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ท่ี ECF2 067/2560 
  
 3 ตุลาคม 2560 
 
เรื่อง  การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Macquarie Bank Limited) ตาม

แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยจะแจง้ก าหนดวนัจองซือ้ และราคาจองซือ้เป็นคราว ๆ ไป 
 
เรยีน  กรรมการผูจ้ดัการ 

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

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 ของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) เมื่อวนัที่ 2 ตุลาคม 2560 ได้มีมติอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) โดยจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 233,925,535 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 
30 ของทุนจดทะเบยีนช าระแล้วของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิของบรษิัทฯ 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 ไปกไ็ด ้รวมถงึการก าหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญั
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 วนัทีค่ณะกรรมการมมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) นัน้ 

บรษิทัฯ ขอแจง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่11/2560 เมื่อวนัที่ 3 ตุลาคม 2560 ซึ่ง
ไดพ้จิารณาและอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
จ านวนไม่เกนิ 40,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท (ซึง่ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ณ 
วนัที่คณะกรรมการของบรษิัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)) โดยที่ยงัไม่มกีาร
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Rights Offering)  

โดยรายละเอียดของการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) จ านวนไม่เกนิ 40,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท มดีงันี้ 

1. อนุมตัิการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดย
การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น (ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของทุน
ช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วนัที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ได้แก่ 
Macquarie Bank Limited ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ และไม่ไดป้ระกอบธุรกจิ
ในลกัษณะเดยีวกนัหรอืแข่งขนักบับรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บรษิัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (ฉบบัประมวล) 
(“ประกาศ ทจ.72/2558”) ในการนี้ Macquarie Bank Limited เป็นผู้ลงทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรพัย์ (ฉบับประมวล) และเป็นนักลงทุนสถาบนัต่างประเทศซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศออสเตรเลีย โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินที่ได้เปิดเผยของ Macquarie Bank Limited แล้ว มี
ความเหน็ว่า Macquarie Bank Limited มเีงนิทุนเพยีงพอส าหรบัการเขา้จองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนซึ่งเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และมีฐานะทางการเงินมัน่คง การเพิ่มทุนในครัง้นี้จะช่วยให้บริษัทฯ มี
โครงสรา้งเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่ง และเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิให้แก่บรษิทัฯ ทีจ่ะช่วยเพิม่ศกัยภาพในการสรา้งรายได้
และฐานะทางการเงนิทีด่ขี ึน้ในอนาคต รวมทัง้ยงัเป็นแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนทีจ่ะใชร้องรบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
และแหล่งเงนิทุนส าหรบัการขยายธุรกจิ และ/หรอืธุรกจิเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ และ/หรอืการลงทุนธุรกจิ
พลงังานต่าง ๆ กอปรกบัการเพิม่ทุนดงักล่าวยงัช่วยให้บรษิัทฯ ไม่ต้องเพิม่ภาระหนี้สนิจากการกูย้มืเงนิ และช่วยลด
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิของบรษิทัฯ ได ้

Macquarie Bank Limited จะใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 40,000,000 หุน้ ซึง่
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในครัง้นี้ ในคราวเดยีวหรอืเป็นคราว ๆ ไปด้วยราคาทีไ่ม่ต ่า
กว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรพัยฯ์”) ยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละ
คราว โดยการใช้สิทธิดังกล่าวขึ้นอยู่กับความส าเร็จของการเข้าลงนามในสญัญาจองซื้อหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ 
Macquarie Bank Limited และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อสญัญาดงักล่าว อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ค านวณราคาถวัเฉลี่ยของหุ้นของบรษิัทฯ ย้อนหลงัดงักล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต ่ากว่าราคา
ตลาดซึ่งหมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการ
ตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนัน้ โดยราคาที่น ามาถวัเฉลีย่ดงักล่าว
ตอ้งใชร้าคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุน้นัน้ในแต่ละวนั ทัง้นี้ วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกนิกว่า 3 วนัท า
การก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายต่อนกัลงทุน ตามหลกัเกณฑข์องประกาศ ทจ. 72/2558 โดยบรษิทัฯ จะแจง้รายละเอยีดของ
การจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน เช่น จ านวนหุ้น ราคาหุ้น การค านวณราคาถวัเฉลี่ยของหุ้นของบรษิัทฯ ยอ้นหลงั และ
จ านวนเงนิรวมของการจองซื้อหุ้น วนัจองซื้อหุ้น และการช าระเงนิค่าจองซื้อหุ้นผ่านระบบการรบัส่งขอ้มูลของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ โดยระยะเวลาการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนจะเริม่ตัง้แต่วนัทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ ขึน้เครื่องหมาย XW 
ส าหรบัวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหลกัทรพัยเ์พื่อทีจ่ะใหม้กีารรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิไดร้บัใบส าคญัแสดง
สทิธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามญัของบรษิัทฯ ครัง้ที ่2 (ECF-W2) และ ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ครัง้ที ่3 
(ECF-W3) หรือวันที่บริษัทฯ และ Macquarie Bank Limited ลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น แล้วแต่วันใดจะเกิดใน
ภายหลงั จนถึงวนัที่ครบก าหนดส าหรบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) คอื 
ภายในวนัทีบ่รษิทัฯ จดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 หรอืภายในวนัทีก่ฎหมายก าหนดใหบ้รษิทัฯ ต้อง
จดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป แลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน ทัง้นี้ กรณีทีม่เีศษของหุน้ใหปั้ดทิง้และจะ
ตดัหุน้จดทะเบยีนทีจ่ าหน่ายไม่ไดด้งักล่าวออก  

