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ท่ี ECF2 072/2560 
  
 20 ตุลาคม 2560 

เรื่อง  การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 
วรรณ จ ากดั) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ครัง้ที ่2 

เรยีน  กรรมการผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

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

ตามที่ที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 ของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) เมื่อวนัที่ 2 ตุลาคม 2560 ได้มมีติอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) โดยจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 233,925,535 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 
30 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) 
และจ านวนไม่เกนิ 77,975,178 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของ
บรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตมิอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ 
มอี านาจพจิารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนครัง้เดยีวเต็มจ านวนหรอืแต่บางส่วน เสนอขายเป็นคราวเดยีวหรอืเป็น
คราว ๆ ไปกไ็ด้ รวมถงึการก าหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) อย่างไรกต็าม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขาย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Rights Offering) และบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) นี้ จะตอ้งมจี านวนรวมกนัไม่เกนิ 233,925,535 หุน้ หรอืไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทัฯ 
ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มมีติอนุมตัิการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และที่ประชุม
คณะกรรมการของบรษิัทฯ ครัง้ที ่11/2560 เมื่อวนัที ่ 3 ตุลาคม 2560 ไดพ้จิารณาและอนุมตัิการออกและจดัสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ใหแ้ก่ Macquarie Bank Limited จ านวนไม่
เกนิ 40,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้้นละ 0.25 บาท (ซึ่งไม่เกนิร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้วของบรษิทัฯ ณ วนัที่
คณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีตใิหม้กีารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  และมหีุน้คงเหลอืจากการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
จ านวน 37,975,178 หุน้ นัน้ 

บรษิทัฯ ขอแจง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่12/2560 เมื่อวนัที ่19 ตุลาคม 2560 ซึง่
ไดพ้จิารณาและอนุมตัิการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกนิ 30,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท (ซึง่เมื่อ
พจิารณาการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัทุกคราวแลว้รวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 10 
ของทุนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ณ วนัทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีตใิหม้กีารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate)) โดยที่ยงัไม่มีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering)  
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โดยรายละเอียดของการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) จ านวนไม่เกนิ 30,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท มดีงันี้ 

1. อนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดย
การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวนไม่เกนิ 30,000,000 หุน้ (ซึง่เมื่อพจิารณาการจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัทุกคราวแลว้รวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้
ของบรษิทัฯ ณ วนัทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีติใหม้กีารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) มูล
ค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ไดแ้ก่ บรษิทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (“บลจ.วรรณ”) ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั ไม่ไดม้สี่วนร่วมในการบรหิารงานของบริษทัฯ 
ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ และไม่ไดป้ระกอบธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนัหรอืแข่งขนักบับรษิทัฯ ซึง่
บลจ.วรรณ จะจดัสรรใหแ้ก่กองทุนภายใต้การจดัการของ บลจ.วรรณ ทัง้นี้บรษิทัฯ  จะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจ ากดั (ฉบบัประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ในการนี้ บลจ.วรรณ เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศเกีย่วกบั
การออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัประมวล) และเป็นนักลงทุนสถาบนัซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ภายในประเทศ
ไทย โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงนิทีไ่ดเ้ปิดเผยของ บลจ.วรรณ  แลว้ มคีวามเหน็
ว่า บลจ.วรรณ มเีงนิทุนเพยีงพอส าหรบัการเขา้จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนซึง่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) และมฐีานะทางการเงนิมัน่คง การเพิม่ทุนในครัง้นี้จะช่วยใหบ้รษิทัฯ มโีครงสรา้งเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่ง และ
เพิม่สภาพคล่องทางการเงนิใหแ้ก่บรษิทัฯ ทีจ่ะช่วยเพิม่ศกัยภาพในการสรา้งรายไดแ้ละฐานะทางการเงนิทีด่ขี ึน้ใน
อนาคต รวมทัง้ยงัเป็นแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนทีจ่ะใชร้องรบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ และแหล่งเงนิทุนส าหรบัการ
ขยายธุรกจิ และ/หรอืธุรกจิเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ และ/หรอืการลงทุนธุรกจิพลงังานต่าง ๆ กอปรกบัการ
เพิม่ทุนดงักล่าวยงัช่วยใหบ้รษิทัฯ ไม่ต้องเพิม่ภาระหนี้สนิจากการกูย้มืเงนิ และช่วยลดค่าใชจ้่ายทางการเงนิของ
บรษิทัฯ ได ้

บลจ.วรรณ จะใช้สทิธจิองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกนิ 30,000,000 หุ้น ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) แบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในครัง้นี้ ดว้ยราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนเท่ากบั 5.58 บาทต่อหุน้ คดิเป็น
มลูค่ารวมเท่ากบั 167,400,000 บาท ทัง้นี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 
ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ ้นของบรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 
ย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายต่อ บลจ.วรรณ ซึ่งจะไม่ต ่ากว่าราคาตลาดซึ่งหมายถงึ 
ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่
ไม่เกนิ 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนัน้ โดยราคาที่น ามาถวัเฉลี่ยดงักล่าวต้องใช้ราคา
เฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนัน้ในแต่ละวนั ทัง้นี้ วนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลงัไม่เกนิกว่า  3 วนัท าการ
ก่อนวนัแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุนตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 โดยวนัก าหนดราคาเสนอขายตรงกบั
วนัที ่19 ตุลาคม 2560 (ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักระหว่างวนัที ่9 ตุลาคม 2560 ถงึวนัที ่18 ตุลาคม 2560) ซึ่งมรีาคาถวั
เฉลีย่น ้าหนกัเท่ากบั 6.20 บาท ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้  
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ล าดบัท่ี วนัท่ี 
ปริมาณซ้ือขาย 

