
 
ท่ี ECF2 059/2560 
 
 18 สงิหาคม 2560 
 
เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่10/2560 (การลดทุน การอนุมตักิารออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิครัง้

ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3 การเพิม่ทุน การจดัสรรหุน้เพิม่ทุน และก าหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 2/2560) 
(เพิม่เตมิ) 

 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. สรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท อีสต์โคสท์

เฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (ECF-W2) ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
 2. สรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท อีสต์โคสท์

เฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่3 (ECF-W3) ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
3. แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) 

 
ตามที่คณะกรรมการของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่10/2560 เมื่อวนัที ่17 สงิหาคม 2560 เวลา 11.30 น. ณ หอ้งรามค าแหง 3 ชัน้ 2 โรงแรม
เอส ซ ีปารค์ ถนนประดษิฐม์นูธรรม กรุงเทพมหานคร ซึง่ทีป่ระชุมไดม้มีตทิีส่ าคญั ดงันี้ 

 
1. ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2560 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารลดทุนจด

ทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 64,411,770 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 259,349,716.50 บาท เป็นทุน
จดทะเบียนจ านวน 194,937,946.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท 
จ านวน 257,647,080 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

ทัง้นี้ หุ้นสามัญที่ถูกตัดทิ้งในครัง้นี้ เป็นหุ้นสามญัที่เหลือจากการจดัสรรไว้เพื่อรองรับการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 ส าหรบัผู้ถือหุ้นเดิม ( “ECF-W1”) ตามมติที่
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2557 เมื่อวนัที ่18 กรกฎาคม 2557 และหุน้สามญัทีเ่หลอืจากการจดัสรร
ไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และเพื่อรองรบัการปรบัสทิธขิอง ECF-W1 
ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2560 ซึง่ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้
หุ้นสามญัของบรษิทั ครัง้ที่ 1 ส าหรบัผู้ถอืหุน้เดมิ (“ECF-W1”) ได้สิน้สภาพลงเมื่อวนัที ่28 กรกฎาคม 
2560 ทีผ่่านมา  

 
2. ที่ประชุมมมีติใหเ้สนอต่อที่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 เพื่อพจิารณาอนุมตัิการแก้ไขหนังสอื

บรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดงันี้ 
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“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน : 194,937,946.50  บาท (หนึ่งร้อยเก้าสบิสีล่้านเก้าแสน
สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบ
หกบาทหา้สบิสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น : 779,751,786 หุน้ (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเจ็ด
แสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
แปดสบิหกหุน้) 

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

แสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
แปดสบิหกหุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ : -ไม่ม-ี  หุน้
  

(ไม่ม)ี” 

และให้บุคคลที่คณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมายในการจดทะเบยีนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธทิี่
กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอี านาจแก้ไขและเพิม่เตมิถ้อยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่
ของนายทะเบยีน 

 
3. ทีป่ระชุมมมีติใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอ

ขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2 (“ECF-W2”) จ านวน 194,937,946 
หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1) โดย ECF-W2 มีรายละเอยีดเบื้องต้น 
ดงันี้ 
 

ประเภทหลกัทรพัย์ที่เสนอ
ขาย 

: ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของ บรษิทั อสีต์โคสท์
เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ” หรอื 
“ECF-W2”)  

ชนิดของหลกัทรพัย ์  ระบุชื่อผูถ้อื และสามารถโอนเปลีย่นมอืได ้ 
จ านวนทีอ่อก : 194,937,946 หน่วย 
ราคาต่อหน่วย : 0.00  บาท 
อตัราการใชส้ทิธ ิ : ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1  หุน้ 
ราคาการใชส้ทิธ ิ : 3 บาทต่อหุน้ 
วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : 20 ตุลาคม 2560 หรอืวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนด   
อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : 1 ปี 4 เดอืน  
วธิกีารจดัสรร : ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิใน

อตัรา 4 หุน้เดมิ ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ในกรณีทีม่เีศษใหปั้ด
เศษทิง้) 

ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ : ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิได้ครัง้แรกในวันที่ 25 
พฤศจกิายน 2560 นับจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธแิละสามารถ
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ใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธิได้อกี 5 ครัง้ จนถงึสิน้สุดถงึวนัครบ
ก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิทัง้นี้ วนัก าหนดการใชส้ทิธใิน
แต่ละครัง้จะตรงกบัวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2561 วนัที ่25 พฤษภาคม 
2561 วนัที ่25 สงิหาคม 2561 วนัที ่25 พฤศจกิายน 2561 และครัง้
สดุทา้ยก าหนดใหต้รงกบัวนัครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธิ
ซึง่ตรงกบัวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2562 
ในกรณีที่ว ันก าหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดท าการของ
บรษิัทฯ ให้เลื่อนวนัก าหนดใช้สทิธคิรัง้ดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อน
หน้า โดยบรษิทัฯ จะไม่ขยายอายุของใบส าคญัแสดงสทิธฯิ และไม่มี
ขอ้ก าหนดเรยีกใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิสามารถใชส้ทิธกิ่อนครบ
ก าหนด 

ตลาดรองของ ใบส าคัญ
แสดงสทิธ ิ

: บรษิทัฯ จะน าใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

อื่น ๆ : คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของ
บรษิทัฯ และ/หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 
หรอืกรรมการผูม้อี านาจลงนามของบรษิทัฯ มอี านาจในการ 
(1) ก าหนดและแกไ้ขเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ อนัจ าเป็นและ

สมควรที่เกี่ยวเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน เช่น รายละเอยีดการเสนอขาย 
ฯลฯ และ 

(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นที่
เกีย่วขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิซึง่รวมถงึการตดิต่อ
และการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิและการน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ และ 

(3) ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกบัการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ 

 
นอกจากนี้ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิหก้ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้

สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2 (ECF-W2) (Record date) ในวนัองัคารที ่10 ตุลาคม 2560 และใหร้วบรวม
รายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และตามทีม่ี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัพุธที ่11 ตุลาคม 2560 และก าหนดวนั
จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธจิะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2 (ECF-W2) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น
การถือหุ้น ในวนัศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ทัง้นี้ การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของ
บรษิทัฯ ยงัมคีวามไม่แน่นอน เน่ืองจากจะตอ้งผ่านการพจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้
ที ่2/2560 ต่อไป 
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4. ทีป่ระชุมมมีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2560 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่3 (“ECF-W3”) จ านวน 129,958,631 
หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2) โดย ECF-W3 มีรายละเอียดเบื้องต้น 
ดงันี้ 
 
ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอ
ขาย 

: ใบส าคญัแสดงสทิธ ิที ่จะซื ้อหุ ้นสามญัเพิ ่มทุนของ บร ิษ ัท 
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (“ใบส าคญั
แสดงสทิธิ” หรือ “ECF-W3”)  

ชนิดของหลกัทรพัย ์  ระบุชื่อผูถ้อื และสามารถโอนเปลีย่นมอืได ้ 
จ านวนทีอ่อก : 129,958,631 หน่วย 
ราคาต่อหน่วย : 0.00 บาท 
อตัราการใชส้ทิธ ิ : ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชส้ทิธ ิ : 5 บาทต่อหุน้ 
วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : 20 ตุลาคม 2560 หรอืวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนด   
อายุของใบส าคัญแสดง
สทิธ ิ

: 3 ปี 4 เดอืน  

วธิกีารจดัสรร : ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ
ในอตัรา 6 หุน้เดมิ ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ในกรณีทีม่เีศษให้
ปัดเศษทิง้) 

ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ : ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิได้ครัง้แรกในวันที่ 25 
พฤษภาคม 2562 นับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและ
สามารถใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธไิดอ้กี 7 ครัง้ จนถงึสิน้สดุ
วนัครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิทัง้นี้ วนัก าหนดการ
ใช้สทิธใินแต่ละครัง้จะตรงกบัวนัที่ 25 สงิหาคม 2562 วนัที่ 25 
พฤศจิก ายน  2562 วันที่  25 กุ มภาพันธ์  2563 วันที่  25 
พฤษภาคม 2563 วนัที ่25 สงิหาคม 2563 วนัที ่25 พฤศจกิายน 
2563 และครัง้สุดท้ายก าหนดใหต้รงกบัวนัครบก าหนดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสทิธซิึง่ตรงกบัวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2564 
ในกรณีทีว่นัก าหนดการใชส้ทิธใิด ๆ ตรงกบัวนัหยุดท าการของ
บริษัทฯ ให้เลื่อนวนัก าหนดใช้สทิธิครัง้ดงักล่าวเป็นวนัท าการ
ก่อนหน้า โดยบรษิทัฯ จะไม่ขยายอายุของใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 
และไม่มขีอ้ก าหนดเรยีกใหผู้้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธ ิสามารถใช้
สทิธกิ่อนครบก าหนด 

ตลาดรองของใบส าคัญ
แสดงสทิธ ิ

: บรษิทัฯ จะน าใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

อื่น ๆ : คณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรอืกรรมการผูม้อี านาจลงนาม
ของบ ร ษิ ัท ฯ  แ ล ะ / ห ร อืบ ุค คลที ่ไ ด ้ร บั ม อบหมายจ าก
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คณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืกรรมการผูม้อี านาจลงนามของ
บรษิัทฯ มอี านาจในการ 
(1) ก าหนดและแกไ้ขเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ อนัจ าเป็น

และสมควรทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน เช่น รายละเอยีดการ
เสนอขาย ฯลฯ และ 

(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่
จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง
รวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและ
หลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิและการน า
ใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ 
เอม็ เอ ไอ และ 

(3) ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกบั
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ 

 
นอกจากนี้ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิหก้ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้

สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่3 (ECF-W3) (Record date) ในวนัองัคารที ่10 ตุลาคม 2560 และใหร้วบรวม
รายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และตามทีม่ี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัพุธที ่11 ตุลาคม 2560 และก าหนดวนั
จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธจิะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่3 (ECF-W3) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น
การถือหุ้น ในวนัศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ทัง้นี้ การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของ
บรษิทัฯ ยงัมคีวามไม่แน่นอน เน่ืองจากจะตอ้งผ่านการพจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้
ที ่2/2560 ต่อไป 

 
5. ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจด

ทะเบยีนของบรษิทัฯ จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 194,937,946.50 บาท เป็น 354,137,269.00 บาท โดย
การออกหุ ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อรองรบัการ
เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และรองรบัการใช้สทิธิแปลงสภาพของใบส าคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2 (ECF-W2) และครัง้ที ่3 (ECF-W3) ทัง้นี้ รายละเอยีด
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 
 

6. ที่ประชุมมมีติให้เสนอต่อที่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 เพื่อพจิารณาอนุมตัิการแก้ไขหนังสอื
บรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดงันี้ 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน : 354,137,269.00 บาท (สามร้อยห้าสิบสี่ล้านหนึ่งแสน

สามหมื่นเจด็พนัสองร้อยหกสบิ
เกา้บาท) 
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 แบ่งออกเป็น : 1,416,549,076 หุน้ (หนึ่ งพันสี่ร้อยสิบหกล้านห้า
แสนสีห่มื่นเกา้พนัเจด็สบิหกหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ : 0.25  บาท (ยีส่บิหา้สตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น :    
 หุน้สามญั : 1,416,549,076 หุน้ (หนึ่ งพันสี่ร้อยสิบหกล้านห้า

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

และให้บุคคลที่คณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมายในการจดทะเบยีนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธทิี่
กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอี านาจแก้ไขและเพิม่เตมิถ้อยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่
ของนายทะเบยีน 

 
7. ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้น

สามญัเพิม่ทุน ดงัต่อไปนี้ 
(1) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 233,925,535 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท คดิ

เป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนช าระแล้วของบรษิัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
(Right Offering) และจ านวน 77,975,178 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนช าระ
แลว้ของบรษิทัฯ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
บรษิทัฯ จะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้เดยีวเตม็จ านวนหรอืแต่บางส่วนกไ็ด ้
โดยเสนอขายเป็นคราวเดยีวหรอืเป็นคราว ๆ ไปกไ็ด ้อย่างไรกต็าม ไม่ว่ากรณีใดๆ 
จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Offering) และบุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) นี้ จะต้อง
มจี านวนรวมกนัไม่เกนิ 233,925,535 หุน้ หรอืไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของทุนช าระแลว้
ของบรษิทั ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) 
โดย บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนในแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ขอ้ใดขอ้หนึ่ง
ดงัต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัทตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ เรื่องการเปิดเผยขอ้มูล และการปฏบิตัิการของ
บรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 
)ก(  เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ที ่กจ. 17/2551 เรื่องการก าหนดบทนิยามเกีย่วกบัการออกและเสนอ
ขายหลกัทรพัย ์หรอื 

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มฐีานะทางการเงินมัน่คง 
และมศีกัยภาพในการลงทุนได้จรงิ รวมทัง้มคีวามรู้ความสามารถประสบการณ์ 
หรอืศกัยภาพในการทีเ่ป็นประโยชน์หรอืสง่เสรมิการด าเนินงานของบรษิทั 
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ทัง้นี้ ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อบุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) นี้จะตอ้งไม่เป็นการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมใ่นราคา
ที่มสี่วนลดจากราคาตลาดเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ทีท่จ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั  
“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์
ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่าเจด็วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกนิสบิหา้วนัท าการตดิต่อกนั ก่อนวนั
ก าหนดราคาเสนอขายหุน้นัน้ โดยราคาทีน่ ามาถวัเฉลีย่ดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉลีย่ของการ
ซือ้ขายหุน้นัน้ในแต่ละวนั ทัง้นี้ วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ต้องยอ้นหลงัไม่เกนิกว่าสาม
วนัท าการก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายต่อนกัลงทุน 
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ มมีติอนุมตัิมอบหมายให้คณะกรรมการบรษิัทฯ  
มอี านาจในการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 
(1)  พจิารณาก าหนดรายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน เช่น การก าหนดราคา

เสนอขาย การเสนอขายเป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย 
การช าระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจ ากัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น  ๆ  
ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว  

(2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมทัง้ ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 
และ  

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและ
เกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซึง่รวมถงึการตดิต่อ และการ
ยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัเขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมอี านาจในการด าเนินการอื่น
ใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 194,937,946 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อ
รองรบัการใชส้ทิธขิอง ECF-W2 ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ โดยไม่คดิมลูค่า 
โดยวธิกีารจดัสรร คอื จะจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิในอตัรา  4 หุน้เดมิ ต่อ 1 ใบส าคญั
แสดงสทิธ ิโดยก าหนดราคาการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธเิท่ากบั 3 บาท และ 

(3) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 129,958,631 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อ
รองรบัการใชส้ทิธขิอง ECF-W3 ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ โดยไม่คดิมลูค่า 
โดยวธิกีารจดัสรร คอื จะจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิในอตัรา  6 หุน้เดมิ ต่อ 1 ใบส าคญั
แสดงสทิธ ิโดยก าหนดราคาการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธเิท่ากบั 5 บาท 

 
8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 

2/2560 (Record date) ในวนัศุกร์ที่ 1 กนัยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ 
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และตามทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิี
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ปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัจนัทรท์ี ่4 กนัยายน 2560 และก าหนดใหจ้ดัการประชุมวสิามญั
ผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 ในวนัจนัทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรนีครนิทร์ 1 ชัน้ 9 
โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟรว์งิส ์คอนเวนชัน่ เลขที ่333 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงันี้ 
วาระที ่1 เรื่องทีป่ระธานฯแจง้เพื่อทราบ 
วาระที ่2 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที่ 