ทัง้นี้ Macquarie Bank Limited จะใช้สทิธจิองซื้อหุ ้นสามญัเพิม่ทุนเฉพาะในส่วนที่บรษิัทฯ 
ออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เท่านัน้ และสทิธกิารจองซื้อหุ้นสามญั
เพิม่ทุนของ Macquarie Bank Limited จะเริม่ตัง้แต่วนัที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ขึน้เครื่องหมาย XW ส าหรบัวนัปิดสมุด
ทะเบยีนพกัการโอนหลกัทรพัยเ์พื่อที่จะให้มกีารรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธิได้รบัใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้น
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สามญัของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 2 (ECF-W2) และ ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 3 (ECF-W3) 
หรอืวนัที่บรษิัทฯ และ Macquarie Bank Limited ลงนามในสญัญาจองซื้อหุ้น แล้วแต่วนัใดจะเกดิในภายหลงั โดย 
Macquarie Bank Limited จะช าระค่าจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนภายในวนัเดียวกบัที่มกีารใช้สทิธจิองซื้อหุ้นในแต่ละ
คราว ในการนี้ เมื่อมกีารลงนามในสญัญาจองซือ้หุน้ระหว่างบรษิทัฯ และ Macquarie Bank Limited บรษิทัฯ จะแจง้ให้
ทราบผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป  

2. มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการมอี านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออก เสนอ
ขาย จดัสรรหุ้น และจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนเฉพาะในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ซึง่รวมถงึ (1) การก าหนดและ/หรอืเปลีย่นแปลงราคาจองซือ้หุน้ซึง่อยู่ภายใต้กรอบของ
การก าหนดราคาเสนอขายตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ไดก้ าหนดไว้ขา้งต้น สดัส่วนการเสนอขายหุ้น การ
จดัสรรหุน้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นการช าระค่าหุน้ เงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการเสนอขาย จดัสรร และ
จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบัการเสนอขาย จดัสรร 
และจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว (3) ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบัการใช้สทิธิจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักล่าวของ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว รวมทัง้ดูแลการจดัส่งขอ้มูลและเปิดเผยรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง
ต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ (4) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการเสนอ
ขาย จดัสรร จองซือ้ และส่งมอบหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซึง่รวมถงึการตดิต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและ
หลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิัทฯ เข้าจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการเสนอขาย 
จดัสรร จองซือ้ และส่งมอบหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งต้นเพื่อใหก้ารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัของบรษิทัฯ ส าเรจ็ลุล่วงไปได้ 

 
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 3 ตลุาคม 2560 
 

ขา้พเจ้า บรษิัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ( “บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 11/2560 เมื่อ
วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate โดยมี
รายละเอยีดการจดัสรรดงันี้ 

 
1. จ านวนหุ้นเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ก่อนการจดัสรรครัง้น้ี 
 ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2560 เมื่อวนัที ่2 ตุลาคม 2560 ไดอ้นุมตักิารเพิม่ทุนจากทีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้เป็นการล่วงหน้าและใหอ้ านาจคณะกรรมการบรษิทัฯ ในการพจิารณาออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนแบบ 
General Mandate 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 77,975,178 ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - 
 
2. การออกและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนแบบ General Mandate (ครัง้ท่ี 1) 

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 
40,000,000 

- โปรดด ู
หมายเหตุ 2 

โปรดด ู
หมายเหตุ 2 

โปรดด ู
หมายเหตุ 3 
และ 4 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - - - 
หมายเหตุ:  1. เมื่อวนัที ่3 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีติอนุมตัิการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน

ของบรษิัทฯ จ านวนไม่เกิน 40,000,000  หุ้น (ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้วของบริษัทฯ ณ 
วนัทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีตใิหม้กีารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)) ใหแ้ก ่
Macquarie Bank Limited ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั) 
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Macquarie Bank Limited เป็นนักลงทุนสถาบันต่างประเทศซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศ
ออสเตรเลีย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงนิที่ได้เปิดเผยของ 
Macquarie Bank Limited แล้ว มีความเห็นว่า Macquarie Bank Limited มีเงนิทุนเพียงพอส าหรบั
การเขา้จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนซึง่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และมฐีานะ
ทางการเงนิมัน่คง  
การเพิม่ทุนในครัง้นี้จะช่วยใหบ้รษิทัฯ มโีครงสรา้งเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่ง และเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิ 
ใหแ้ก่บรษิทัฯ ทีจ่ะช่วยเพิม่ศกัยภาพในการสรา้งรายไดแ้ละฐานะทางการเงนิทีด่ขี ึน้ในอนาคต รวมทัง้
ยงัเป็นแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนที่จะใช้รองรบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ และแหล่งเงนิทุนส าหรบัการ
ขยายธุรกจิ และ/หรอืธุรกจิเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ กอปรกบัการเพิม่ทุนดงักล่าวยงัช่วย
ใหบ้รษิทัฯ ไม่ต้องเพิม่ภาระหนี้สนิจากการกูย้มืเงนิ และช่วยลดค่าใชจ้่ายทางการเงนิของบรษิทัฯ ได ้
ทัง้นี้ Macquarie Bank Limited ไม่ไดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ และไม่ไดป้ระกอบธุรกจิใน
ลกัษณะเดยีวกนัหรอืแขง่ขนักนักบับรษิทัฯ 

2. Macquarie Bank Limited จะใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนซึง่คณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตัิ
การออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) ในครัง้นี้ ในคราวเดยีวหรอืเป็นคราว ๆ ไปดว้ยราคาทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคา
ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 
ย้อนหลงัเจด็วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละ
คราว หรอืหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการค านวณราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นของบรษิัทฯ ย้อนหลงัดงักล่าว 
ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต ่ากว่าราคาตลาดซึ่งหมายถงึ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของ
หุน้ของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการ
ตดิต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนัน้ โดยราคาที่น ามาถวัเฉลีย่ดงักล่าวต้องใช้ราคาเฉลีย่ของ
การซือ้ขายหุน้ในแต่ละวนั ทัง้นี้ วนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลงัไม่เกนิกว่า 3 วนัท าการก่อน
วนัแรกทีเ่สนอขายต่อนกัลงทุนตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 72/2558 
เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิัทจดทะเบยีนเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (ฉบบัประมวล) โดย
บรษิัทฯ จะแจง้รายละเอยีดของการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน เช่น จ านวนหุน้ ราคาหุน้ การค านวณราคา
ถวัเฉลีย่ของหุน้ของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั จ านวนเงนิรวมของการจองซือ้หุน้ วนัจองซือ้หุน้ และการช าระเงนิ
ค่าจองซือ้หุน้ผ่านระบบการรบัสง่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

3. คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการมีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเฉพาะในสว่นทีบ่รษิทัฯ ออกและ
จดัสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  ซึ่งรวมถึง (1) การก าหนดและ/
หรือเปลี่ยนแปลงราคาจองซื้อหุ้นซึ่งอยู่ภายใต้ก รอบของการก าหนดราคาเสนอขายตามที่
คณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดก้ าหนดไวข้า้งตน้ สดัส่วนการเสนอขายหุน้ การจดัสรรหุน้ไม่ว่าทัง้หมด
หรอืบางส่วน การช าระค่าหุน้ เงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการเสนอขาย จดัสรร และจอง
ซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน (2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการเสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนั
เกี่ยวเนื่องกบัการเสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว (3) ด าเนินการต่าง ๆ อนั
เกี่ยวเนื่องกบัการใช้สทิธิจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวของ Macquarie Bank Limited ในแต่ละ
คราว รวมทัง้ดแูลการจดัสง่ขอ้มลูและเปิดเผยรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ (4) ลง
นามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการเสนอขาย จดัสรร จอง
ซือ้ และส่งมอบหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและ
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หลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บรษิัทฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็น
และสมควรเกีย่วกบัการเสนอขาย จดัสรร จองซือ้ และส่งมอบหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งต้นเพื่อให้
การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัของบรษิทัฯ ส าเรจ็ลุล่วงไปได้ 

4. ระยะเวลาการใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ Macquarie Bank Limited จะเริม่ตัง้แต่วนัที่ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ขึน้เครื่องหมาย XW ส าหรบัวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหลกัทรพัยเ์พื่อทีจ่ะใหม้กีาร
รวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2 (ECF-
W2) และ ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 3 (ECF-W3) หรอื วนัที่บรษิัทฯ 
และ Macquarie Bank Limited ลงนามในสญัญาจองซือ้หุน้ แลว้แต่วนัใดจะเกดิในภายหลงั จนถงึวนัที่
ครบก าหนดส าหรบัการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) คือ 
ภายในวันที่บริษัทฯ จดัให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 หรือภายในวันที่กฎหมาย
ก าหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งจดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป แลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน 
ในการนี้ เมื่อมกีารลงนามในสญัญาจองซือ้หุน้ระหว่างบรษิทัฯ และ Macquarie Bank Limited บรษิทัฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป  

 
2.2 การด าเนินการของบรษิทัฯ กรณีทีม่เีศษของหุน้ 

ปัดทิง้และจะตดัหุน้จดทะเบยีนทีจ่ 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 37,975,178 โปรดดหูมายเหตุ 1 และ 2 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - 
หมายเหตุ:  1. ไม่ว่ากรณีใด ๆ จ านวนหุ้นสามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Rights Offering) และบุคคล

ในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) นี้ในทุก ๆ คราว
รวมกนัจะต้องมจี านวนรวมกนัไม่เกนิ 233,925,535 หุ้น หรอืไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของทุนช าระแล้ว
ของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate)  

 2. วนัทีค่รบก าหนดส าหรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) คอื 
ภายในวันที่บริษัทฯ จดัให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2561 หรือภายในวันที่กฎหมาย
ก าหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งจดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป แลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน  

 
4. การก าหนดสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน 
 ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื่อสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนดงักล่าวในวนัที.่....................................                

[•] 
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 ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิในวนัที ่................. และใหร้วบรวม
รายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไข
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  
ในปัจจุบนับรษิทัฯมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งใชเ้งนิทุนตามแผนธุรกจิของบรษิทัฯ แบ่งเป็น 3 สว่น ดงันี้ 
1. เงนิทุนส าหรบัการขยายก าลงัการผลติในธุรกจิผลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรซ์ึง่เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัฯดว้ย

การลงทุนเพิม่ในเครื่องจกัรแบบกึง่อตัโนมตัิส าหรบักระบวนการผลติสนิค้า และการขยายฐานลูกคา้ใหเ้พิม่ขึน้
จากเดมิ และ/หรอืการขยายธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ซึ่งมคีวามจ าเป็นต้องใชแ้หล่งเงนิทุน
ในช่วงเดอืนตุลาคม 2560 ถงึเดอืนธนัวาคม 2561 จ านวนประมาณ 250 ลา้นบาท 

2. เงนิทุนส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ ที่บรษิัทเข้าลงทุนโดยการถือหุ้น
สดัสว่นรอ้ยละ 20 ในบรษิทัพลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งใชเ้งนิในช่วงปี 
2561 จ านวนประมาณ 166 ลา้นบาท 

3. เงนิทุนส าหรบัการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลต่างๆผ่านบรษิทัร่วมทุน (บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ี
โฮลดิง้ส ์จ ากดั (“SAFE”) ซึง่บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ (บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั) ถอืหุน้ใน SAFE คดิเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 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. การขยายธุรกิจหลกั และ/หรือ
ธุรกจิเกีย่วเน่ือง 

50 0 - 50 50 50 50 

2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติยท์ีป่ระเทศเมยีนมาร ์

- - - - - - 166 

3. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีว
มวลผ่าน SAFE 

- 15 - - - - - 

หมายเหต ุ: ปัจจุบนั SAFE อยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปไดข้องการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวี
มวลอยู่หลายโครงการ ซึง่ยงัไม่ไดข้อ้สรุป 
 
ทัง้นี้ บรษิัทฯจะน าเงนิที่ได้จากการเพิม่ทุนในครัง้นี้มาใชต้ามแผนการใช้เงนิทีไ่ดก้ล่าวในขา้งต้น อย่างไรกต็าม ใน
กรณีทีบ่รษิทัฯไดร้บัเงนิจากการเพิม่ทุนไม่เพยีงพอในเดอืนใด บรษิทัฯ จะจดัหาแหล่งเงนิทุนจากเงนิกูย้มืมาทดแทน 
ซึง่บรษิทัฯ คาดว่าจะสามารถจดัหาเงนิกูย้มืไดต้ามความจ าเป็นตอ้งใชแ้หล่งเงนิทุนในแต่ละเดอืน นอกจากนี้ บรษิทัฯ 
ยงัมแีหล่งเงนิทุนส ารองในระยะยาวจากการด าเนินการระดมทุนดว้ยการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อ
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หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2 และครัง้ที ่3 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัสว่น ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญั
ผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560 เมื่อวนัที ่2 ตุลาคม 2560 ซึง่จะเป็นอกีแหล่งเงนิทุนทีจ่ะช่วยรองรบัการใชเ้งนิทุนตามแผนธุรกจิ
ของบรษิทัฯ และสามารถน าไปช าระคนืเงนิกูย้มืดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 