(หุ้น) 
มูลค่าการซ้ือขาย 

(บาท) 
1. 9 ตุลาคม 2560 6,441,400.00 41,213,445.00 
2. 10 ตุลาคม 2560 8,003,500.00 49,179,745.00 
3. 11 ตุลาคม 2560 12,207,200.00 71,220,430.00 
4. 12 ตุลาคม 2560 11,008,200.00 67,473,515.00 
5. 16 ตุลาคม 2560 6,633,200.00 41,727,290.00 
6. 17 ตุลาคม 2560  6,861,800.00   43,355,655.00  
7. 18 ตุลาคม 2560  9,722,100.00   63,272,930.00  

ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน้าหนกั 7 วนัท าการ (บาท/หุน้)  6.20 
90% ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน้าหนกั 7 วนัท าการ (บาท/หุน้) 5.58 

ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหก้บั บลจ.วรรณ ทีร่าคา 5.58 บาทต่อหุน้ เมื่อเทยีบกบัรอ้ยละ 
90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 7 วนัท าการ ทีร่าคา 6.20 บาทต่อหุน้ จงึไม่ถอืว่าเป็นการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ใน
ราคาต ่าตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารพจิารณาค าขอใหร้บัหุน้
สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธใินสว่นเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ดงันัน้ หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทีจ่ดัสรร
ใหแ้ก่ บลจ.วรรณ ดงักล่าวจงึไม่มกีารก าหนดระยะเวลาหา้มขายหุน้จากการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Silent 
Period) แต่อย่างใด  

บลจ.วรรณ จะใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเฉพาะในส่วนทีบ่รษิทัฯ ออกและจดัสรรเพื่อเสนอ
ขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เท่านัน้ และก าหนดวนัใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน เสนอขาย 
และวนัช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของ บลจ.วรรณ ในวนัที ่25 ตุลาคม 2560 ทัง้นี้ กรณีทีม่เีศษของหุน้ให้ปดั
ทิง้และจะตดัหุน้จดทะเบยีนทีจ่ าหน่ายไม่ไดด้งักล่าวออก ทัง้น้ี กรณีที่มเีศษของหุ้น ให้ปดัทิ้งและตดัหุ้นจดทะเบยีนที่
จ าหน่ายไม่ได้ดงักล่าวต่อไป 

2. มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการมอี านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออก เสนอ
ขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ บลจ.วรรณ ในสว่นทีบ่รษิทัฯ ออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่รวมถงึ (1) การก าหนดและ/หรอืเปลีย่นแปลงราคาจองซือ้หุน้ซึง่อยู่ภายใต้กรอบ
ของการก าหนดราคาเสนอขายตามที่คณะกรรมการของบรษิัทฯ ได้ก าหนดไว้ขา้งต้น สดัส่วนการเสนอขายหุ้น การ
จดัสรรหุ้นไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน การช าระค่าหุน้ เงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบัการเสนอขาย จดัสรร 
และจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเนื่องกบัการเสนอขาย 
จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว (3) ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเนื่องกบัการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่
ทุนดงักล่าวของ บลจ.วรรณ รวมทัง้ดูแลการจดัส่งขอ้มูลและเปิดเผยรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ 
(4) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการเสนอขาย จดัสรร จองซือ้ และส่ง
มอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการเสนอขาย จดัสรร จองซือ้ 
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และสง่มอบหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งตน้เพื่อใหก้ารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ บลจ.วรรณ 
ในส่วนทีบ่รษิทัฯ ออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ของบรษิทัฯ ส าเรจ็ลุล่วง
ไปได ้

ทัง้นี้ รายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนปรากฏตาม แบบรายงานการออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) (F 53-4-1) (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1) และสารสนเทศการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากดั (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2)  

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 19 ตลุาคม 2560 
 

ขา้พเจา้ บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอรายงานมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่12/2560 
เมื่อวนัที ่19 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถงึ 10.30 น. เกีย่วกบัการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนแบบ General Mandate โดยมี
รายละเอยีดการจดัสรรดงันี้ 

 
1. จ านวนหุ้นเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ก่อนการจดัสรรครัง้น้ี 
 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่11/2560 เมื่อวนัที ่3 ตุลาคม 2560 ไดอ้นุมตักิารออกและจดัสรรหุน้เพิม่

ทุน แบบ General Mandate ครัง้ที ่1 สง่ผลใหหุ้น้เพิม่ทุนแบบ General Mandate คงเหลอืส าหรบัการจดัสรร 
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 37,975,178 ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

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

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 
30,000,000 

- โปรดด ู
หมายเหตุ 2 

โปรดด ู
หมายเหตุ 2 

โปรดด ู
หมายเหตุ 3 
และ 4 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - - - 

หมายเหตุ:  1. เมื่อวนัที ่19 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีตอินุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ จ านวนไม่เกนิ 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ซึ่งเมื่อพจิารณาการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัทุกคราว
แลว้รวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ณ วนัทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีตใิหม้ี
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การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)) ใหแ้ก่ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ 
จ ากดั (“บลจ.วรรณ”) ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั) 

บลจ.วรรณ เป็นนักลงทุนสถาบนัซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ภายในประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงนิทีไ่ดเ้ปิดเผยของ บลจ.วรรณ แลว้ มคีวามเหน็ว่า 
บลจ.วรรณ มฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมเีงนิทุนเพยีงพอส าหรบัการเขา้จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน
ซึง่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

การเพิม่ทุนในครัง้นี้จะช่วยใหบ้รษิทัฯ มโีครงสรา้งเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่ง และเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิ 
ใหแ้ก่บรษิทัฯ ทีจ่ะช่วยเพิม่ศกัยภาพในการสรา้งรายไดแ้ละฐานะทางการเงนิทีด่ขี ึน้ในอนาคต รวมทัง้
ยงัเป็นแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนทีจ่ะใชร้องรบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ และแหล่งเงนิทุนส าหรบัการ
ขยายธุรกจิ และ/หรอืธุรกจิเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ กอปรกบัการเพิม่ทุนดงักล่าวยงัช่วย
ใหบ้รษิทัฯ ไม่ตอ้งเพิม่ภาระหนี้สนิจากการกูย้มืเงนิ และช่วยลดค่าใชจ้่ายทางการเงนิของบรษิทัฯ ได ้
ทัง้นี้ บลจ.วรรณ ไม่ได้มสี่วนร่วมในการบรหิารงานของบรษิัทฯ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของ
บรษิทัฯ และไม่ไดป้ระกอบธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนัหรอืแขง่ขนักนักบับรษิทัฯ 