31 พฤษภาคม 2560 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 

259,349,716.50 บาท เป็น 194,937,946.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
โดยการตดัหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ ครัง้ที่ 2 (ECF-W2) จ านวน 194,937,946 หน่วย ซึง่จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้น
เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้  

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ ครัง้ที่ 3 (ECF-W3) จ านวน 129,958,631 หน่วย ซึง่จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้น
เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 
194,937,946.50 บาท เป็น 354,137,269.00 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 
636,797,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรบัการเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) และรองรบัการใช้สทิธแิปลงสภาพของใบส าคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2 (ECF-W2) และครัง้ที ่3 (ECF-W3) 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธขิอ้ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทัฯ 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 
วาระที ่10 เรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 ขอแสดงความนบัถอื  

 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์ 
 กรรมการผูจ้ดัการ 
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สรปุรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ 
บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) (ECF-W2)  

ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
 

ผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์ : บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “ECF”) 

ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที ่2 (“ใบส าคญัแสดงสทิธ”ิ หรอื “ECF-W2”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : ระบุชื่อผูถ้อืและสามารถโอนเปลีย่นมอืได ้

จ านวนทีอ่อกและเสนอขาย : 194,937,946 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศนูยบ์าท) 

จ านวนหุน้สามญัทีจ่ดัสรรไวเ้พื่อ

รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

: 194,937,946  หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้

ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 779,751,786 หุ้น ณ วันประชุม

คณะกรรมการบรษิทัทีม่มีตใิหอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 เมื่อวนัที ่

17 สงิหาคม 2560 

อตัราการใชส้ทิธ ิ : ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมกีารปรบัอตัรา

การใชส้ทิธติามเงื่อนไขการปรบัสทิธ ิ

ราคาการใชส้ทิธ ิ : 3 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมกีารปรบัราคาการใชส้ทิธติามเงื่อนไขการปรบัสทิธ ิ

วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : 20 ตุลาคม 2560 และ/หรอืวนัทีจ่ะก าหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั  

อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ   1 ปี 4 เดอืน นบัแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 

วธิกีารจดัสรร : จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวน 194,937,946 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัที่

มชีื่อปรากฏในวนัก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นทีม่สีทิธไิด้รบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(Record 

Date) ในวนัที ่10 ตุลาคม 2560 และใหร้วบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของ

พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไข

เพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่  11 ตุลาคม 2560 ใน

อตัราสว่นหุน้สามญัเดมิ 4 หุน้ ต่อใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 
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ในการค านวณสทิธขิองผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

หากมเีศษหุน้สามญัจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธขิอง

ผูถ้อืหุน้แต่ละราย ใหปั้ดเศษหุน้สว่นทีเ่หลอืทิง้ทัง้จ านวน 

ในกรณีที่มีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการค านวณตามอัตราส่วนการ

จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิใหปั้ดเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน และในกรณีทีม่ใีบส าคญั

แสดงสทิธคิงเหลอืภายหลงัการจดัสรร บรษิทัฯ จะด าเนินการยกเลกิใบส าคญัแสดง

สทิธใินสว่นทีเ่หลอืดงักล่าวต่อไป  

ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ : ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะเริม่ใชส้ทิธคิรัง้แรกได้ในวนัที ่25 พฤศจกิายน 2560 นับ

จากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิและสามารถใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธไิดอ้กี 5 

ครัง้ จนถงึสิน้สุดวนัครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิทัง้นี้ วนัก าหนดการใช้

สทิธแิต่ละครัง้จะตรงกบัวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2561 วนัที ่25 พฤษภาคม 2561 วนัที่ 

25 สงิหาคม 2561 วนัที ่25 พฤศจกิายน 2561 และครัง้สุดทา้ยก าหนดใหต้รงกบัวนั

ครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิซึง่ตรงกบัวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2562  

ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัก าหนดการใชส้ทิธใิด ๆ ตรงกบัวนัหยุดท าการของบรษิทัฯ ใหเ้ลื่อน

วนัก าหนดใชส้ทิธคิรัง้ดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหน้า โดยบรษิัทฯ จะไม่ขยายอายุ

ของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อก าหนดเรียกให้ผู้ถือใบส าคัญแสดง สิทธิ 

สามารถใชส้ทิธกิ่อนครบก าหนด 

ระยะเวลาการแจง้ความจ านงใน

การใชส้ทิธ ิ

: ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธซิึง่ประสงคจ์ะใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ จะต้อง

แจง้ความจ านงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธภิายในระยะเวลา 5 

วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธแิต่ละครัง้ ยกเวน้กรณีการแจง้ความจ านงในการ

ใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ยจะก าหนดระยะเวลาไวเ้ท่ากบั 15 วนั ก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิ

ครัง้สดุทา้ย 

การไม่สามารถยกเลกิการแจง้

ความจ านงในการใชส้ทิธ ิ

: เมื่อผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิดแ้จง้ความจ านงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้ตามใบส าคญัแสดง

สทิธแิล้ว ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธจิะไม่สามารถยกเลกิการแจง้ความจ านงในการใช้

สทิธดิงักล่าวไดอ้กีต่อไป 

ตลาดรองของใบส าคญั 

แสดงสทิธ ิ

: บรษิทัฯ จะน าใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

หมายเหตุ : ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้  บรษิัทฯ จะยืน่ค าขอจด

ทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ 

ไอ อย่างไรกต็าม บรษิัทฯ ไม่สามารถรบัรองได้ว่า ตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ จะ

พจิารณาอนุมตักิารรบัใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ซึง่หาก
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ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ พจิารณาไม่รบัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน ผูล้งทุนจะไม่

สามารถซื้อขายใบส าคญัแสดงสทิธใินตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ได ้

ตลาดรองของหุน้สามญัทีเ่กดิจาก

การใชส้ทิธ ิ

: บรษิทัฯ จะน าหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกและเสนอ

ขายในครัง้นี้ เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ 

ไอ 

นายทะเบยีนใบส าคญั 

แสดงสทิธ ิ

: บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอืบุคคลอื่นใดทีค่ณะกรรมการ

บรษิทัฯ แต่งตัง้ใหเ้ป็นนายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ : เน่ืองจากบรษิทัมกีารออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 ควบคู่กบัการออก

และจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จ ะซื้ อหุ้นสามัญของ บริษัท  อีสต์ โคสท์ 

เฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (“ECF-W3”) ดงันัน้ ในการพจิารณาผลกระทบ

ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จะพจิารณาผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้เดมิในกรณีดงันี้ 

  กรณีที ่1 :  กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ  

ECF-W3 และผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัเป็นผูใ้ชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

ECF-W2 และ ECF-W3 ทัง้จ านวน ทัง้นี้ ในกรณีที ่1 ผูถ้อืหุน้เดมิจะไม่ได้

รบัผลกระทบดา้นการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) 

กรณีที ่2 :  กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 เพียง 

อย่างเดียว และใบส าคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 มีการเปลี่ยนมือจาก 

ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัเป็นนกัลงทุนอื่น โดยนกัลงทุนอื่นเป็นผูใ้ชส้ทิธขิอง

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 ทัง้จ านวน 

กรณีที ่3 :  กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 เพียง 

อย่างเดียว และใบส าคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 มีการเปลี่ยนมือจาก 

ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัเป็นนกัลงทุนอื่น โดยนกัลงทุนอื่นเป็นผูใ้ชส้ทิธขิอง

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W3 ทัง้จ านวน 

กรณีที ่4 :  กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ  

ECF-W3 และใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 และ ECF-W3 มกีารเปลีย่น

มือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู ้

ใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 และ ECF-W3 ทัง้จ านวน 
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  1. การลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) 

ภายหลงัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 และ ECF-W3 หากมี

การใชส้ทิธขิอง ใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 และ/หรอื ECF-W3 ทัง้จ านวน จะ

มผีลกระทบจากการลดลงของสดัส่วนการถอืหุน้ (Control Dilution) โดยค านวณ

จากสตูรการค านวณ ดงันี้ 

 

Control Dilution =       1 -   [Q0 / (Q0 + Qn)] โดยที ่

Q0 =  779,751,786 หุ้น ซึ่งได้แก่จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ

บริษัทฯ ก่อนวันใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ 

ECF-W3 

Qn =  จ านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ ECF-W2 

และ/หรอื ECF-W3 โดยในแต่ละกรณีไดแ้ก่ 

- กรณีที ่2 (Qw2) : 194,937,946 หุน้ ซึง่ไดแ้ก่จ านวนหุน้สามญัทีเ่พิม่ขึน้

จากการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 ทัง้จ านวน 

- กรณีที่ 3 (Qw3) : 129,958,631 หุ้น ซึ่งได้แก่จ านวนหุ้นสามัญที่

เพิม่ขึน้จากการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W3 ทัง้จ านวน 

- กรณีที่ 4 (Qw4) : 324,896,577 หุ้น ซึ่งได้แก่จ านวนหุ้นสามัญที่

เพิม่ขึน้จากการใช้สทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 และ ECF-

W3 ทัง้จ านวน 

 Control Dilution 
กรณีที ่1 ไม่มผีลกระทบ 
กรณีที ่2 ผูถ้อืหุน้เดมิไดร้บัผลกระทบรอ้ยละ 20.00 
กรณีที ่3 ผูถ้อืหุน้เดมิไดร้บัผลกระทบรอ้ยละ 14.29 
กรณีที ่4 ผูถ้อืหุน้เดมิไดร้บัผลกระทบรอ้ยละ 29.41  

  2. การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 

ภายหลงัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 และ/หรอื ECF-W3 จะ

มผีลกระทบจากการลดลงของของราคาหุน้ (Price Dilution) โดยค านวณจากสตูร

การค านวณ ดงันี้ 

Price Dilution =       (P0 – Pn) / P0 โดยที ่
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P0 =  ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้ของ ECF ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ

ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ECF-W2 และ ECF-W3 หรือวนัที่ 17 สงิหาคม 2560 ซึ่งเท่ากบั 4.14 

บาทต่อหุน้ 

Pn =  ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นทัง้หมดภายหลงัการใช้สทิธิของ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

ECF-W2 และ/หรอื ECF-W3 ทัง้จ านวน โดยในแต่ละกรณีไดแ้ก่ 

 

- กรณีที ่1 และ 4 : [(P0Q0) + (PW2QW2) + (PW3QW3)] / (Q0+QW2+QW3) 

ซึง่เท่ากบั 4.04 บาท 

- กรณีที ่2 : [(P0Q0) + (PW2QW2)] / (Q0+QW2) ซึง่เท่ากบั 3.91 บาท 

- กรณีที ่3 : [(P0Q0) + (PW3QW3)] / (Q0+QW3) ซึง่เท่ากบั 4.26 บาท 

โดย PW2 คอืราคาการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 ที ่3 บาท 

และ PW3 คอืราคาการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W3 ที ่5 บาท 

 Price Dilution 
กรณีที ่1 และ 4 รอ้ยละ 2.39 
กรณีที ่2 รอ้ยละ 5.50 
กรณีที ่3 ไม่มผีลกระทบ  

  3. การลดลงของก าไรต่อหุน้ (Earnings Per Share หรอื EPS Dilution) 

ภายหลงัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 

การลดลงของก าไรต่อหุน้ (EPS Dilution) โดยค านวณจากสตูรการค านวณ ดงันี้ 

EPS Dilution =       (EPS0 – EPSn) / EPS0 โดยที ่

EPS0 = ก าไรสุทธขิอง ECF 4 ไตรมาสล่าสุด (ซึ่งเท่ากบั 57.01 ล้านบาท) หาร 

Q0 ซึง่เท่ากบั 0.07 บาท 

EPSn = ก าไรสทุธขิอง ECF 4 ไตรมาสล่าสดุ (ซึง่เท่ากบั 57.01 ลา้นบาท) หาร 

- กรณีที ่1 และ 4 : (Q0+QW2+QW3) ซึง่เท่ากบั 0.05 บาท 

- กรณีที ่2 : (Q0+QW2) ซึง่เท่ากบั 0.06 บาท 

- กรณีที ่3 : (Q0+QW3) ซึง่เท่ากบั 0.06 บาท 

โดย PW2 คอืราคาการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 ที ่3 บาท 

และ PW3 คอืราคาการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W3 ที ่5 บาท 
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 EPS Dilution 
กรณีที ่1 และ 4 รอ้ยละ 29.41 
กรณีที ่2 รอ้ยละ 20.00 
กรณีที ่3 รอ้ยละ 14.29  

เหตุในการตอ้งออกหุน้ใหม่เพื่อ
รองรบัการเปลีย่นแปลงการ 
ใชส้ทิธ ิ

: เมื่อมกีารด าเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธติามเงื่อนไขในการปรบั
สทิธติามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิและเงื่อนไขของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้
หุน้สามญั ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย 
 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญั  
แสดงสทิธ ิ

การปรบัสทิธใิบส าคญั 

แสดงสทิธ ิ

: บรษิทัฯ จะด าเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธ ิเมื่อเกดิเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์หนึ่ง ดงัต่อไปนี้ เพื่อรกัษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถอืใบส าคญัแสดง

สทิธไิม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดมิ 

1. เมื่อบรษิทัฯ เปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทัฯ อนัเป็นผลมา

จากการรวมหรอืการแบ่งแยกหุน้สามญัทีไ่ดอ้อกแลว้ของบรษิทัฯ 

2. เมื่อบรษิทัฯ เสนอขายหุน้สามญัแก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื ประชาชนทัว่ไป และ/

หรอื บุคคลในวงจ ากดั ในราคาเฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ทีค่ านวณได ้

ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทัฯ” 

3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรพัย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 

ประชาชนทัว่ไป และ/หรอื บุคคลในวงจ ากดั โดยหลกัทรพัย์นัน้ให้สทิธแิก่ผูถ้อื

หลกัทรพัย์ในการใช้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สทิธิซื้อหุ้นสามญั 

(เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามญั) โดยราคาเฉลีย่

ต่อหุน้ของหุน้สามญัทีจ่ะออกใหม่เพื่อรองรบัสทิธดิงักล่าว ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ 

“ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทัฯ” 

4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ถือหุ้นของ

บรษิทัฯ 

5. เมื่อบรษิทัฯ จ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิเกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 80 ของก าไรสทุธหิลงัหกั

ภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ 

ระหว่างอายุใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี้ 
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6. ในกรณีทีม่ เีหตุการณ์ใด ๆ อนัท าใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทน

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิเสยีสทิธแิละผลประโยชน์ใด ๆ อนัพงึได ้โดยทีเ่หตุการณ์

ใด ๆ นัน้ไม่ไดอ้ยู่ในขอ้ (1) ถงึ (5) 

ทัง้นี้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการผูม้อี านาจกระท าการ

แทนบรษิทั และ/หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัหรอืกรรมการผูม้อี านาจกระท าการ

แทนบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณาก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น  ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการปรบัหรอืการเปลีย่นแปลงอตัราการใชส้ทิธแิละราคาใชส้ทิธ ิ

วตัถุประสงคข์องการออกใบส าคญั

แสดงสทิธแิละประโยชน์ทีบ่รษิทัฯ 

จะพงึไดร้บัจากการจดัสรรหุน้เพิม่

ทุนในครัง้นี้ 

: เนื่องจากบรษิัทฯ มแีนวโน้มการขยายตวัทางธุรกจิ โดยตัง้เป้าหมายด้านการขาย

เติบโตต่อเนื่อง ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึได้ออกใบส าคญัแสดงสทิธนิี้เพื่อเพิม่สภาพคล่อง

และเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ รวมทัง้ช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่

เข้มแขง็ขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทุน ส าหรบัการลงทุนในอนาคต ซึ่ง

โครงการในอนาคตจะน ามาซึ่งรายได้ที่เพิม่ขึน้ และคาดว่าจะส่งผลให้อตัราการท า

ก าไรของบรษิทัฯ ปรบัตวัดขีึน้ ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่บรษิทัฯ  

ประโยชน์ทีผู่ถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัจาก

การเพิม่ทุน 

: ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัทฯ ในครัง้นี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรมพฒันา

ธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลก็มสีทิธทิี่จะ

ไดร้บัเงนิปันผลในฐานะผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

บรษิัทฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ

หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯ และเงินส ารองตามกฎหมาย

ตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีาร

เปลี่ยนแปลง โดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ สภาพ

คล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งในการบรหิารงาน ความจ าเป็น และ

ความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต 

อื่น ๆ : คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ

บุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ หรอืกรรมการผู้มอี านาจลงนาม

ของบรษิทัฯ มอี านาจในการ 

1. ก าหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อนัจ าเป็นและสมควรที่

เกี่ยวเนื่องกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน เช่น 

รายละเอยีดการเสนอขาย ฯลฯ และ 

2. ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิซึง่รวมถึงการตดิต่อและการยื่นค าขออนุญาต



 

16 
 

เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธแิละการน าใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ และ 

3. ด าเนินการใด ๆ ตามทีจ่ าเป็นและสมควรอนัเกีย่วเน่ืองกบัการออกใบส าคญั

แสดงสทิธใินครัง้นี้ 

รายละเอยีดการค านวณจ านวนหุน้

รองรบั 

: คณะกรรมการบรษิัทได้มมีติใหอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 ควบคู่

กบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W3 โดยมหีุน้สามญัทีจ่ดัสรรไวเ้พื่อ

รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้สองชุดจ านวนรวม 324,896,577 หุน้ ซึง่คดิเป็นสดัสว่น

หุ้นรองรบัทัง้สิน้ร้อยละ 41.67 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ 

จ านวน 779,751,786 หุน้ ณ วนัประชุมคณะกรรมการบรษิทัทีม่มีตใิหอ้อกและจดัสรร

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 และ ECF-W3 ทัง้นี้ จ านวนหุน้ส ารองเพื่อรองรบัการใช้

สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้สองชุดจะไม่เกนิรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 
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สรปุรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ 
บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) (ECF-W3)  

ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
 

ผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์ : บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “ECF”) 

ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย : ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของ บรษิทั อสีต์โคสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่3 (“ใบส าคญัแสดงสทิธ”ิ หรอื “ECF-W3”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : ระบุชื่อผูถ้อืและสามารถโอนเปลีย่นมอืได ้

จ านวนทีอ่อกและเสนอขาย : 129,958,631  หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศนูยบ์าท) 

จ านวนหุน้สามญัทีจ่ดัสรรไว้

เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

: 129,958,631 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 16.67 ของจ านวนหุน้

ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 779,751,786 หุ้น ณ วันประชุม

คณะกรรมการบรษิทัฯ ทีม่มีตใิหอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W3 เมื่อวนัที ่

17 สงิหาคม 2560 

อตัราการใชส้ทิธ ิ : ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได้ 1 หุน้ เวน้แต่กรณีมกีารปรบัอตัรา

การใชส้ทิธติามเงื่อนไขการปรบัสทิธ ิ

ราคาการใชส้ทิธ ิ : 5 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมกีารปรบัราคาการใชส้ทิธติามเงื่อนไขการปรบัสทิธ ิ

วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : 20 ตุลาคม 2560 และ/หรอืวนัทีจ่ะก าหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั  

อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ   3 ปี 4 เดอืน นบัแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 

วธิกีารจดัสรร : จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวน 129,958,631  หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ 

ที่มชีื่อปรากฏในวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธไิด้รบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(Record 

Date) ในวนัที่ 10 ตุลาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข

เพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที่ 11 ตุลาคม 2560 ในอตัราสว่น

หุน้สามญัเดมิ 6 หุน้ ต่อใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 
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ในการค านวณสทิธขิองผูถ้อืหุน้แต่ละรายทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิหาก

มีเศษหุ้นสามัญจากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิของ  

ผูถ้อืหุน้แต่ละราย ใหปั้ดเศษหุน้สว่นทีเ่หลอืทิง้ทัง้จ านวน 

ในกรณีทีม่เีศษของใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่กดิจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรร

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิใหปั้ดเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน และในกรณีทีม่ใีบส าคญัแสดงสทิธิ

คงเหลือภายหลงัการจดัสรร บริษัทจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสทิธิในส่วน  

ทีเ่หลอืดงักล่าวต่อไป  

ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ : ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิจะเริม่ใชส้ทิธคิรัง้แรกไดใ้นวนัที ่25 พฤษภาคม 2562 นับจาก

วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิและสามารถใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธิไดอ้กี 7 ครัง้ 

จนถึงสิ้นสุดวนัครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิทัง้นี้ วนัก าหนดการใช้สทิธิ 

แต่ละครัง้จะตรงกับวันที่ 25 สิงหาคม 2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 25 

กุมภาพันธ์ 2563 วันที่  25 พฤษภาคม 2563 วันที่  25 สิงหาคม 2563 วันที่  25 

พฤศจกิายน 2563 และครัง้สุดทา้ยก าหนดใหต้รงกบัวนัครบก าหนดอายุของใบส าคญั 

แสดงสทิธ ิซึง่ตรงกบัวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2564  

ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัก าหนดการใชส้ทิธใิด ๆ ตรงกบัวนัหยุดท าการของบรษิทัฯ ใหเ้ลื่อน

วนัก าหนดใชส้ทิธคิรัง้ดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหน้า โดยบรษิทัฯ จะไม่ขยายอายุของ

ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ และไม่มขีอ้ก าหนดเรยีกให้ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธ ิสามารถใช้

สทิธกิ่อนครบก าหนด 

ระยะเวลาการแจง้ความจ านงใน

การใชส้ทิธ ิ

: ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธซิึ่งประสงค์จะใช้สทิธใินการซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ จะต้อง

แจ้งความจ านงในการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิภายในระยะเวลา  

5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธแิต่ละครัง้ ยกเวน้กรณีการแจง้ความจ านงในการ 

ใช้สทิธิครัง้สุดท้ายจะก าหนดระยะเวลาไว้เท่ากบั 15 วนั ก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธ ิ

ครัง้สดุทา้ย 

การไม่สามารถยกเลกิการแจง้

ความจ านงในการใชส้ทิธ ิ

: เมื่อผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธไิด้แจง้ความจ านงในการใชส้ทิธซิื้อหุน้ตามใบส าคญัแสดง

สทิธแิลว้ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะไม่สามารถยกเลกิการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ

ดงักล่าวไดอ้กีต่อไป 

ตลาดรองของใบส าคญั 

แสดงสทิธ ิ

: บรษิัทฯ จะน าใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

หมายเหตุ : ภายหลังการออกใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นี้  บริษัทฯ จะยืน่ค าขอ 

จดทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ 

ไอ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรบัรองได้ว่าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  จะ
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พจิารณาอนุมตักิารรบัใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ซึง่หาก

ตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ พจิารณาไม่รบัเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน ผู้ลงทุนจะไม่

สามารถซื้อขายใบส าคญัแสดงสทิธใินตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ได ้

ตลาดรองของหุน้สามญัทีเ่กดิ

จากการใชส้ทิธ ิ

: บรษิัทฯ จะน าหุ้นสามญัที่เกดิจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ออกและเสนอ