 
7. ประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่  Macquarie Bank Limited ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) ครัง้นี้ จะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถระดมทุนไดภ้ายในระยะเวลาอนัสัน้ซึง่จะช่วยเสรมิสภาพคล่อง
ทางการเงนิและเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกจิการ รวมทัง้เสรมิสรา้งใหบ้รษิทัฯ มฐีานะเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่งขึน้
เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิหลกั และ/หรอืธุรกจิที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ รวมถึงการลงทุนในธุรกจิที่
เกี่ยวเนื่องกบัอุตสาหกรรมพลงังาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบรษิัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ บรษิัทฯ จะ
สามารถลดความเสีย่งที่เกดิจากความผนัผวนในตลาดเงนิ ซึ่งจะส่งผลให้บรษิัทฯ สามารถลดภาระหนี้สนิจากการ
กูย้มืเงนิ และสามารถลดค่าใชจ้่ายทางการเงนิของบรษิทัฯ ได ้

 
8. ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

8.1 นโยบายเงินปันผล 
 บรษิัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิได้นิติ

บุคคลของงบการเงนิบรษิัทฯ และเงนิส ารองตามกฎหมายตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ทัง้นี้ 
การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิของ
บรษิัทฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจยัที่เกี่ยวข้องในการบรหิารงาน ความจ าเป็น และความ
เหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต 

8.2 ผูจ้องซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนครัง้น้ีจะมีสิทธิรบัเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แต่งวด 
 ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัใน

ครัง้นี้ (Macquarie Bank Limited) จะมีสทิธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทฯ นับจากวันที่มี
รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ทีไ่ดย้ื่นขอจดทะเบยีนต่อกระทรวงพาณิชย ์ 

 
9. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผูถื้อหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

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

1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่
11/2560 เพื่ อพิจารณาอนุมัติการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลใน
วงจ ากดัตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) 

3 ตุลาคม 2560 

2. การจองซือ้หุน้เพิม่ทนุของบุคคลใน
วงจ ากดั 

ระยะเวลาการใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิ่มทุนจะเริม่ตัง้แต่วนัที่ตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ขึน้เครื่องหมาย XW ส าหรบัวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการ
โอนหลกัทรพัย์เพื่อทีจ่ะใหม้กีารรวบรวมรายชื่อผู้ถอืหุน้ทีม่สีทิธไิด้รบั
ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ ้นสามญัของบรษิ ัทฯ ครัง้ที ่ 2 (ECF-
W2) และ ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 3 
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ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนนิการ วนั เดอืน ปี 
(ECF-W3) แล้วแต่วนัใดจะเกดิในภายหลงั หรอืวนัที่บรษิ ัทฯ และ 
Macquarie Bank Limited ลงนามในสญัญาจองซื้อหุ ้น จนถึงวนัที่
ครบก าหนดส าหรบัการจดัสรรหุ ้นสามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) คอื ภายในวนัที ่บรษิ ัทฯ จดัให ้มกีาร
ประชุมสามญัผู ้ถ ือหุ ้นประจ าปี 2561 หรอืภายในวนัที ่กฎหมาย
ก าหนดให้บรษิัทฯ ต้องจดัให้มกีารประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีใน
ครัง้ถดัไป แล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน 

3. การช าระค่าจองซือ้หุน้เพิม่ทุนของ
บุคคลในวงจ ากดั 

ช าระภายในวนัที่ Macquarie Bank Limited ใช้สทิธจิองซื้อหุ้นสามญั
เพิม่ทุนในแต่ละคราว 

4. วนัจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระ
แลว้กบักระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนั นับแต่วนัจองซื้อ และช าระเงนิค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนใน
แต่ละคราว 

 
 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 3 ตลุาคม 2560 
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 11/2560 ของบรษิัท อสีต์โคสท์เฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่3 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 มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ
บรษิทัฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Rights Offering) และจ านวนไม่เกนิ 77,975,178  หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตมิอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ มอี านาจพจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้เดยีวเตม็จ านวน
หรอืแต่บางส่วน เสนอขายเป็นคราวเดียวหรอืเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ รวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและ
รายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) อย่างไรกต็าม 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) นี้ จะต้องมจี านวนรวมกนัไม่เกนิ 233,925,535 
หุน้ หรอืไม่เกนิกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแลว้ของบรษิัทฯ ณ วนัที่คณะกรรมการมมีตอินุมตัิการเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) นัน้ 

 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิัทฯ ครัง้ที ่11/2560 เมื่อวนัที ่3 ตุลาคม 2560 พจิารณาแลว้มมีตอินุมตักิาร

ออกและจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้น 
บรษิทัฯ ออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวนไม่เกนิ 40,000,000 หุน้ (ซึง่ไม่เกนิรอ้ยละ 
10 ของทุนช าระแล้วของบรษิัทฯ ณ วนัที่คณะกรรมการของบรษิัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate)) มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ไดแ้ก่ Macquarie Bank Limited ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั โดยเป็นผูล้งทุนสถาบนั
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ.17/2551 เรื่อง การก าหนดบท
นิยามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ (ฉบบัประมวล) (“ประกาศ กจ. 17/2551”) 
รวมถงึไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ และไม่ไดป้ระกอบธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนัหรอืแขง่ขนักบั
บรษิทัฯ ในการนี้บรษิทัฯ จะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 72/2558 
เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (ฉบับประมวล) 
(“ประกาศ ทจ. 72/2558”) 
ทัง้นี้ Macquarie Bank Limited จะใช้สทิธจิองซื้อหุ ้นสามญัเพิม่ทุนซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของ
บรษิัทฯ ได้พจิารณาออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) แบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในครัง้นี้ ในคราวเดยีวหรอืเป็นคราว ๆ ไปด้วยราคาที่ไม่ต ่า
กว่าร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายต่อ 
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Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว หรอืหากมกีารเปลี่ยนแปลงวธิกีารค านวณราคาถวัเฉลี่ย
ของหุ้นของบรษิัทฯ ย้อนหลงัดงักล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต ่ากว่าราคาตลาด
ซึ่งหมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 
7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนัน้ โดย
ราคาที่น ามาถวัเฉลี่ยดงักล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ ้นนัน้ในแต่ละวนั ทัง้นี้ วนัก าหนด
ราคาเสนอขายหุ ้นต้องย้อนหลงัไม่เกนิกว่า  3 วนัท าการก่อนวนัแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน ตาม
หลกัเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 
ในการนี้ บรษิัทฯ จะแจ้งรายละเอยีดของการจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน เช่น จ านวนหุ้น ราคาหุ้น การ
ค านวณราคาถวัเฉลี่ยของหุ้นของบรษิัทฯ ย้อนหลงั จ านวนเงนิรวมของการจองซื้อหุ้น วนัจองซื้อหุ้น 
และการช าระเงนิค่าจองซื้อหุ้นผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ต่อไป โดยระยะเวลาการใช้สทิธจิอง
ซื้อหุ ้นสามญัเพิม่ทุนจะเริม่ตัง้แต่วนัที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ขึน้เครื่องหมาย XW ส าหรบัวนัปิดสมุด
ทะเบยีนพกัการโอนหลกัทรพัย์เพื่อที่จะให้มกีารรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธไิด้รบัใบส าคญัแสดง
สทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 2 (ECF-W2) และ ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของ
บรษิัทฯ ครัง้ที่ 3 (ECF-W3) หรอื วนัที่บรษิทัฯ และ Macquarie Bank Limited ลงนามในสญัญาจอง
ซื้อหุ ้น แล้วแต่วนัใดจะเกดิในภายหลงั จนถึงวนัที่ครบก าหนดส าหรบัการจดัสรรหุ ้นสามญัเพิม่ทุน
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) คอื ภายในวนัที่บรษิัทฯ จดัให้มกีารประชุมสามญัผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2561 หรอืภายในวนัที่กฎหมายก าหนดให้บรษิัทฯ ต้องจดัให้มกีารประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปีในครัง้ถดัไป  แล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน ทัง้นี้ กรณีที่มเีศษของหุ ้น ให ้ปัดทิ้งและตดัหุ ้นจด
ทะเบยีนที่จ าหน่ายไม่ได้ดงักล่าวต่อไป  
ทัง้นี้ Macquarie Bank Limited จะใช้สทิธิจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนเฉพาะในส่วนที่บริษัทฯ ออกและ
จดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เท่านัน้ และสทิธกิารจองซือ้หุน้สามญั
เพิม่ทุนของ Macquarie Bank Limited จะเริม่ตัง้แต่วนัทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึน้เครื่องหมาย XW ส าหรบั
วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหลกัทรพัยเ์พื่อทีจ่ะใหม้กีารรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัใบส าคญั
แสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 2 (ECF-W2) และ ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญั
ของบรษิทัฯ ครัง้ที ่3 (ECF-W3) หรอืวนัทีบ่รษิทัฯ และ Macquarie Bank Limited ลงนามในสญัญาจอง
ซือ้หุน้ แลว้แต่วนัใดจะเกดิในภายหลงั โดย Macquarie Bank Limited จะช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่
ทุนภายในวนัเดยีวกบัทีม่กีารใชส้ทิธจิองซือ้หุน้ในแต่ละคราว ในการนี้ เมื่อมกีารลงนามในสญัญาจองซือ้
หุ้นระหว่างบรษิัทฯ และ Macquarie Bank Limited บรษิัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ต่อไป  
ในการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ใหก้รรมการผูจ้ดัการมอี านาจในการ
ด าเนินการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเฉพาะในสว่นที่
บรษิัทฯ ออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งรวมถึง (1) การ
ก าหนดและ/หรอืเปลีย่นแปลงราคาจองซื้อหุ้นซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของการก าหนดราคาเสนอขายตามที่
คณะกรรมการของบรษิัทฯ ได้ก าหนดไว้ขา้งต้น สดัส่วนการเสนอขายหุ้น การจดัสรรหุ้นไม่ว่าทัง้หมด
หรอืบางส่วน การช าระค่าหุน้ เงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการเสนอขาย จดัสรร และจองซือ้
หุน้สามญัเพิม่ทุน (2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการเสนอขาย จดัสรร และจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเนื่อง
กบัการเสนอขาย จดัสรร และจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว (3) ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบั
การใช้สทิธจิองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวของ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว รวมทัง้ดูแล
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การจดัสง่ขอ้มลูและเปิดเผยรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ (4) ลงนามในเอกสารค าขอ
อนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการเสนอขาย จดัสรร จองซือ้ และสง่มอบหุน้สามญั
เพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการเสนอ
ขาย จดัสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งต้นเพื่อให้การออกและจดัสรรหุ้นสามญั
เพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัของบรษิทัฯ ส าเรจ็ลุล่วงไปได้ 
 

2. วตัถปุระสงค ์เหตผุล และความจ าเป็นของการออกและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) รวมถึงแผนการใช้เงิน 
บรษิทัฯ จะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนมาใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนกจิการ เพิม่สภาพคล่องใหแ้ก่บรษิทัฯ 
และ/หรอืเพื่อเป็นเงนิทุนส าหรบัการขยายธุรกจิหลกั และ/หรอืธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ 
และ/หรอืการลงทุนในธุรกจิพลงังานต่างๆ  
ในปัจจุบนับรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งใชเ้งนิทุนตามแผนธุรกจิของบรษิทัฯ แบ่งเป็น 3 สว่น ดงันี้ 
1. เงนิทุนส าหรบัการขยายก าลงัการผลติในธุรกจิผลติและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอรซ์ึ่งเป็นธุรกจิหลกัของ