2. บลจ.วรรณ จะใช้สทิธิจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น ซึ่งคณะกรรมการของ
บรษิัทฯ ได้มมีติอนุมตัิการออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในครัง้นี้ ดว้ยราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนเท่ากบั 5.58 
บาทต่อหุน้ คดิเป็นมลูค่ารวมเท่ากบั 167,400,000 บาท  

 ทัง้นี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนกัของหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ยอ้นหลงั 7 วนั
ท าการตดิต่อกนัก่อนวนัที ่19 ตุลาคม 2560 ซึง่เป็นวนัก าหนดราคาเสนอขายต่อ บลจ.วรรณ ซึง่จะไม่ต ่า
กว่าราคาตลาดซึง่หมายถงึ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้ของบรษิทัฯ  ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั
ไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้
นัน้ โดยราคาทีน่ ามาถวัเฉลี่ยดงักล่าวต้องใช้ราคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุ้นในแต่ละวนั ทัง้นี้ วนัก าหนด
ราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลงัไม่เกินกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุนตาม
หลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจด
ทะเบยีนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (ฉบบัประมวล) โดยวนัก าหนดราคาเสนอขายตรง
กบัวนัที ่19 ตุลาคม 2560 (ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักระหว่างวนัที ่9 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที ่18 ตุลาคม 
2560) ซึง่มรีาคาถวัเฉลีย่น ้าหนกัเท่ากบั 6.20 บาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

ล าดบัท่ี วนัท่ี 
ปริมาณซ้ือขาย 

(หุ้น) 
มูลค่าการซ้ือขาย 

(บาท) 
1. 9 ตุลาคม 2560 6,441,400.00 41,213,445.00 
2. 10 ตุลาคม 2560 8,003,500.00 49,179,745.00 
3. 11 ตุลาคม 2560 12,207,200.00 71,220,430.00 
4. 12 ตุลาคม 2560 11,008,200.00 67,473,515.00 
5. 16 ตุลาคม 2560 6,633,200.00 41,727,290.00 
6. 17 ตุลาคม 2560  6,861,800.00   43,355,655.00  
7. 18 ตุลาคม 2560  9,722,100.00   63,272,930.00  
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ล าดบัท่ี วนัท่ี 
ปริมาณซ้ือขาย 

(หุ้น) 
มูลค่าการซ้ือขาย 

(บาท) 
ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน้าหนกั 7 วนัท าการ (บาท/หุน้)  6.20 

90% ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน้าหนกั 7 วนัท าการ (บาท/หุน้) 5.58 

 ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหก้บั บลจ.วรรณ ทีร่าคา 5.58 บาทต่อหุน้ เมื่อเทยีบกบัรอ้ยละ 90 ของ
ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 7 วนัท าการ ทีร่าคา 6.20 บาทต่อหุน้ จงึไม่ถอืว่าเป็นการเสนอขายหุน้ทีอ่อก
ใหม่ในราคาต ่าตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์ เงื่อนไข และวธิกีาร
พจิารณาค าขอให้รบัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 
ดงันัน้ หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวที่จดัสรรให้แก่ บลจ.วรรณ ดงักล่าวจงึไม่มกีารก าหนดระยะเวลาหา้ม
ขายหุน้จากการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจ ากดั (Silent Period) แต่อย่างใด 

3. คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการมีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ บลจ.วรรณ ในส่วนที่
บรษิทัฯ ออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่รวมถงึ (1) การ
ก าหนดและ/หรอืเปลีย่นแปลงราคาจองซือ้หุน้ซึง่อยู่ภายใตก้รอบของการก าหนดราคาเสนอขายตามที่
คณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดก้ าหนดไวข้า้งตน้ สดัส่วนการเสนอขายหุน้ การจดัสรรหุน้ไม่ว่าทัง้หมด
หรอืบางสว่น การช าระค่าหุน้ เงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการเสนอขาย จดัสรร และจอง
ซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน (2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการเสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนั
เกี่ยวเนื่องกบัการเสนอขาย จดัสรร และจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว (3) ด าเนินการต่าง ๆ อนั
เกีย่วเนื่องกบัการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวของ บลจ.วรรณ รวมทัง้ดูแลการจดัส่งขอ้มูล
และเปิดเผยรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ (4) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ 
และหลกัฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกบัการเสนอขาย จดัสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามญัเพิม่ทุน
ดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิัทฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการเสนอขาย 
จดัสรร จองซือ้ และสง่มอบหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งตน้เพื่อใหก้ารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ บลจ.วรรณ ในส่วนทีบ่รษิทัฯ ออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ของบรษิทัฯ ส าเรจ็ลุล่วงไปได ้

4. ก าหนดวนัใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน เสนอขาย และวนัช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนใน
ส่วนที่บรษิัทฯ ออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ของ 
บลจ.วรรณ ในวนัที ่25 ตุลาคม 2560 

 
2.2 การด าเนินการของบรษิทัฯ กรณีทีม่เีศษของหุน้ 

ปดัทิง้และจะตดัหุน้จดทะเบยีนทีจ่ าหน่ายไม่ไดด้งักล่าวต่อไป 
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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 7,975,178 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
รวมกนัจะต้องมจี 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 จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 หรือภายในวนัที่กฎหมาย
ก าหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งจดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป แลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน  

 
4. การก าหนดสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน 
 ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื่อสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนดงักล่าวในวนัที.่....................................                
 ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิในวนัที ่................. และใหร้วบรวม

รายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มกีารแก้ไข
เพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีน ในวนัที ่................. (วนัท าการถดัจากวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการซือ้
หุน้เพิม่ทุนทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ) 

 
5. ความคืบหน้าในการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) 