ขายในครัง้นี้ เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

นายทะเบยีนใบส าคญั 

แสดงสทิธ ิ

: บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอืบุคคลอื่นใดทีค่ณะกรรมการ

บรษิทัฯ แต่งตัง้ใหเ้ป็นนายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ : เนื่องจากบรษิทัมกีารออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัของ บรษิทั 

อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (“ใบส าคญัแสดงสทิธ”ิ หรอื “ECF-W2”) 

ควบคู่กับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ดังนัน้ ในการพิจารณา

ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จะพจิารณาผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้เดมิในกรณีดงันี้ 

  กรณีที ่1 :  กรณีทีบ่รษิทัฯ ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 และ ECF-W3 

และผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัทเป็นผู้ใช้สทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 

และ ECF-W3 ทัง้จ านวน ทัง้นี้  ในกรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับ

ผลกระทบดา้นการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) 

กรณีที ่2 :  กรณีที่บริษัทฯ ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ ECF-W2 เพียงอย่าง

เดียว และใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 มีการเปลี่ยนมอืจากผู้ถือหุ้นเดมิ

ของบรษิทัเป็นนกัลงทุนอื่น โดยนกัลงทุนอื่นเป็นผูใ้ชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดง

สทิธ ิECF-W2 ทัง้จ านวน 

กรณีที ่3 :  กรณีที่บริษัทฯ ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ ECF-W3 เพียงอย่าง

เดียว และใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W3 มีการเปลี่ยนมอืจากผู้ถือหุ้นเดมิ

ของบรษิทัเป็นนกัลงทุนอื่น โดยนกัลงทุนอื่นเป็นผูใ้ชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดง

สทิธ ิECF-W3 ทัง้จ านวน 

กรณีที ่4 :  กรณีทีบ่รษิทัฯ ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 และ ECF-W3 

และใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 และ ECF-W3 มกีารเปลี่ยนมอืจากผูถ้อื

หุ้นเดิมของบริษัทเป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิของ

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 และ ECF-W3 ทัง้จ านวน 

  4. การลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) 

ภายหลงัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 และ ECF-W3 หากมี

การใชส้ทิธขิอง ใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 และ/หรอื ECF-W3 ทัง้จ านวน จะมี
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ผลกระทบจากการลดลงของสดัส่วนการถอืหุน้ (Control Dilution) โดยค านวณจาก

สตูรการค านวณ ดงันี้ 

Control Dilution =       1 -   [Q0 / (Q0 + Qn)] โดยที ่

 

Q0 =  779,751,786 หุน้ ซึง่ไดแ้ก่จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 

ก่อนวนัใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 และ/หรอื ECF-W3 

Qn =  จ านวนหุน้ทีเ่พิม่ขึน้จากการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 และ/

หรอื ECF-W3 โดยในแต่ละกรณีไดแ้ก่ 

- กรณีที่ 2 (Qw2) : 194,937,946 หุ้น ซึ่งได้แก่จ านวนหุ้นสามญัทีเ่พิม่ขึน้

จากการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 ทัง้จ านวน 

- กรณีที่ 3 (Qw3) : 129,958,631 หุ้น ซึ่งได้แก่จ านวนหุ้นสามญัทีเ่พิม่ขึน้

จากการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W3 ทัง้จ านวน 

- กรณีที่ 4 (Qw4) : 324,896,577 หุ้น ซึ่งได้แก่จ านวนหุ้นสามญัที่เพิม่ขึน้

จากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 ทัง้

จ านวน 

 Control Dilution 
กรณีที ่1 ไม่มผีลกระทบ 
กรณีที ่2 ผูถ้อืหุน้เดมิไดร้บัผลกระทบรอ้ยละ 20.00 
กรณีที ่3 ผูถ้อืหุน้เดมิไดร้บัผลกระทบรอ้ยละ 14.29 
กรณีที ่4 ผูถ้อืหุน้เดมิไดร้บัผลกระทบรอ้ยละ 29.41  

  5. การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 

ภายหลงัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 และ/หรอื ECF-W3 จะมี

ผลกระทบจากการลดลงของของราคาหุน้ (Price Dilution) โดยค านวณจากสตูรการ

ค านวณ ดงันี้ 

Price Dilution =       (P0 – Pn) / P0 โดยที ่

P0 =  ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้ของ ECF ย้อนหลงั 15 วนัท าการ

ก่อนวนัที่คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิห้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ECF-W2 และ ECF-W3 หรอืวนัที ่17 สงิหาคม 2560 ซึง่เท่ากบั 4.14 บาท

ต่อหุน้ 
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Pn =  ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นทัง้หมดภายหลังการใช้สิทธิของ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ECF-W2 และ/หรอื ECF-W3 ทัง้จ านวน โดยในแต่ละกรณีไดแ้ก่ 

- กรณีที่ 1 และ 4 : [(P0Q0) + (PW2QW2) + (PW3QW3)] / (Q0+QW2+QW3) 

ซึง่เท่ากบั 4.04 บาท 

- กรณีที ่2 : [(P0Q0) + (PW2QW2)] / (Q0+QW2) ซึง่เท่ากบั 3.91 บาท 

- กรณีที ่3 : [(P0Q0) + (PW3QW3)] / (Q0+QW3) ซึง่เท่ากบั 4.26 บาท 

โดย PW2 คอืราคาการใช้สทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธิ ECF-W2 ที่ 3 บาท 

และ PW3 คอืราคาการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W3 ที ่5 บาท 

 Price Dilution 
กรณีที ่1 และ 4 รอ้ยละ 2.39 
กรณีที ่2 รอ้ยละ 5.50 
กรณีที ่3 ไม่มผีลกระทบ  

  6. การลดลงของก าไรต่อหุน้ (Earnings Per Share หรอื EPS Dilution) 

ภายหลงัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 และ/หรอื ECF-W3 การ

ลดลงของก าไรต่อหุน้ (EPS Dilution) โดยค านวณจากสตูรการค านวณ ดงันี้ 

EPS Dilution =       (EPS0 – EPSn) / EPS0 โดยที ่

EPS0 = ก าไรสทุธขิอง ECF 4 ไตรมาสล่าสดุ (ซึง่เท่ากบั 57.01 ลา้นบาท) หาร Q0 

ซึง่เท่ากบั 0.07 บาท 

EPSn = ก าไรสทุธขิอง ECF 4 ไตรมาสล่าสดุ (ซึง่เท่ากบั 57.01 ลา้นบาท) หาร 

- กรณีที ่1 และ 4 : (Q0+QW2+QW3) ซึง่เท่ากบั 0.05 บาท 

- กรณีที ่2 : (Q0+QW2) ซึง่เท่ากบั 0.06 บาท 

- กรณีที ่3 : (Q0+QW3) ซึง่เท่ากบั 0.06 บาท 

โดย PW2 คอืราคาการใช้สทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธิ ECF-W2 ที่ 3 บาท 

และ PW3 คอืราคาการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W3 ที ่5 บาท 

 EPS Dilution 
กรณีที ่1 และ 4 รอ้ยละ 29.41 
กรณีที ่2 รอ้ยละ 20.00 
กรณีที ่3 รอ้ยละ 14.29  



 

22 
 

เหตุในการตอ้งออกหุน้ใหม่เพื่อ
รองรบัการเปลีย่นแปลงการ 
ใชส้ทิธ ิ

: เมื่อมกีารด าเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธติามเงื่อนไขในการปรบั
สทิธติามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิและเงื่อนไขของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้
สามญั ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อกใหม่ และหุน้ทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

การปรบัสทิธใิบส าคญั 

แสดงสทิธ ิ

 บรษิทัฯ จะด าเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใช้สทิธ ิเมื่อเกดิเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์หนึ่ง ดงัต่อไปนี้ เพื่อรกัษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ

ไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดมิ 

1. เมื่อบรษิทัฯ เปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทัฯ อนัเป็นผล

มาจากการรวมหรอืการแบ่งแยกหุน้สามญัทีไ่ดอ้อกแลว้ของบรษิทัฯ 

2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป 

และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดั ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่

ค านวณได ้ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทัฯ” 

3. เมื่อบรษิัทฯ เสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิ และ/หรอื 

ประชาชนทัว่ไป และ/หรอื บุคคลในวงจ ากดั โดยหลกัทรพัยน์ัน้ใหส้ทิธแิก่ผูถ้อื

หลกัทรพัยใ์นการใชส้ทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามญั หรอืใช้สทิธซิือ้หุน้สามญั 

(เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญั) โดยราคา

เฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้สามญัทีจ่ะออกใหม่เพื่อรองรบัสทิธดิงักล่าว ต ่ากว่ารอ้ยละ 

90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทัฯ” 

4. เมื่อบรษิัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรอืบางส่วนเป็นหุน้สามัญใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ของ 

บรษิทัฯ 

5. เมื่อบรษิทัฯ จ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิเกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 80 ของก าไรสทุธหิลงั

หกัภาษีเงนิไดข้องบรษิทัฯ ส าหรบัการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชใีด ๆ 

ระหว่างอายุใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี้ 

6. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันท าให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิเสยีสทิธแิละผลประโยชน์ใด ๆ อนัพงึได ้โดยทีเ่หตุการณ์

ใด ๆ นัน้ไม่ไดอ้ยู่ในขอ้ (1) ถงึ (5) 

ทัง้นี้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มอี านาจลงนามของ

บรษิัทฯ และ/หรอืบุคคลที่คณะกรรมการบรษิัทฯ หรอืกรรมการผู้มอี านาจกระท าการ

แทนบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณาก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการปรบัหรอืการเปลีย่นแปลงอตัราการใชส้ทิธแิละราคาใชส้ทิธ ิ
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วตัถุประสงคข์องการออก

ใบส าคญัแสดงสทิธแิละ

ประโยชน์ทีบ่รษิทัฯ จะพงึไดร้บั

จากการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนใน

ครัง้นี้ 

: เน่ืองจากบรษิทัฯ มแีนวโน้มการขยายตวัทางธุรกจิ โดยตัง้เป้าหมายดา้นการขายเตบิโต

ต่อเนื่อง ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไดอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธนิี้เพื่อเพิม่สภาพคล่องและเงนิทุน

หมุนเวียนให้กบับริษัทฯ รวมทัง้ช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแขง็ขึน้เพื่อ

สรา้งความพรอ้มในการระดมทุน ส าหรบัการลงทุนในอนาคต ซึง่โครงการในอนาคตจะ 

 

น ามาซึง่รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ และคาดว่าจะส่งผลใหอ้ตัราการท าก าไรของบรษิทัฯ ปรบัตวั 

ดขีึน้ ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่บรษิทัฯ  

ประโยชน์ทีผู่ถ้อืหุน้จะพงึไดร้บั

จากการเพิม่ทุน 

: ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัฯ ในครัง้นี้ จะมฐีานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ต่อเมื่อ

บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้

เรยีบรอ้ยแลว้ และในกรณีทีบ่รษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิปันผลกม็สีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลใน

ฐานะผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงั

หกัภาษีเงนิได้นิติบุคคลของงบการเงนิบรษิัทฯ และเงนิส ารองตามกฎหมายตามทีไ่ด้

ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทัง้นี้  การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ

เปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท ฯ  

สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งในการบรหิารงาน ความจ าเป็น 

และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต 

อื่น ๆ : คณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการผูม้อี านาจลงนามของบรษิทัฯ และ/หรอืบุคคลที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืกรรมการผูม้อี านาจลงนามของบรษิทัฯ 

มอี านาจในการ 

1. ก าหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจ าเป็นและสมควรที่

เกี่ยวเนื่องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น 

รายละเอยีดการเสนอขาย ฯลฯ และ 

2. ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เกี่ยวขอ้งกบั

การออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต

เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธแิละการน าใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ และ 

3. ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรอนัเกี่ยวเนื่องกบัการออกใบส าคญั

แสดงสทิธใินครัง้นี้ 
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รายละเอยีดการค านวณจ านวน

หุน้รองรบั 

: คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตใิหอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 ควบคู่กบั

การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W3 โดยมหีุน้สามญัทีจ่ดัสรรไวเ้พื่อรองรบั

ใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้สองชุดจ านวนรวม 324,896,577 หุน้ ซึง่คดิเป็นสดัสว่นหุน้รองรบั

ทัง้สิ้นร้อยละ 41.67 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 

779,751,786 หุน้ ณ วนัประชุมคณะกรรมการบรษิทัทีม่มีตใิหอ้อกและจดัสรรใบส าคญั

แสดงสทิธ ิECF-W2 และ ECF-W3 ทัง้นี้ จ านวนหุ้นส ารองเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติาม

ใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้สองชุดจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของบรษิทัฯ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน

ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 

 

ข้าพเจ้า บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“ECF” หรือ “บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่10/2560 เมื่อวนัที ่17 สงิหาคม 2560 ระหว่างเวลา 11.30 น. ถงึ 13.00 น. เกีย่วกบัการ
เพิม่ทุน และการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 

 
1. การลดทุนและการเพ่ิมทุน 

1.1 การลดทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มมีติใหล้ดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ จ านวน 64,411,770.00 บาท 

จาก 259,349,716.50 บาท เป็น 194,937,946.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ 
จ านวน 257,647,080 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

 
1.2 การเพิม่ทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มมีติให้เพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ โดยเพิ่มทุนจดทะเบยีนของ

บรษิทัฯ จาก 194,937,946.50 บาท เป็น 354,137,269 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 636,797,290 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท รวม 159,199,322.50 บาท โดยเป็นการเพิม่ทุนในลกัษณะ ดงันี้  

 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถุประสงค์ใน
การใชเ้งนิทุน 

หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

324,896,577 
--- 

0.25 
--- 

81,224,144.25   
--- 

 แ บ บ ม อ บ อ า น า จ ทั ่ว ไ ป 
(General Mandate) 

หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

311,900,713 
 --- 

0.25 
--- 

77,975,178.25  
--- 

 
2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

2.1 แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งนิทุน 
 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิ
ตามใบส าคัญแสดง
สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั
ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 

194,937,946 ผู้ ถื อ หุ้ น เ ดิ ม จ ะ
ได้รับการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ในอัตรา 4 หุ้นเดิม 

ใบส าคัญแสดง
สทิธ ิ1 หน่วย มี
สิ ท ธิ ซื้ อ หุ้ น
สามญัได้ 1 หุ้น 

โปรดดรูายละเอยีดใน
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

- 
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จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

(“ECF-W2”) ซึ่งออก
และจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อื
หุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถอืหุน้ ณ วนัทีปิ่ด
สมุดทะเบียนในวนัที่ 
11 ตุลาคม 2560  

ต่ อ :  1 ใ บ ส า คัญ
แสดงสทิธ ิ

ที่ราคา  3 บาท
ต่อ 1 หุน้ 

เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิ
ตามใบส าคัญแสดง
สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั
ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 
(“ECF-W3”) ซึ่งออก
และจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อื
หุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถอืหุน้ ณ วนัทีปิ่ด
สมุดทะเบยีน ในวนัที ่
11 ตุลาคม 2560 

129,958,631  ผู้ ถื อ หุ้ น เ ดิ ม จ ะ
ได้รับการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ในอัตรา 6 หุ้นเดิม 
ต่ อ  1 ใ บ ส า คั ญ
แสดงสทิธ ิ

