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 ท่ี ECF 066/2560 
 2 ตุลาคม 2560 
 
เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ดว้ยทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560 ของบรษิทัอสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ซึง่

จดัขึน้เมื่อวนัจนัทรท์ี ่2 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งศรนีครนิทร์ 1 ชัน้ 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วงิส ์คอน
เวนชัน่ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรนีครนิทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  (“ท่ี
ประชุม”) โดยเมื่อเริม่มกีารประชุมมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และรบัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้มาประชุม ทัง้สิน้ 
135 ราย นับรวมจ านวนหุน้ได ้590,579,722 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 75.74 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ 
ทีป่ระชุมไดม้มีตสิรุปไดด้งันี้   

 
1. วาระนี้เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 
2. รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนน

เสยีงเป็นเอกฉนัทด์งันี้  
เหน็ดว้ย 600,091,175 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

(มติในวาระนี้จะต้องได้รบัการรบัรองด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน) 

3. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 64,411,770 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
259,349,716.50 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 194,937,946.50 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบรษิทั จ านวน 257,647,080 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย 600,091,578 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

(มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง) 

4. อนุมตัิการแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิัทฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทัฯ ดงันี้ 
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“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน : 194,937,946.50  บาท (หนึ่งร้อยเก้าสบิสีล่้านเก้าแสนสามหมื่น
เจด็พนัเกา้รอ้ยสีส่บิหกบาทหา้สบิสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น : 779,751,786 หุน้ (เจด็ร้อยเจด็สบิเก้าล้านเจด็แสนหา้หมื่น
หนึ่งพนัเจด็รอ้ยแปดสบิหกหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ : 0.25  บาท (ยีส่บิหา้สตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุน้สามญั : 779,751,786 หุน้ (เจด็ร้อยเจด็สบิเก้าล้านเจด็แสนหา้หมื่น

หนึ่งพนัเจด็รอ้ยแปดสบิหกหุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ : -ไม่ม-ี  หุน้ (ไม่ม)ี” 

และให้บุคคลที่คณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมายในการจดทะเบยีนแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธทิี่กรม
พฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจแก้ไขและเพิม่เติมถ้อยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบยีน ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

เหน็ดว้ย 600,091,680 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

(มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง) 

5. อนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2 (“ECF-W2”) 
จ านวน 194,937,946 หน่วย ซึง่จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ดว้ยคะแนน
เสยีงดงันี้  

เหน็ดว้ย 600,664,680 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

(มติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 

6. อนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่3 (“ECF-W3”) 
จ านวน 129,958,631 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

เหน็ดว้ย 600,664,680 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

(มติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 
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7. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 194,937,946.50 บาท เป็น 
354,137,269.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
0.25 บาท เพื่อรองรบัการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และรองรบัการใช้สทิธิ
แปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (ECF-W2) และครัง้ที่ 3 
(ECF-W3) ทัง้นี้ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

เหน็ดว้ย 600,311,880 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.94 
ไม่เหน็ดว้ย 100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีง 352,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.06 

(มตใินวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือ
หุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) 

8. อนุมตักิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทัฯ ดงันี้ 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน 354,137,269.00 บาท (สามรอ้ยหา้สบิสีล่า้นหนึ่งแสนสามหมื่น

เจด็พนัสองรอ้ยหกสบิเกา้บาท) 
 แบ่งออกเป็น 1,416,549,076 หุน้ (หนึ่งพนัสีร่อ้ยสบิหกลา้นหา้แสนสีห่มื่น

เกา้พนัเจด็สบิหกหุน้) 
 มลูค่าหุน้ละ 0.25  บาท (ยีส่บิหา้สตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น:    
 หุน้สามญั 1,416,549,076 หุน้ (หนึ่งพนัสีร่อ้ยสบิหกลา้นหา้แสนสีห่มื่น

เกา้พนัเจด็สบิหกหุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ -ไม่ม-ี หุน้ (ไม่ม)ี” 

และให้บุคคลที่คณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมายในการจดทะเบยีนแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธทิี่กรม
พฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจแก้ไขและเพิม่เติมถ้อยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบยีน ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

เหน็ดว้ย 600,311,980 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.94 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีง 352,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.06 

(มตใินวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือ
หุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) 

9. อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ดงัต่อไปนี้ 
(1) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 233,925,535 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท คดิเป็นรอ้ย