-ไมม่-ี 
 
6.  วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม  

บรษิทัฯ จะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนมาใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนกจิการ เพิม่สภาพคล่องใหแ้ก่บรษิทัฯ และ/หรอืเพื่อ
เป็นเงนิทุนส าหรบัการขยายธุรกจิหลกั และ/หรอืธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ และ/หรอืการลงทุนใน
ธุรกจิพลงังานต่างๆ  
ในปจัจุบนับรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งใชเ้งนิทุนตามแผนธุรกจิของบรษิทัฯ แบ่งเป็น 3 สว่น ดงันี้ 
1. เงนิทุนส าหรบัการขยายก าลงัการผลติในธุรกจิผลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรซ์ึง่เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัฯโดย

การลงทุนเพิม่ในเครื่องจกัรแบบกึง่อตัโนมตัิส าหรบักระบวนการผลติสนิคา้ และการขยายฐานลูกคา้ใหเ้พิม่ขึน้
จากเดมิ และ/หรอืการขยายธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกัของบรษิัทฯ ซึ่งมคีวามจ าเป็นต้องใช้แหล่งเงนิทุน
ในช่วงเดอืนตุลาคม 2560 ถงึเดอืนธนัวาคม 2561 จ านวนประมาณ 250 ลา้นบาท 

[•] 
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2. เงนิทุนส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทตย์ที่ประเทศเมยีนมาร์ ที่บรษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการถอืหุ้น
สดัสว่นรอ้ยละ 20 ในบรษิทั พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งใชเ้งนิในช่วงปี 
2561 จ านวนประมาณ 166 ลา้นบาท 

3. เงนิทุนส าหรบัการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลต่าง ๆ ผ่านบรษิทัร่วมทุน (บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ี
โฮลดิง้ส ์จ ากดั (“SAFE”)) ซึง่บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ (บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั) ถอืหุน้ใน SAFE คดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 33.37 โดยมคีวามจ าเป็นต้องใชแ้หล่งเงนิทุนในช่วงเดอืนตุลาคม 2560 ถงึเดอืนธนัวาคม 2560 
จ านวนประมาณ 15 ลา้นบาท 

โดยความจ าเป็นตอ้งใชแ้หล่งเงนิทุนขา้งตน้ ในช่วงเดอืนตุลาคม 2560 ถงึเดอืนเมษายน 2561 สรุปไดด้งันี้ 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายละเอียด ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 
1. การขยายธุรกจิหลกั และ/หรอืธุรกจิ
เกีย่วเนื่อง 

50 0 - 50 50 50 50 

2. โ ค ร ง ก า ร โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า พ ลั ง ง า น
แสงอาทติยท์ีป่ระเทศเมยีนมาร์ 

- - - - - - 166 

3. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล
ผ่าน SAFE 

- 15 - - - - - 

หมายเหตุ : ปจัจุบนั SAFE อยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปไดข้องการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลอยู่หลาย
โครงการ ซึง่ยงัไมไ่ดข้อ้สรุป 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนในครัง้นี้มาใชต้ามแผนการใชเ้งนิทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ อย่างไรกต็าม ในกรณี
ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัเงนิจากการเพิม่ทุนไม่เพยีงพอในเดอืนใด บรษิทัฯ จะจดัหาแหล่งเงนิทุนจากเงนิกูย้มืมาทดแทน ซึง่
บรษิทัฯ คาดว่าจะสามารถจดัหาเงนิกูย้มืไดต้ามความจ าเป็นต้องใชแ้หล่งเงนิทุนในแต่ละเดอืน นอกจากนี้ บรษิทัฯ 
ยงัมแีหล่งเงนิทุนส ารองในระยะยาวจากการด าเนินการระดมทุนดว้ยการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ครัง้ที ่2 (ECF-W2) และครัง้ที ่3 (ECF-W3) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วน
การถอืหุน้ ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560 เมื่อวนัที ่2 ตุลาคม 2560 ซึง่จะเป็นอกีแหล่งเงนิทุนทีจ่ะช่วย
รองรบัการใชเ้งนิทุนตามแผนธุรกจิของบรษิทัฯ และสามารถน าไปช าระคนืเงนิกูย้มืดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 

 
7. ประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่  บลจ.วรรณ ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ในครัง้นี้ จะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถระดมทุนไดภ้ายในระยะเวลาอนัสัน้ซึ่งจะช่วยเสรมิสภาพคล่องทาง
การเงนิและเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกจิการ รวมทัง้เสรมิสรา้งใหบ้รษิทัฯ มฐีานะเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่งขึน้เพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลกัของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจที่
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิพลงังาน ซึง่จะส่งผลดต่ีอการเตบิโตของบรษิทัฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ บรษิทัฯ จะสามารถลด
ความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนในตลาดเงนิ ซึง่จะส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถลดภาระหนี้สนิจากการกูย้มืเงนิ และ
สามารถลดค่าใชจ้่ายทางการเงนิของบรษิทัฯ ได ้

 
8. ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

8.1 นโยบายเงินปันผล 
 บรษิัทฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงนิได้นิติ

บุคคลของงบการเงนิบรษิทัฯ และเงนิส ารองตามกฎหมายตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ทัง้นี้ 
การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิของ



6 

บริษัทฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปจัจยัที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความ
เหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต 

8.2 ผูจ้องซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนครัง้น้ีจะมีสิทธิรบัเงินปันผลจากการด าเนินงาน 
 ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัใน

ครัง้นี้ บลจ.วรรณ จะมสีทิธริบัเงนิปนัผลจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ นับจากวนัทีม่รีายชื่อปรากฏในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ทีไ่ดย้ื่นขอจดทะเบยีนต่อกระทรวงพาณิชย ์ 

 
9. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผูถื้อหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

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

1. ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 12/2560 เพื่อพจิารณา
อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดัตาม
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  

19 ตุลาคม 2560 

2. การจองซือ้หุน้เพิม่ทนุของบุคคลในวงจ ากดั 25 ตุลาคม 2560 
3. การช าระค่าจองซือ้หุน้เพิม่ทุนของบุคคลในวงจ ากดั 25 ตุลาคม 2560 
4. วนัจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้กบักระทรวง

