยายธุรกจิหลกั 
และ/หรอืธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ และ/หรอืการลงทุนในธุรกจิพลงังานต่าง ๆ ไดแ้ก่ โครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลอื่น ๆ เพิม่เติมใน
อนาคต (รายละเอยีดปรากฏตามขอ้ 2. วตัถุประสงค ์เหตุผล และความจ าเป็นของการออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน
ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) รวมถึงแผนการใชเ้งนิของสารสนเทศฉบบันี้)  โดยแผนธุรกจิ
ดงักล่าว ทัง้ในส่วนของการขยายธุรกจิหลกั และการลงทุนในธุรกจิพลงังาน อาท ิโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยป์ระเทศเมยีนมาร ์และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลบางโครงการ เป็นโครงการทีบ่รษิทัฯ มกีาร
ด าเนินงานและลงทุนอยู่แลว้ในปจัจุบนั และมแีผนการด าเนินงาน รวมถงึแผนการใชแ้หล่งเงนิทุนทีช่ดัเจนขึน้    

ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัเงนิเพิม่ทุนจากการเพิม่ทุนในครัง้นี้ ไม่เพยีงพอตามแผนการใชแ้หล่งเงนิทุน บรษิทัฯ 
จะจดัหาแหล่งเงนิทุนจากเงนิกูย้มืมาทดแทน ซึง่บรษิทัฯ คาดว่าจะสามารถจดัหาเงนิกูย้มืไดต้ามความจ าเป็นต้อง
ใชเ้งนิทุนในแต่ละเดอืน นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมแีหล่งเงนิทุนส ารองในระยะยาวจากการด าเนินการระดมทุนดว้ย
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2 (ECF-W2) และครัง้ที ่3 
(ECF-W3) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ ซึง่เป็นไปตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่
2/2560 เมื่อวนัที ่2 ตุลาคม 2560 ซึง่จะเป็นอกีแหล่งเงนิทุนทีจ่ะช่วยรองรบัการใชเ้งนิทุนตามแผนธุรกจิของบรษิทัฯ 
และสามารถน าไปช าระคนืเงนิกูย้มืดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 

7. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
คณะกรรมการของบรษิัทฯ พจิารณาแล้วและมคีวามเหน็ว่า การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัครัง้นี้จะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถระดมทุนไดภ้ายในระยะเวลาอนัสัน้ และมเีงนิทุนหมุนเวยีน
เพยีงพอเพื่อจะช่วยเสรมิสภาพคล่องทางการเงนิและเป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในการด าเนินกจิการ รวมทัง้เสรมิสรา้ง
ใหบ้รษิทัฯ มฐีานเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่งขึน้เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิหลกั และ/หรอืธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกั
ของบรษิทัฯ รวมถงึการลงทุนในธุรกจิพลงังาน ซึง่จะสง่ผลดต่ีอการเตบิโตของบรษิทัฯ ไดใ้นระยะยาว 

8. ค ารบัรองของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลและศกัยภาพในการลงทุน
ของผูล้งทุน 
คณะกรรมการของบรษิทัฯ ขอรบัรองว่า คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการด าเนินการพจิารณาและ
ตรวจสอบขอ้มูลของ นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีุรยิาแสงโชติ และนายชาญชยั อสิรานนทกร 
และมคีวามเหน็ว่า นางสาวศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีุรยิาแสงโชติ และนายชาญชยั อสิรานนทกร 
เป็นผูล้งทุนทีม่ศีกัยภาพ  
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9. ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น (Dilution Effect) 

การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดัครัง้นี้  ในกรณีที่ นางสาวศุภลกัษณ์ 
เศษธะพานิช นายเอกชยั ตรสีุรยิาแสงโชต ิและนายชาญชยั อสิรานนทกร ใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทัง้หมด
รวมกนัเป็นจ านวน 7,900,000 หุน้ จะมผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
9.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) 

= จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั / (จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอ
ขายแก่บุคคลในวงจ ากดั + จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้) 

= 7,900,000 / (7,900,000 +  861,655,498) 
= รอ้ยละ 0.91 

9.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผูถื้อหุ้น (Earning per Share Dilution หรอื EPS Dilution) 
= (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย 
โดย “EPS ก่อนเสนอขาย” = ก าไรสทุธขิองบรษิทัฯ  4 ไตรมาสล่าสดุ /จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ 
 =   73.05 ลา้นบาท / 861.66 ลา้นหุน้  
 =  0.085 บาทต่อหุน้ 
โดย “EPS หลงัเสนอขาย”  = ก าไรสทุธขิองบรษิทัฯ 4 ไตรมาสล่าสดุ/(จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ +จ านวน

หุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั) 
 =  73.05 ลา้นบาท / (861.66 ลา้นหุน้ + 7.90 ลา้นหุน้) 
 =  0.084 บาทต่อหุน้ 
ดงันัน้ ผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไรของผูถ้อืหุน้ (EPS Dilution) เท่ากบั 
= (0.085 – 0.084) / 0.085 
= รอ้ยละ 0.91 

9.3 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 
= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
โดย “ราคาตลาดหลงัเสนอขาย” = (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้) + (ราคาเสนอขายหุน้ 
  เพิม่ทุนทีเ่สนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั x จ านวนหุน้สามญั 
  เพิม่ทุนทีเ่สนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั) / (จ านวนหุน้ทีช่ าระ 
  แลว้ + จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายแก่บุคคลใน 
  วงจ ากดั) 

 = (6.92 x 861,655,498) + (6.22 x 7,900,000)  
            (861,655,498 + 7,900,000) 

  = 6.91 
ดงันัน้ ผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution) เท่ากบั 
= (6.92 -  6.91) / 6.92 
 = รอ้ยละ 0.09 
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บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าขอ้มลูในสารสนเทศฉบบันี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 
 

ลายมอืชื่อ   
 (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์ 
 กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั 
 
 

ลายมอืชื่อ   
 (นางสาวทพิวรรณ สขุสวสัดิ)์ 
 กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั 
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