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ท่ี ECF2  075/2560 
  
 24 ตุลาคม 2560 
 
เรื่อง  การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่กองทุนรวมและกองทุนส ารองเลีย้งชพีภายใต้การจดัการของบรษิทั

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั  
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
อา้งถงึ ขา่วแจง้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ของ บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) ที ่ECF2 

072/2560 เรื่อง การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (บรษิัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ครัง้ที ่ 2 
(แกไ้ข PDF) 

 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย รายชื่อกองทุนรวมและกองทุนส ารองเลีย้งชพีภายใต้การจดัการของบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน 

วรรณ จ ากดั ที่จะได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ของ บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
ตามที ่ทีป่ระชุมคณะกรรมการของ บรษิัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครัง้ที ่

12/2560 เมื่อวนัที ่19 ตุลาคม 2560 ซึง่ไดพ้จิารณาและอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวนไม่เกนิ 30,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ไดแ้ก่ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (“บลจ.วรรณ”) ซึง่
บลจ.วรรณ จะจดัสรรให้แก่กองทุนรวมและกองทุนส ารองเลี้ยงชพีภายใต้การจดัการของ บลจ.วรรณ ต่อไป จ านวน
ทัง้สิน้ 29 กองทุน นัน้ 

 
บรษิทัฯ ขอเรยีนว่า บลจ.วรรณ จะใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 30,000,000 หุน้ ซึง่ที่

ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในครัง้นี้ ดว้ยราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนเท่ากบั 5.58 บาทต่อหุน้ คดิเป็น
มลูค่ารวมเท่ากบั 167,400,000 บาท มกี าหนดวนัใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน เสนอขาย และวนัช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้
สามญัเพิม่ทุนของ บลจ.วรรณ ในวนัที ่25 ตุลาคม 2560 โดยราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นราคาทีไ่ม่ต ่ากว่า
รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 
ยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายต่อ บลจ.วรรณ ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 
การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (ฉบบัประมวล) โดย  

(1)  “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้นัน้ โดยราคาทีน่ ามาถวัเฉลีย่ดงักล่าวต้องใช้
ราคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุน้นัน้ในแต่ละวนั ซึง่เท่ากบั  6.20 บาท และ 
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(2)  “วนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้น” คอื วนัที ่19 ตุลาคม 2560 ซึง่ยอ้นหลงัไม่เกนิกว่า 3 วนัท าการ
ก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายต่อนกัลงทุน (วนัที ่25 ตุลาคม 2560)  

 
ในการก าหนดราคาเสนอขายทีร่าคา 5.58 บาทต่อหุน้นัน้ จะมาจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักระหว่างวนัที ่

9 ตุลาคม 2560 ถงึวนัที่ 18 ตุลาคม 2560) ซึง่มรีาคาถวัเฉลีย่น ้าหนักเท่ากบั 6.20 บาท ซึง่มรีายละเอยีดสารสนเทศของ
บรษิทัฯ ตามทีไ่ดอ้า้งถงึ 

 
อน่ึง กองทุนรวมและกองทุนส ารองเลีย้งชพี จ านวนทัง้สิน้ 29 กองทุน ภายใต้การจดัการของ บลจ.วรรณ 

ซึง่ บลจ.วรรณ จะน าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีบ่รษิทัฯ ออกและจดัสรรใหแ้ก่ บลจ.วรรณ ไปจดัสรรต่อไปนัน้ เป็นผูล้งทุนสถาบนั
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศ
เกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัประมวล) ซึง่ไม่ใช่กองทุนส่วนบุคคล โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามรายชื่อ
กองทุนรวมและกองทุนส ารองเลีย้งชพีภายใต้การจดัการของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ทีจ่ะไดร้บัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ของ บรษิัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
จ ากดั (มหาชน) (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย) 

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  

 
ขอแสดงความนบัถอื 

บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน)  
 
 
 

(นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์  
กรรมการผูจ้ดัการ 
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รายช่ือกองทุนรวม และกองทนุส ารองเล้ียงชีพภายใต้การจดัการของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ 

จ ากดั ท่ีจะได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ของ 

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) 

รหสั รายช่ือ 
จ านวนหุ้นท่ีได้รบั
การจดัสรร (หุ้น) 

กองทุนรวม 
ONE-FAS กองทุนเปิด เอกเอเซยีพนูผล 

กองทุนรวมผสม 
https://www.one-asset.com/?page_id=66 

736,300 

ONE-UB 3 กองทุนเปิด สหธนาคารเอกปนัผล 3 
กองทุนรวมตราสารทุน 
https://www.one-asset.com/?page_id=56 

298,400 

THANA1 กองทุนเปิด ธนาวรรณ 
กองทุนรวมตราสารทุน 
https://www.one-asset.com/?page_id=56 

484,600 

ONE-EQ กองทุนเปิด วรรณ อคิวติี ้
กองทุนรวมตราสารทุน 
https://www.one-asset.com/?page_id=56 

253,800 

ONE+1 กองทุนเปิด วรรณพลสัวรรณ 
กองทุนรวมตราสารทุน 
https://www.one-asset.com/?page_id=56 

654,400 

SYRUS-M กองทุนเปิด ไซรสั โมเมนตมั ฟนัด ์
กองทุนรวมตราสารทุน 
https://www.one-asset.com/?page_id=56 