พาณิชย ์
ภายใน 14 วนั นับแต่วนัจองซือ้และช าระเงนิค่า
หุน้สามญัเพิม่ทุน 

 
 บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 ขอแสดงความนบัถอื 

 
 

ลงลายมอืชื่อ ............................................... กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทัฯ 
 (นายชาล ีสขุสวสัดิ)์ 

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

 (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์ 
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สารสนเทศการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 19 ตลุาคม 2560 
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่12/2560 ของบรษิทั อสีต์โคสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่19 ตุลาคม 2560 ไดม้มีตอินุมตัวิาระทีส่ าคญั ดงันี้ 
 
ตามทีท่ีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2560 ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่2 ตุลาคม 2560 ไดม้มีตอินุมตักิารจดัสรร

หุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 233,925,535 
หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ
บรษิทัฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Rights Offering) และจ านวนไม่เกนิ 77,975,178 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตมิอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ มอี านาจพจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้เดยีวเตม็จ านวน
หรือแต่บางส่วน เสนอขายเป็นคราวเดยีวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและ
รายละเอยีดอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) อย่างไรกต็าม 
ไม่ว่ากรณีใดๆจ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Rights Offering) และบุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) นี้ จะต้องมจี านวนรวมกนัไม่เกนิ 233,925,535 หุ้น 
หรอืไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินุมตักิารเพิม่ทนุแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) นัน้ 

 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่12/2560 เมื่อวนัที ่19 ตุลาคม 2560 พจิารณาแลว้มมีตอินุมตักิาร

ออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ครัง้ที ่2 โดยการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิทัฯ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้น 
บรษิทัฯ ออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวนไม่เกนิ 30,000,000 หุน้ (ซึง่เมื่อพจิารณา
การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัทุกคราว
แลว้รวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ณ วนัทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีตใิหม้ี
การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)) มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ได้แก่ บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 
(“บลจ.วรรณ”) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากดั โดยเป็นผู้ลงทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ.17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศเกีย่วกบัการออก
และเสนอขายหลกัทรพัย์ (ฉบับประมวล) (“ประกาศ กจ. 17/2551”) รวมถึงไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
บรหิารงานของบรษิัทฯ ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ และไม่ได้ประกอบธุรกจิในลกัษณะ
เดยีวกนัหรอืแข่งขนักบับรษิัทฯ ในการนี้บรษิทัฯ จะปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั (ฉบบัประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) 

บลจ.วรรณ จะใช ้สทิธจิองซื ้อหุ ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 30,000,000 หุ ้น ซึ่งที ่ประชุม
คณะกรรมการของบรษิัทฯ ได้พจิารณาออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
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Placement) แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในครัง้นี้ ด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่
ทุนเท่ากบั 5.58 บาทต่อหุ้น คดิเป็นมูลค่ารวมเท่ากบั167,400,000 บาท 
ทัง้นี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักของหุ้นของบรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ย้อนหลงั 7 
วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายต่อ บลจ.วรรณ ซึ่งจะไม่ต ่ากว่าราคาตลาดซึ่ง
หมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 
วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนัน้ โดย
ราคาที่น ามาถวัเฉลี่ยดงักล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ ้นนัน้ในแต่ละวนั ทัง้นี้ วนัก าหนด
ราคาเสนอขายหุ ้นต้องย้อนหลงัไม่เกนิกว่า  3 วนัท าการก่อนวนัแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุนตาม
หลกัเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 โดยวนัก าหนดราคาเสนอขายตรงกบัวนัที ่19 ตุลาคม 2560 (ราคา
ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักระหว่างวนัที่ 9 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 18 ตุลาคม 2560) ซึ่งมีราคาถวัเฉลี่ยน ้าหนัก
เท่ากบั 6.20 บาท ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้  

ล าดบัท่ี วนัท่ี 
ปริมาณซ้ือขาย 

(หุ้น) 
มลูค่าการซ้ือขาย 

(บาท) 
1. 9 ตุลาคม 2560 6,441,400.00 41,213,445.00 
2. 10 ตุลาคม 2560 8,003,500.00 49,179,745.00 
3. 11 ตุลาคม 2560 12,207,200.00 71,220,430.00 
4. 12 ตุลาคม 2560 11,008,200.00 67,473,515.00 
5. 16 ตุลาคม 2560 6,633,200.00 41,727,290.00 
6. 17 ตุลาคม 2560 6,861,800.00  43,355,655.00  
7. 18 ตุลาคม 2560 9,722,100.00  63,272,930.00  

ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน้าหนกั 7 วนัท าการ (บาท/หุน้) 6.20  
90% ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน้าหนกั 7 วนัท าการ (บาท/หุน้) 5.58  

 

ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหก้บั บลจ.วรรณ ทีร่าคา 5.58 บาทต่อหุน้ เมื่อเทยีบกบัรอ้ยละ 90 ของ
ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 7 วนัท าการ ทีร่าคา 6.20  บาทต่อหุน้ จงึไม่ถอืว่าเป็นการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่
ในราคาต ่าตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารพจิารณาค า
ขอใหร้บัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ดงันัน้ หุน้สามญั
เพิม่ทุนดงักล่าวที่จดัสรรให้แก่ บลจ.วรรณ ดงักล่าวจงึไม่มกีารก าหนดระยะเวลาหา้มขายหุน้จากการเสนอ
ขายหุน้ต่อบุคคลในวงจ ากดั (Silent Period) แต่อย่างใด  

บลจ.วรรณ จะใช้สทิธจิองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุนเฉพาะในส่วนที่บรษิัทฯ ออกและจดัสรรเพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เท่านัน้ และสทิธิการจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ 
บลจ.วรรณ ก าหนดวนัใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน เสนอขาย และวนัช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญั
เพิม่ทุนของ บลจ.วรรณ ในวนัที ่25 ตุลาคม 2560 ทัง้น้ี กรณีที่มเีศษของหุ้น ให้ปดัทิ้งและตดัหุ้นจด
ทะเบยีนที่จ าหน่ายไม่ได้ดงักล่าวต่อไป 

ในการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้
มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการมีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการออก เสนอขาย 
จดัสรร และจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ บลจ.วรรณ ในส่วนที่บรษิัทฯ ออกและจดัสรรเพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่รวมถงึ (1) การก าหนดและ/หรอืเปลีย่นแปลงราคาจอง
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ซือ้หุน้ซึง่อยู่ภายใต้กรอบของการก าหนดราคาเสนอขายตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดก้ าหนดไว้
ขา้งต้น สดัส่วนการเสนอขายหุน้ การจดัสรรหุน้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน การช าระค่าหุน้ เงื่อนไขและ
รายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการเสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (2) การเขา้เจรจา ท า
ความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้
สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบัการเสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุ้น
สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว (3) ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบัการใช้สทิธิจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักล่าวของ บลจ.วรรณ รวมทัง้ดูแลการจดัส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และ (4) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการ
เสนอขาย จดัสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถงึการตดิต่อ และการยื่นค าขอ
อนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการน าหุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ และมอี านาจในการด าเนินการ
อื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการเสนอขาย จดัสรร จองซือ้ และส่งมอบหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว
ขา้งตน้เพื่อใหก้ารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ บลจ.วรรณ ในสว่นทีบ่รษิทัฯ ออก
และจดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ของบรษิทัฯ ส าเรจ็ลุล่วงไปได ้

2. วตัถปุระสงค ์เหตผุล และความจ าเป็นของการออกและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) รวมถึงแผนการใช้เงิน 
บรษิทัฯ จะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนมาใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนกจิการ เพิม่สภาพคล่องใหแ้ก่บรษิทัฯ 
และ/หรอืเพื่อเป็นเงนิทุนส าหรบัการขยายธุรกจิหลกั และ/หรอืธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ 
และ/หรอืการลงทุนในธุรกจิพลงังานต่าง ๆ  

ในปจัจุบนับรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งใชเ้งนิทุนตามแผนธุรกจิของบรษิทัฯ แบ่งเป็น 3 สว่น ดงันี้ 

1. เงนิทุนส าหรบัการขยายก าลงัการผลติในธุรกจิผลติและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ซึง่เป็นธุรกจิหลกัของ
บรษิทัฯ ดว้ยการลงทุนเพิม่เครื่องจกัรแบบกึง่อตัโนมตัสิ าหรบักระบวนการผลติสนิคา้ และการขยาย
ฐานลูกค้าให้เพิม่ขึน้จากเดมิ และ/หรอืการขยายธุรกจิทีเ่กี่ยวเนื่องกบัธุรกจิหลกัของบรษิัทฯ ซึ่งมี
ความจ าเป็นตอ้งใชแ้หล่งเงนิทุนในช่วงเดอืนตุลาคม 2560 ถงึเดอืนธนัวาคม 2561 จ านวนประมาณ 
250 ลา้นบาท 

2. เงนิทุนส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ี่ประเทศเมยีนมาร์ ทีบ่รษิัทฯ เขา้ลงทุนโดย
การถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 20 ในบริษัท พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งมคีวาม
จ าเป็นทีต่อ้งใชเ้งนิในช่วงปี 2561 จ านวนประมาณ 166 ลา้นบาท 

3. เงนิทุนส าหรบัการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลต่าง ๆ ผ่านบรษิทัร่วมทุน (บรษิทั เซฟ 
เอนเนอรจ์ ีโฮลดิ้งส ์จ ากดั (“SAFE”) ซึง่บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ (บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร์ จ ากดั) 
ถอืหุ้นใน SAFE คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 33.37 โดยมคีวามจ าเป็นต้องใชแ้หล่งเงนิทุนในช่วงเดอืน 
ตุลาคม 2560 ถงึเดอืนธนัวาคม 2560 จ านวนประมาณ 15 ลา้นบาท 

โดยความจ าเป็นต้องใชแ้หล่งเงนิทุนข้างต้น ในช่วงเดอืนตุลาคม 2560 ถงึเดอืนเมษายน 2561 สรุปได้
ดงันี้ 
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หน่วย : ลา้นบาท 
รายละเอียด ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 

1. การขยายธุรกจิหลกั และ/หรือ
ธุรกจิเกีย่วเนื่อง 

50 0 - 50 50 50 50 

2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติยท์ีป่ระเทศเมยีนมาร ์

- - - - - - 166 

3. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีว
มวลผ่าน SAFE 

- 15 - - - - - 

หมายเหต ุ: ปจัจุบนั SAFE อยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปไดข้องการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล
อยู่หลายโครงการ ซึง่ยงัไมไ่ดข้อ้สรุป 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะน าเงนิทีจ่ากการเพิ่มทุนในครัง้นี้มาใช้ตามแผนการใช้เงนิที่ไดก้ล่าวขา้งต้น อย่างไรก็
ตาม ในกรณีที่บรษิัทฯ ไดร้บัเงนิจากการเพิม่ทุนไม่เพยีงพอในเดอืนใด บรษิทัฯ จะจดัหาแหล่งเงนิทุน
จากเงนิกู้ยมืมาทดแทน ซึ่งบรษิัทฯ คาดว่าจะสามารถจดัหาเงินกู้ยมืได้ตามความจ าเป็นต้องใช้แหล่ง
เงนิทุนในแต่ละเดอืน นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมแีหล่งเงนิทุนส ารองในระยะยาวจากการด าเนินการระดมทุน
ดว้ยการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2 และครัง้ที ่3 
ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ ตามมติทีป่ระชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ครัง้ที ่2/2560 เมื่อ
วนัที ่2 ตุลาคม 2560 ซึง่จะเป็นอกีแหล่งเงนิทุนทีจ่ะช่วยรองรบัการใชเ้งนิทุนตามแผนธุรกจิของบรษิทัฯ และ
สามารถน าไปช าระคนืเงนิกูย้มืดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 

 
3. หลกัเกณฑ ์วิธีการเลือก และข้อมูลของบุคคลในวงจ ากดั 

บุคคลในวงจ ากดัตอ้งมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้ และตอ้งไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยง
กนัของบรษิัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั (ฉบบัประมวล) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 
(1) เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศ กจ.17/2551 
(2) เป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพในการ

ลงทุนไดจ้รงิ รวมทัง้มคีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ หรอืศกัยภาพทีเ่ป็นประโยชน์หรอืส่งเสรมิ
การด าเนินงานของบรษิทัฯ 

ในการนี้ บรษิทัฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 30,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 
บาท ให้แก่ บลจ.วรรณ ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบนัตามประกาศ กจ.17/2551 เป็นนักลงทุนสถาบนัซึ่งจด
ทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ภายในประเทศไทย ประกอบธุรกจิบรหิารจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วน
บุคคล การจดัการกองทุนส ารองเลีย้งชพี การจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุนการจดัการกองทุน 
รวมทัง้เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน การคา้หลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นทีป่รกึษาการลงทุน  โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงนิทีไ่ดเ้ปิดเผย
ของ บลจ.วรรณ แลว้ มคีวามเหน็ว่า บลจ.วรรณ มฐีานะทางการเงนิทีม่ ัน่คง และมเีงนิทุนเพยีงพอส าหรบั
การเขา้จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนซึง่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

การเพิม่ทุนในครัง้นี้จะช่วยให้บรษิัทฯ มโีครงสร้างเงนิทุนที่แขง็แกร่ง และเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิ 
ใหแ้ก่บรษิทัฯ ทีจ่ะช่วยเพิม่ศกัยภาพในการสรา้งรายไดแ้ละฐานะทางการเงนิทีด่ขี ึน้ในอนาคต รวมทัง้ยงั
เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้รองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ และแหล่งเงินทุนส าหรับ 
การขยายธุรกจิ และ/หรอืธุรกจิเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ กอปรกบัการเพิม่ทุนดงักล่าวยงัช่วย



5 

 

ใหบ้รษิทัฯ ไม่ตอ้งเพิม่ภาระหนี้สนิจากการกูย้มืเงนิ และช่วยลดค่าใชจ้่ายทางการเงนิของบรษิทัฯ ได ้ทัง้นี้ 
บลจ.วรรณ ไม่ไดม้สีว่นร่วมในการบรหิารงานของบรษิทัฯ ไม่ไดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ และ
ไม่ไดป้ระกอบธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนัหรอืแขง่ขนักนักบับรษิทัฯ 

 
4. หลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาและเหตผุล 

ส าหรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ บลจ.วรรณ นัน้ บลจ.วรรณ จะใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทุนจ านวนไม่เกนิ 30,000,000 หุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัทฯ ไดพ้จิารณาออกและจดัสรร
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
ในครัง้นี้ ด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ  5.58 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 
167,400,000 บาททัง้นี้ ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อน
วนัก าหนดราคาเสนอขายต่อ บลจ.วรรณ ซึ่งจะไม่ต ่ากว่าราคาตลาดซึ่งหมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนกัของหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 
วนัท าการตดิต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้นัน้ โดยราคาทีน่ ามาถวัเฉลีย่ดงักล่าวต้องใชร้าคา
เฉลีย่ของการซือ้ขายหุน้ในแต่ละวนั ทัง้นี้ วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ต้องยอ้นหลงัไม่เกนิกว่า 3 วนัท า
การก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายต่อนักลงทุนตามหลกัเกณฑข์องประกาศ ทจ. 72/2558 โดยวนัก าหนดราคา
เสนอขายตรงกบัวนัที ่19 ตุลาคม 2560 (ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัระหว่างวนัที ่9 ตุลาคม 2560 ถงึวนัที ่
18 ตุลาคม 2560) ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยน ้าหนักเท่ากบั 6.20 บาท ทัง้นี้ รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1. 
รายละเอยีดของการเสนอขายหุน้ของสารสนเทศฉบบันี้ 

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน และความ
เพียงพอของแหล่งเงินทุน 

คณะกรรมการของบรษิัทฯ ได้พจิารณาเงื่อนไขการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่
บุคคลในวงจ ากดัแล้ว และเหน็ว่าการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว จะเป็นการเสนอขายให้แก่ 
บลจ.วรรณ ซึง่เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศ กจ. 17/2551 และเป็นนักลงทุนสถาบนัซึ่งจดทะเบยีน
จดัตัง้ขึน้ภายในประเทศไทย อกีทัง้ ราคาจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนส าหรบัการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่
ทุนซึง่ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในครัง้นี้นัน้ บลจ.วรรณ จะใชส้ทิธจิองซือ้
หุน้สามญัเพิม่ทุนดว้ยราคาทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัที ่19 ตุลาคม 2560 ซึง่เป็นวนัก าหนดราคาเสนอขาย
ต่อ บลจ.วรรณ ซึง่จะไม่ต ่ากว่าราคาตลาดซึง่เป็นราคาทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑร์าคาตลาดของประกาศ ทจ. 
72/2558 และเป็นไปตามมติทีป่ระชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ที ่2/2560 ของบรษิัทฯ เมื่อวนัที่ 2 ตุลาคม 
2560 ซึง่ไดม้มีตอินุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

นอกจากน้ี ปจัจุบนับรษิทัฯ มแีผนธุรกจิทีจ่ะขยายก าลงัการผลติในธุรกจิการผลติและจ าหน่าย
เฟอรน์ิเจอรซ์ึง่เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ และ/หรอืการขยายธุรกจิเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกั และ/หรอืการ
ขยายฐานลกูคา้ใหเ้พิม่ขึน้จากเดมิ รวมถงึการลงทุนในธุรกจิพลงังานต่าง ๆ โดยผ่านบรษิทั อซีเีอฟ พาว
เวอร ์จ ากดั ทีบ่รษิัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่
ประเทศเมยีนมารท์ี่บรษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการถอืหุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20 ในบรษิทั พลงังานเพื่อ
โลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั รวมถงึการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลอื่น ๆ เพิม่เตมิใน
อนาคต และปจัจุบนัอยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปไดอ้กีหลายโครงการ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึจะน าเงนิที่
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ได้รบัจากการเพิ่มทุนในครัง้นี้ มาเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อรองรบัการขยายธุรกิจหลกั  และ/หรือธุรกิจที่
เกีย่วเน่ือง และ/หรอืการลงทุนในธุรกจิพลงังานต่าง ๆ รวมถงึเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเพิม่สภาพคล่อง
ทางการเงนิใหแ้ก่บรษิทัฯ ตามแผนธุรกจิดงักล่าวขา้งตน้ 