บรษิทัฯ ดว้ยการลงทุนเพิม่เครื่องจกัรแบบกึง่อตัโนมตัสิ าหรบักระบวนการผลติสนิคา้ และการขยาย
ฐานลูกค้าให้เพิม่ขึน้จากเดมิ และ/หรอืการขยายธุรกจิที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกจิหลกัของบรษิัทฯ ซึ่งมี
ความจ าเป็นตอ้งใชแ้หล่งเงนิทุนในช่วงเดอืนตุลาคม 2560 ถงึเดอืนธนัวาคม 2561 จ านวนประมาณ 
250 ลา้นบาท 

2. เงนิทุนส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ี่ประเทศเมยีนมาร ์ทีบ่รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดย
การถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 20 ในบริษัทพลงังานเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งมีความ
จ าเป็นทีต่อ้งใชเ้งนิในช่วงปี 2561 จ านวนประมาณ 166 ลา้นบาท 

3. เงนิทุนส าหรบัการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลต่างๆผ่านบรษิทัร่วมทุน (บรษิทั เซฟ 
เอนเนอรจ์ ีโฮลดิ้งส ์จ ากัด (“SAFE”) ซึ่งบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (บรษิัท อซีเีอฟ พาวเวอร์ จ ากดั) 
ถือหุ้นใน SAFE คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 33.37 โดยมีความจ าเป็นต้องใช้แหล่งเงนิทุนในช่วงเดอืน 
ตุลาคม 2560 ถงึเดอืนธนัวาคม 2560 จ านวนประมาณ 15 ลา้นบาท 

โดยความจ าเป็นต้องใช้แหล่งเงนิทุนขา้งต้น ในช่วงเดอืนตุลาคม 2560 ถงึเดอืนเมษายน 2561 สรุปได้
ดงันี้ 

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. การขยายธุรกิจหลกั และ/
หรอืธุรกจิเกีย่วเน่ือง 

50 0 - 50 50 50 50 

2. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยท์ีป่ระเทศเมยีน
มาร ์

- - - - - - 166 

3. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ชวีมวลผ่าน SAFE 

- 15 - - - - - 

หมายเหต ุ: ปัจจุบนั SAFE อยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปไดข้องการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานชวีมวลอยู่หลายโครงการ ซึง่ยงัไม่ไดข้อ้สรุป 
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ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนในครัง้นี้มาใชต้ามแผนการใชเ้งนิทีไ่ดก้ล่าวในขา้งตน้ อย่างไร
กต็าม ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัเงนิจากการเพิม่ทุนไม่เพยีงพอในเดอืนใด บรษิัทฯ จะจดัหาแหล่งเงนิทุน
จากเงนิกู้ยมืมาทดแทน ซึ่งบรษิัทฯ คาดว่าจะสามารถจดัหาเงนิกู้ยืมได้ตามความจ าเป็นต้องใช้แหล่ง
เงนิทุนในแต่ละเดอืน นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมแีหล่งเงนิทุนส ารองในระยะยาวจากการด าเนินการระดมทุน
ด้วยการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทฯ ตามสดัส่วน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 2 
ตุลาคม 2560 ซึ่งจะเป็นอีกแหล่งเงินทุนที่จะช่วยรองรับการใช้เงินทุนตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และ
สามารถน าไปช าระคนืเงนิกูย้มืดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 

 
3. หลกัเกณฑ ์วิธีการเลือก และข้อมูลของบุคคลในวงจ ากดั 

บุคคลในวงจ ากดัตอ้งมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้ และตอ้งไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยง
กันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกนั (ฉบบัประมวล) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 
(1) เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศ กจ.17/2551 
(2) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงนิมัน่คง และมีศกัยภาพใน  

การลงทุนได้จรงิ รวมทัง้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรอืศกัยภาพที่เป็นประโยชน์หรือ
สง่เสรมิการด าเนินงานของบรษิทั 

ในการนี้ บรษิัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 40,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.25 
บาท ให้แก่ Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบนัตามประกาศ กจ.17/2551 เป็นนักลงทุน
สถาบนัต่างประเทศซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศออสเตรเลยี โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดต้รวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงนิที่ได้เปิดเผยของ Macquarie Bank Limited แล้ว มีความเห็นว่า Macquarie 
Bank Limited มีเงินทุนเพียงพอส าหรบัการเข้าจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) และมฐีานะทางการเงนิมัน่คง 
การเพิม่ทุนในครัง้นี้จะช่วยให้บรษิัทฯ มโีครงสรา้งเงนิทุนที่แขง็แกร่ง และเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิ 
ใหแ้ก่บรษิทัฯ ทีจ่ะช่วยเพิม่ศกัยภาพในการสรา้งรายไดแ้ละฐานะทางการเงนิทีด่ขี ึน้ในอนาคต รวมทัง้ยงั
เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้รองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ แล ะแหล่งเงินทุนส าหรับ 
การขยายธุรกจิ และ/หรอืธุรกจิเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ กอปรกบัการเพิม่ทุนดงักล่าวยงัช่วย
ให้บรษิัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สนิจากการกู้ยมืเงนิ และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงนิของบรษิัทฯ ได ้
ทัง้นี้ Macquarie Bank Limited ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัทฯ และไม่ได้ประกอบธุรกจิใน
ลกัษณะเดยีวกนัหรอืแขง่ขนักนักบับรษิทัฯ 
Macquarie Bank Limited เป็นบรษิทัย่อยซึ่งหุน้ทัง้หมดถอืโดย Macquarie Group Limited และรายชื่อ
คณะกรรมการของ Macquarie Bank Limited มดีงัต่อไปนี้  
1. นายปีเตอร ์เอช วารน์ (Mr. Peter H. Warne) 
2. นางสาวแมรี ่เจ รมีส ์(Ms. Mary J. Reemst) 
3. นายนิโคลาส ดบับลวิ มวัร ์(Mr. Nicholas W Moore) 
4. นายแกรี ่อาร ์แบง็คส ์(Mr. Gary R. Banks) 
5. นายกอรด์อน เอม็ แครน์ส ์(Mr. Gordon M. Cairns) 
6. นายไมเคลิ เจ โคลแมน (Mr. Michael J. Coleman) 
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7. นางแพทรเิซยี เอ ครอส (Mrs. Patricia A. Cross) 
8. นางสาวไดแอน เจ เกรด ี(Ms. Diane J. Grady) 
9. นายไมเคลิ เจ ฮอวค์เกอร ์(Mr. Michael J. Hawker) 
10. นางสาวนิโคลา เวคฟิลด ์อแีวนส ์(Ms. Nicola Wakefield Evans) 
 