179,700 

ONE-G กองทุนเปิด เอกทวคีณู 
กองทุนรวมตราสารทุน 
https://www.one-asset.com/?page_id=56  

311,300 

ONE-FLEX กองทุนเปิด วรรณเฟลก็ซเิบลิ 
กองทุนรวมผสม 
https://www.one-asset.com/?page_id=66  

128,000 

1S-LTF กองทุนเปิดวรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟี หุน้ระยะยาว  
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 
https://www.one-asset.com/?page_id=490  

1,091,500 

1AMSET50 กองทุนเปิดวรรณเอเอม็เซท็ 50  
กองทุนรวมตราสารทุน 
https://www.one-asset.com/?page_id=56 

5,728,300 

1SG-LTF กองทุนเปิดวรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟีโกรท หุน้ระยะยาว  
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 

1,586,300 

https://www.one-asset.com/?page_id=66
https://www.one-asset.com/?page_id=56
https://www.one-asset.com/?page_id=56
https://www.one-asset.com/?page_id=56
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https://www.one-asset.com/?page_id=66
https://www.one-asset.com/?page_id=490
https://www.one-asset.com/?page_id=56
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รหสั รายช่ือ 
จ านวนหุ้นท่ีได้รบั
การจดัสรร (หุ้น) 

กองทุนรวม 
https://www.one-asset.com/?page_id=490 

ONE-EC14 กองทุนเปิดวรรณ อคีวติีฟ้นัด ์(คอรป์อเรท 14) 
กองทุนรวมตราสารทุน 
https://www.one-asset.com/?page_id=56 

508,800 

ONE-
SHARIAHLTF 

กองทุนเปิดวรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรอีะห)์ หุน้ระยะยาว 
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 
https://www.one-asset.com/?page_id=490 

31,200 

FCF กองทุนเปิดเฟลกซเิบิล้ คอรป์อเรท 
กองทุนรวมผสม 
https://www.one-asset.com/?page_id=66 

849,100 

ONE-
PREMIER 

กองทุนเปิดวรรณ อนิคมั พรเีมยีร ์ฟนัด ์
กองทุนรวมผสม 
https://www.one-asset.com/?page_id=66 

129,900 

ONE-ULTRA กองทุนเปิดวรรณ อลัตรา้ อนิคมั ฟนัด ์ 
กองทุนรวมผสม 
https://www.one-asset.com/?page_id=66 

1,222,800 

FLEXAR กองทุนเปิดวรรณเฟล๊กซเิบลิคนืก าไร  
กองทุนรวมผสม 
https://www.one-asset.com/?page_id=66 

1,160,400 

ONE-POWER กองทุนเปิดวรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจ์ ี 
กองทุนรวมกลุ่มอุตสาหกรรม 
https://www.one-asset.com/?page_id=3059  

862,100 

SSF กองทุนเปิดสยามซเีลค็ 
กองทุนรวมทีม่ทีุนมาจากต่างประเทศ 
https://www.one-asset.com/?page_id=460  

1,382,800 

V-RMF กองทุนเปิดหุน้คุณค่าเพื่อการเลีย้งชพี 
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี  
https://www.one-asset.com/?page_id=492 

1,870,400 

FLEX-RMF กองทุนเปิดเฟลก็ซเิบลิคุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี  
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี  
https://www.one-asset.com/?page_id=492  

729,900 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
PD01MX วรรณเอเอม็มาสเตอรฟ์นัด ์ซึง่จดทะเบยีนแลว้ (แบบผสม) 189,000 
PD0006 พนกังาน คอมลงิค ์ซึง่จดทะเบยีนแลว้ 25,100 
PD0008EQ พนกังานการประปานครหลวง ซึง่จดทะเบยีนแลว้ (นโยบายตราสารทุน)  2,264,900 
PD03EQ เอม็เอฟซ ีซึง่จดทะเบยีนแลว้ (การลงทุนตราสารทุน) 329,700 

https://www.one-asset.com/?page_id=490
https://www.one-asset.com/?page_id=56
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https://www.one-asset.com/?page_id=66
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https://www.one-asset.com/?page_id=3059
https://www.one-asset.com/?page_id=460
https://www.one-asset.com/?page_id=492
https://www.one-asset.com/?page_id=492
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รหสั รายช่ือ 
จ านวนหุ้นท่ีได้รบั
การจดัสรร (หุ้น) 

กองทุนรวม 

PD0009EQ 
พนกังานบรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) ซึง่จดทะเบยีนแลว้-นโยบาย
ตราสารทุน 

3,489,400 

PD0009MX25 
พนกังานบรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) ซึง่จดทะเบยีนแลว้-นโยบาย
ผสมหุน้ไม่เกนิ25 

1,417,500 

PD0009MX10 
พนกังานบรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) ซึง่จดทะเบยีนแลว้-นโยบาย
ผสมหุน้ไม่เกนิ10 

51,300 

PD0010EQ 
กสล.พนง.บมจ.ธนาคารกรงุเทพ ซึง่จดทะเบยีนแ ตราสารทุน แบบไมม่ี
ความเสีย่งต่างประเทศ 

2,033,100 

รวมจ านวนหุ้นทัง้หมด 30,000,000  
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