เมื่อคณะกรรมการของบรษิทัฯ พจิารณาถงึเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บั
จากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดดังกล่าวข้างต้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมตัิการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั ได้แก่ บลจ.วรรณ โดยมีความเห็นว่า การจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่บุคคลในวงจ ากดั เงื่อนไขการ
จดัสรร ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนนัน้ มคีวามเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของผูถ้ือหุน้ 

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับแผนการใช้เงินเพ่ิมทุนและความเป็นไปได้ของ
แผนการใช้เงินเพ่ิมทุน 

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ จะสามารถน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน
ทัง้หมดมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวยีนกิจการและเพิม่สภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ ในปจัจุบนั และเพื่อเป็น
เงินทุนส าหรับการขยายธุรกิจหลัก อาทิ ส่วนการลงทุนเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติให้เพิ่มขึ้นใน
กระบวนการผลิต และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ และ/หรือการลงทุนในธุรกิจ
พลงังานต่าง ๆ ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีป่ระเทศเมยีนมาร ์และโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานชวีมวลอื่น ๆ เพิม่เตมิในอนาคต (รายละเอยีดปรากฏตามขอ้ 2. วตัถุประสงค ์เหตุผล และความ
จ าเป็นของการออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) รวมถงึแผนการ
ใชเ้งนิของสารสนเทศฉบบันี้)  โดยแผนธุรกจิดงักล่าว ทัง้ในส่วนของการขยายธุรกจิหลกั และการลงทุน
ในธุรกจิพลงังาน อาท ิโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยป์ระเทศเมยีนมาร ์และโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานชวีมวลบางโครงการ เป็นโครงการทีบ่รษิทัฯ มกีารด าเนินงานและลงทุนอยู่แลว้ในปจัจุบนั และมี
แผนการด าเนินงาน รวมถงึแผนการใชแ้หล่งเงนิทุนทีช่ดัเจนขึน้    

ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัเงนิเพิม่ทุนจากการเพิม่ทุนในครัง้นี้ ไม่เพยีงพอตามแผนการใช้
แหล่งเงนิทุน บรษิทัฯ จะจดัหาแหล่งเงนิทุนจากเงนิกูย้มืมาทดแทน ซึง่บรษิทัฯ คาดว่าจะสามารถจดัหา
เงนิกูย้มืไดต้ามความจ าเป็นต้องใชเ้งนิทุนในแต่ละเดอืน นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมแีหล่งเงนิทุนส ารองใน
ระยะยาวจากการด าเนินการระดมทุนดว้ยการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุ้นสามญัเพิม่
ทุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2 (ECF-W2) และครัง้ที ่3 (ECF-W3) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการ
ถอืหุน้ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ครัง้ที ่2/2560 เมื่อวนัที ่2 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะเป็นอกี
แหล่งเงนิทุนที่จะช่วยรองรบัการใช้เงนิทุนตามแผนธุรกจิของบรษิัทฯ และสามารถน าไปช าระคนืเงนิกู้ยมื
ดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 

7. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
คณะกรรมการของบรษิทัฯ พจิารณาแลว้และมคีวามเหน็ว่า การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดัครัง้นี้จะท าให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอนัสัน้ และมี
เงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอเพื่อจะช่วยเสรมิสภาพคล่องทางการเงนิและเป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในการด าเนิน
กจิการ รวมทัง้เสรมิสรา้งใหบ้รษิทัฯ มฐีานเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่งขึน้เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิหลกั และ/หรอื
ธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ รวมถงึการลงทุนในธุรกจิพลงังาน ซึง่จะสง่ผลดต่ีอการเตบิโต
ของบรษิทัฯ ไดใ้นระยะยาว 
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8. ค ารบัรองของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลและศกัยภาพในการ
ลงทุนของผูล้งทุน 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ขอรบัรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้ความระมดัระวงัในการด าเนินการ
พจิารณาและตรวจสอบขอ้มลูของ บลจ.วรรณ และมคีวามเหน็ว่า บลจ.วรรณ เป็นผูล้งทุนทีม่ศีกัยภาพ  

 

9. ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น (Dilution Effect) 
การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัครัง้นี้  ในกรณีที ่บลจ.วรรณ ใช้
สทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทัง้หมดจ านวน 30,000,000 หุน้ จะมผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
9.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) 

= จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั / (จ านวนหุ้นสามญัเพิม่
ทุนทีเ่สนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั + จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้) 

= 30,000,000  / (30,000,000 +  779,751,786) 
= รอ้ยละ  3.70 

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 
 =   57.01 ลา้นบาท / 779.75 ลา้นหุน้  
 =  0.073 บาทต่อหุน้ 
โดย “EPS หลงัเสนอขาย”  = ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ 4 ไตรมาสล่าสุด/(จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ 

+จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั) 
 =  57.01 ลา้นบาท / (779.75 ลา้นหุน้ + 30.00 ลา้นหุน้) 
 =  0.070 บาทต่อหุน้ 
ดงันัน้ ผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไรของผูถ้อืหุน้ (EPS Dilution) เท่ากบั 
= (0.073 -  0.070) / 0.073 
= รอ้ยละ  3.70   

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) 

 = (6.20 x 779,751,786) + (5.58 x 30,000,000)  
            (779,751,768 + 30,000,000) 

 =   6.18 บาท 
ดงันัน้ ผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution) เท่ากบั 
= (6.20 -  6.18) / 6.20  
= รอ้ยละ 0.37  
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บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าขอ้มลูในสารสนเทศฉบบันี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
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 กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั 
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