ส าหรบัผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงนิของ Macquarie Bank Limited ส าหรบัระยะเวลาสิน้สุด
วนัที่ 31 มนีาคม 2560 (และ 31 มนีาคม 2559) ผลก าไรรวมหลงัจากหกัภาษีเงนิได้ของผู้ถอืหุน้สามญั 
ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560 คือ 1,221 ล้านเหรยีญออสเตรเลยี (ปี 2559 เท่ากบั 
2,090 ล้านเหรียญออสเตรเลีย) ตัวเลขนี้แสดงถึงก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจ านวน 
1,221 ลา้นเหรยีญออสเตรเลยี และผลก าไรจากกจิการทีเ่ลกิด าเนินงานจ านวน 0 ลา้นเหรยีญออสเตรเลยี 
(ปี 2559 เท่ากบั 1,040 ลา้นเหรยีญออสเตรเลยี) 

หน่วย : ลา้นเหรยีญออสเตรเลยี 

 รอบปี จนถงึ 31 ม.ีค.2560  รอบปี จนถงึ 31 ม.ีค. 2559  
อตัราการเปลีย่นแปลง 

(รอ้ยละ) 

ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 5,821 5,643 3 
ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานรวม (4,088) (3,907) 5 
ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (509) (681) (25) 
ก าไรจากกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่ อง (ภาษีเงินได้
สุทธ)ิ 

1,224 1,055 16 

ก าไรจากกจิการทีเ่ลกิด าเนินงาน (ภาษเีงนิไดสุ้ทธ)ิ - 1,040 (100) 
ขาดทนุจากส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 12 11 9 
การจดัสรรเงนิตามตราสารหนี้ของ Macquarie (15) (16) (6) 

ก าไรจากผูถ้อืหุน้สามญั 1,221 2,090 (42) 

 
4. หลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาและเหตผุล 

ส าหรบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ Macquarie Bank Limited นัน้ Macquarie Bank Limited 
จะใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนซึง่ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาออกและจดัสรรเพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ใน
ครัง้นี้ ในคราวเดยีวหรอืเป็นคราว ๆ ไปด้วยราคาที่ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก
ของหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย
ต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว หรอืหากมีการเปลี่ยนแปลงวธิกีารค านวณราคาถวัเฉลี่ย
ของหุน้ของบรษิทัฯ ย้อนหลงัดงักล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต ่ากว่าราคาตลาดซึ่ง
หมายถงึ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท า
การตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้นัน้ โดยราคาทีน่ ามา
ถวัเฉลีย่ดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุน้ในแต่ละวนั ทัง้นี้ วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ต้อง
ยอ้นหลงัไม่เกนิกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุนตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 
72/2558  
ในการนี้ บรษิัทฯ จะแจ้งรายละเอียดของการจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน เช่น จ านวนหุ้น ราคาหุ้น การ
ค านวณราคาถวัเฉลีย่ของหุน้ของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั จ านวนเงนิรวมของการจองซือ้หุน้ วนัจองซือ้หุน้ และ
การช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป ซึง่ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ 
ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการมอี านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออก จดัสรร และ
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จองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดปรากฏตามขอ้ 1. รายละเอยีดของการเสนอขายหุ้น
ของสารสนเทศฉบบันี้ 
 

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน และความ
เพียงพอของแหล่งเงินทุน 
คณะกรรมการของบรษิัทฯ ได้พิจารณาเงื่อนไขการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัดแล้ว และเห็นว่าการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นการเสนอขายให้แก่ 
Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบนัตามประกาศ กจ. 17/2551 และเป็นนักลงทุนสถาบนั
ต่างประเทศซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศออสเตรเลยี อกีทัง้ ราคาจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนในแต่ละคราว
ส าหรบัการใช้สทิธิจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาออกและ
จัดสรรเพื่ อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ในครัง้นี้นัน้ Macquarie Bank Limited จะใช้สทิธจิองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนด้วยราคาที่ไม่ต ่ากว่า
รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ย้อนหลงั 7 วนัท าการ
ติดต่อกันก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว หรือหากมีการ
เปลีย่นแปลงวธิกีารค านวณราคาถวัเฉลีย่ของหุน้ของบรษิัทฯ ย้อนหลงัดงักล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าใน
กรณีใด ๆ จะไม่ต ่ากว่าราคาตลาดซึ่งเป็นราคาที่ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ราคาตลาดของประกาศ ทจ. 
72/2558 และเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 ของบรษิัทฯ เมื่อวนัที่ 2 ตุลาคม 
2560 ซึง่ไดม้มีตอินุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
นอกจากนี้ ปัจจุบนับรษิทัฯ มแีผนธุรกจิทีจ่ะขยายก าลงัการผลติในธุรกจิการผลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอร์
ซึง่เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ และ/หรอืการขยายธุรกจิเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกั และ/หรอืในการขยายฐาน
ลูกค้าให้เพิ่มขึ้นจากเดิม รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลงังานต่าง ๆ โดยผ่านบรษิัท อซีีเอฟ พาวเวอร ์
จ ากดั ทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีป่ระเมยีน
มารท์ีเ่ขา้ลงทุนโดยการถอืหุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 20 ในบรษิทั พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) 
จ ากดั  และการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลอื่น  ๆ เพิ่มเติมในอนาคต และปัจจุบันอยู่
ระหว่างการศกึษาความเป็นไปไดอ้กีหลายโครงการ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึจะน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทุน
ในครัง้นี้ มาเป็นแหล่งเงนิทุนเพื่อรองรบัการขยายธุรกจิหลกัและ/หรอืธุรกจิเกีย่วเนื่อง และ/หรอืการลงทุน
ในธุรกจิพลงังานต่าง ๆ รวมถึงเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิใหแ้ก่บรษิทัฯ
ตามแผนธุรกจิดงักล่าวขา้งตน้ 
เมื่อคณะกรรมการของบรษิัทฯ พจิารณาถึงเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ที่บรษิัทฯ จะได้รบัจากการ
ออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ 
จงึมมีตอินุมตัิการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ไดแ้ก่ Macquarie 
Bank Limited โดยมคีวามเหน็ว่าการจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั เงื่อนไขการจดัสรร ราคาเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนนัน้ มคีวามเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ 
 