ละ 30 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Offering) 
และจ านวน 77,975,178 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ เพื่อเสนอ
ขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
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ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้เดยีวเตม็จ านวนหรอืแต่บางสว่นกไ็ด ้โดย
เสนอขายเป็นคราวเดยีวหรอืเป็นคราว ๆ ไปกไ็ด ้อย่างไรกต็าม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จ านวนหุน้สามญั
เพิม่ทุนทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Offering) และบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) นี้ จะต้องมจี านวนรวมกนัไม่เกนิ 233,925,535 
หุน้ หรอืไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มมีติ
อนุมตักิารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  
โดย บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนในแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) จะต้องมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้ และจะต้องไม่
เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิทัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ เรื่องการ
เปิดเผยขอ้มลู และการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  ที่ 
กจ. 17/2551 เรื่องการก าหนดบทนิยามเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์หรอื 

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมัน่คง และมี
ศกัยภาพในการลงทุนไดจ้รงิ รวมทัง้มคีวามรูค้วามสามารถประสบการณ์ หรอืศกัยภาพใน
การทีเ่ป็นประโยชน์หรอืส่งเสรมิการด าเนินงานของบรษิทั 
ทัง้นี้ ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อบุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) นี้ จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึง่หมายถงึ ราคา
ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัท า
การติดต่อกนั แต่ไม่เกนิสบิห้าวนัท าการตดิต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้นัน้ 
โดยราคาทีน่ ามาถวัเฉลีย่ดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุน้นัน้ในแต่ละวนั ทัง้นี้ 
วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกนิกว่าสามวนัท าการก่อนวนัแรกทีเ่สนอขาย
ต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอนัควรเมื่อพิจารณาถึง
ประโยชน์ที่ดทีี่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบรษิัทฯ อาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมี
ส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกนิร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่ค านวณได้ขา้งต้น โดยในการ
ก าหนดส่วนลดดงักล่าวคณะกรรมการต้องพจิารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ด้วย ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจด
ทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั 

นอกจากนี้ บรษิัทฯ ขอเสนอใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุน้พจิารณาและอนุมตัมิอบหมายใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัฯ มอี านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 

1. พจิารณาก าหนดรายละเอยีดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย 
การเสนอขายเป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุน้ รายชื่อบุคคลใน
วงจ ากดั และเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว  

2. การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทัง้ 
ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว และ  

3. ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบั
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรอืขอผ่อนผนั 
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เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิัทฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนั
จ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

อนึ่ง เหตุทีบ่รษิทัฯ เหน็สมควรใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนดงักล่าวเพื่อเสนอขายตามแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เนื่องจากบรษิัทฯ เหน็ว่า การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน
ดงักล่าวเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ใช้เงนิของบรษิัทฯ ในการลงทุนในแต่ละโครงการได้ทนัททีี่โครงการดงักล่าวมคีวามชดัเจน โดยไม่มี
ความจ าเป็นต้องออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนคราวละมาก ๆ เพื่อรองรบัแผนการลงทุนทีย่งัไม่มี
ความชดัเจนแน่นอนและอาจไม่เกดิขึน้ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิความไม่เป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้และอาจท าใหผู้้ถอื
หุ้นได้รบัผลกระทบจากการเพิม่ทุนดงักล่าว ไม่ว่าในส่วนของการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 
หรอืการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) 
(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 194,937,946 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อรองรบัการ

ใช้สทิธขิอง ECF-W2 ที่จดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุน้เดมิของบรษิทัฯ โดยไม่คดิมูลค่า โดยวธิกีารจดัสรร 
คอื จะจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิในอตัรา 4 หุ้นเดมิ ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยก าหนดราคา
การใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธเิท่ากบั 3 บาท และ 

(3) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 129,958,631 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อรองรบัการ
ใชส้ทิธขิอง ECF-W3 ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ โดยไม่คดิมลูค่า โดยวธิกีารจดัสรรคอื 
จะจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิในอตัรา 6 หุน้เดมิ ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยก าหนดราคาการใช้
สทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธเิท่ากบั 5 บาท 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  
เหน็ดว้ย 600,311,880 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย 100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีง 352,700 เสยีง   

(มติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 

 
10. เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 ขอแสดงความนบัถอื  

 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์ 
 กรรมการผูจ้ดัการ 