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับแผนการใช้เงินเพ่ิมทุนและความเป็นไปได้ของ
แผนการใช้เงินเพ่ิมทุน 
คณะกรรมการของบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ จะสามารถน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทนุทัง้หมดมาใชเ้ป็น
เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนกจิการและเพิม่สภาพคล่องใหแ้ก่บรษิทัฯ ในปัจจุบนั และเพื่อเป็นเงนิทุนส าหรบัการ
ขยายธุรกจิหลกั อาท ิส่วนการลงทุนเครื่องจกัรแบบกึง่อตัโนมตัใิหเ้พิม่ขึน้ในกระบวนการผลติ และ/หรอื
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ธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ และ/หรอืการลงทุนในธุรกจิพลงังานต่าง ๆ  ไดแ้ก่ โครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีป่ระเทศเมยีนมาร ์และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลอื่น ๆ เพิม่เตมิ
ในอนาคต (รายละเอยีดปรากฏตามขอ้ 2. วตัถุประสงค ์เหตุผล และความจ าเป็นของการออกและจดัสรร
หุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) รวมถึงแผนการใช้เงนิของสารสนเทศฉบบันี้)  
โดยแผนธุรกจิดงักล่าว ทัง้ในสว่นของการขยายธุรกจิหลกั และการลงทุนในธุรกจิพลงังาน อาท ิโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยป์ระเทศเมยีนมาร ์และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลบางโครงการ เป็น
โครงการที่บรษิัทฯ มีการด าเนินงานและลงทุนอยู่แล้วในปัจจุบนั และมีแผนการด าเนินงาน รวมถึง
แผนการใชแ้หล่งเงนิทุนทีช่ดัเจนขึน้    
ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัเงนิเพิม่ทุนจากการเพิม่ทุนในครัง้นี้ ไม่เพยีงพอตามแผนการใชแ้หล่งเงนิทุน 
บรษิทัฯ จะจดัหาแหล่งเงนิทุนจากเงนิกูย้มืมาทดแทน ซึง่บรษิทัฯ คาดว่าจะสามารถจดัหาเงนิกูย้มืไดต้าม
ความจ าเป็นต้องใชแ้หล่งเงนิทุนในแต่ละเดอืน นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมแีหล่งเงนิทุนส ารองในระยะยาว
จากการด าเนินการระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บรษิทัฯ ครัง้ที ่2 และครัง้ที ่3 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วน ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้น
ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะเป็นอกีแหล่งเงนิทุนที่จะช่วยรองรบัการใช้เงนิทุนตามแผน
ธุรกจิของบรษิทัฯ และสามารถน าไปช าระคนืเงนิกูย้มืดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 
 

7. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
คณะกรรมการของบรษิทัฯ พจิารณาแลว้และมคีวามเหน็ว่า การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดัครัง้นี้จะท าให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอนัสัน้ และมี
เงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอเพื่อจะช่วยเสรมิสภาพคล่องทางการเงนิและเป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในการด าเนิน
กจิการ รวมทัง้เสรมิสรา้งใหบ้รษิทัฯ มฐีานเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่งขึน้เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิหลกั และ/หรอื
ธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ รวมถงึการลงทุนในธุรกจิพลงังาน ซึง่จะสง่ผลดต่ีอการเตบิโต
ของบรษิทัฯ ในระยะยาวได ้
 

8. ค ารบัรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลและศกัยภาพใน 
การลงทุนของผูล้งทุน 
คณะกรรมการของบรษิัทฯ ขอรบัรองว่า คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้ใช้ความระมัดระวงัในการด าเนินการ
พจิารณาและตรวจสอบขอ้มูลของ Macquarie Bank Limited และมคีวามเห็นว่า Macquarie Bank Limited 
เป็นผูล้งทุนทีม่ศีกัยภาพ  
 

9. ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น (Dilution Effect) 
การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัครัง้นี้ ในกรณีที ่Macquarie Bank 
Limited ใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทัง้หมดจ านวน 40,000,000 หุน้ จะมผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
9.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) 

= จ านวนหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั / (จ านวนหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนทีเ่สนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั + จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้) 

= 40,000,000 / (40,000,000 + 779,751,786) 
= รอ้ยละ 4.88 
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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 านวนหุ้นที่ช าระแล้ว 

+จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั) 
 = 57.01 ลา้นบาท / (779.75 ลา้นหุน้ + 40.00 ลา้นหุน้) 
 = 0.070 บาทต่อหุน้ 
ดงันัน้ ผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไรของผูถ้อืหุน้ (EPS Dilution) เท่ากบั 
= (0.073-  0.070)/ 0.073 
= รอ้ยละ 4.88  

9.3 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 
การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นี้ เนื่องจากยงัไม่ไดก้ าหนดราคาเสนอขายหุ้นจงึยงัไม่
สามารถค านวณผลกระทบต่อราคาหุน้ได ้
แต่เนื่องจากราคาเสนอขายเป็นราคาตลาดตามหลกัเกณฑข์องประกาศ ทจ. 72/2558 กล่าวคอื ราคาจะ
ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักที่ค านวณได้ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุ้น
ของบรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายต่อ 
Macquarie Bank ในแต่ละคราว ดงันัน้ ราคาเสนอขายจงึไม่มผีลกระทบต่อราคาหุน้อย่างมนียัส าคญั   

 
บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าขอ้มลูในสารสนเทศฉบบันี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 
 

ลายมอืชื่อ   
 (นายชาล ีสขุสวสัดิ)์ 
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