ใบส าคัญแสดง
สทิธ ิ1 หน่วย มี
สิ ท ธิ ซื้ อ หุ้ น
สามญัได้ 1 หุ้น
ที่ราคา 5 บาท
ต่อ 1 หุน้ 

โปรดดรูายละเอยีดใน
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

- 

 
2.1.1 การด าเนินการของบรษิทัฯ กรณีทีม่เีศษของหุน้  

ในการค านวณสทิธขิองผูถ้ือหุน้แต่ละรายทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิหากมเีศษ
หุน้สามญัจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธขิองผูถ้อืหุน้แต่ละราย ใหปั้ดเศษหุน้ส่วนทีเ่หลอื
ทิง้ทัง้จ านวน 

ในกรณีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิหากมีเศษของใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ไม่เต็มจ านวน 1 
หน่วย จากการค านวณ ใหปั้ดเศษใบส าคญัแสดงสทิธสิ่วนทีเ่หลอืทิง้ทัง้จ านวน ทัง้นี้ ภายหลงัจากการค านวณสทิธขิอง
ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะไดร้บัจากการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิในกรณีทีม่เีศษใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่หลอืจากการจดัสรรทัง้หมด 
บรษิทัฯ จะด าเนินการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธสิ่วนทีเ่หลอืจ านวนดงักล่าว ซึง่จะท าใหค้งเหลอืใบส าคญัแสดงสทิธใิน
จ านวนเท่าทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิไดล้งตวั 

นอกจากนี้ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิด
เหตุการณ์ตามทีร่ะบุไวใ้นเงื่อนไขการปรบัสทิธแิละผลของการปรบัสทิธดิงักล่าวท าใหเ้กดิเศษของจ านวนหุน้ทีจ่ะไดร้บั
ตามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้สามญัทิง้ 

  
2.1.2 จ านวนหุน้คงเหลอืทีย่งัมไิดจ้ดัสรร  

 - ไม่ม ี– 
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2.2  การจดัสรรหุน้เพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
 

จดัสรรให้แก่ 
ประเภท

หลกัทรพัย ์
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
รอ้ยละต่อทุน
ช าระแลว้ 

หมายเหต ุ

1. ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right 
Offering) 

หุน้สามญั  
 

ไม่เกนิ 
233,925,535 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 30  
 

หมายเหตุขอ้ 1 และขอ้ 4  
 

2. บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) 

หุน้สามญั  
 

ไม่เกนิ 
77,975,178 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 10  
 

หมายเหตุขอ้ 2, ขอ้ 3 
และขอ้ 4  

หมายเหต ุ 
1. บรษิทัฯ จะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้เดยีวเตม็จ านวนหรอืแต่บางส่วนกไ็ด ้โดยเสนอ

ขายเป็นคราวเดยีวหรอืเป็นคราว ๆ ไปกไ็ด ้อย่างไรกต็าม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผู้
ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) นี้ จะต้องมจี านวนรวมกนัไม่เกนิ 233,925,535 หุน้ หรอืไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทัฯ 
ณ วนัทีค่ณะกรรมการมมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

2. บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ที่จะได้รบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนในแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) จะต้องมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่ว
โยงกนัของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่ว
โยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์เรื่องการเปิดเผยขอ้มลู และการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนใน
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546  

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

(ข) เป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพใน
การลงทุนได้จรงิ รวมทัง้มคีวามรู้ความสามารถประสบการณ์ หรอืศกัยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรอืส่งเสริมการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ หากมกีารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั บรษิทัฯ จะท าการเปิดเผยรายชื่อ
ผูล้งทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนก่อนการเสนอขายต่อไป 

3. ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อบุคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) นี้จะตอ้งไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price) โดยไม่เป็นการเสนอขายหุน้ที่
ออกใหม่ในราคาต ่าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีท่จ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตใหบ้รษิัทจดทะเบยีน
เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั 

ทัง้นี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์
ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้นัน้ โดย
ราคาที่น ามาถวัเฉลี่ยดงักล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุน้นัน้ในแต่ละวนั ทัง้นี้ วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้
ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกนิกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายต่อนกัลงทุน 
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4. ที่ประชุมคณะกรรมการมมีติอนุมตัิมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมอี านาจในการด าเนินการ
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 

(1) พจิารณาก าหนดรายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย การ
เสนอขายเป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุน้ รายชื่อบุคคลในวงจากดั และเงื่อนไข
และรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

(2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ 
ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว และ 

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซึง่รวมถงึการตดิต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรอืขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐาน
ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ เขา้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

 
3. ก าหนดวนัประชุมผูถื้อหุ้น/วิสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 ในวนัที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
ศร ีนคร ินทร์ 1 ชัน้ 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ว ิงส ์ คอนเวนชัน่ ชัน้ 9 เลขที่ 333 ถนนศร ีนครนิทร์ แขวง
หวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2 ปี 2560 (Record Date) ใน
วนัที่ 1 กนัยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 (และตามทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที่ 4 กนัยายน 2560 

 
4. การขออนุญาต ลดทุน และเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และ

เง่ือนไขการขออนุญาต  
บรษิทัฯ จะด าเนินการจดทะเบยีน ลดทุนจดทะเบยีน เพิม่ทุนจดทะเบยีน และจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุน

ช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 
บริษัทฯ จะขออนุมตัิต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยให้รบัหุ้นสามญัเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบยีน 
 

5.  วตัถปุระสงคข์องการลดทุน เพ่ิมทุนและการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 
บรษิทัฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบยีนเพื่อตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดจ้ าหน่ายของบรษิทัฯ เนื่องจากเป็น

หุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่1 ส าหรบัผูถ้อืหุน้
เดมิ (“ECF-W1”) ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2557 เมื่อวนัที ่18 กรกฎาคม 2557 และหุน้สามญัทีเ่หลอื
จากการจดัสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และเพื่อรองรบัการปรบัสทิธิของ ECF-W1 ตามมติที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2560  

บรษิทัฯ จะด าเนินการเพิม่ทุนเพื่อน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนไปใช ้ดงันี้ 
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 เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติาม ECF-W2 และ ECF-W3 ทีจ่ะออกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการ
ถอืหุน้ ณ วนัทีปิ่ดสมุดทะเบยีน 11 ตุลาคม 2560  

 เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนกจิการและเพิม่สภาพคล่องใหแ้ก่บรษิทัฯ  
 เพื่อเป็นเงนิทุนส าหรบัการขยายธุรกจิหลกั อาท ิส่วนการลงทุนเครื่องจกัรแบบกึง่อตัโนมตัิให้

เพิม่ขึน้ในกระบวนการผลติ และ/หรอืธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ และ/หรอืการ
ลงทุนในธุรกจิพลงังานต่าง ๆ ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีป่ระเทศเมยีนมาร ์
ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว 
(ประเทศไทย) จ ากดั รวมถึงการเขา้ลงทุนในส่วนของบรษิทัร่วมทุน (บรษิัท เซฟ เอนเนอรจ์ ี
โฮลดิง้ส ์จ ากดั : SAFE) ซึง่บรษิทัย่อย (บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร)์ เขา้ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 
33.37 ทัง้นี้ SAFE มแีผนจะเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลอื่น ๆ เพิม่เติมใน
อนาคต และปัจจุบนัอยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 
 

6. ประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
การเพิม่ทุนในครัง้นี้จะช่วยเสรมิสภาพคล่องทางการเงนิและเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกจิการ 

รวมทัง้เสรมิสรา้งใหบ้รษิทัฯ มฐีานเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่งขึน้เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิหลกั และ/หรอืธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบั
ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ รวมถงึการลงทุนในธุรกจิพลงังาน ซึง่จะสง่ผลดต่ีอการเตบิโตของบรษิทัฯ ในระยะยาว 

 
7. ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

7.1 บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิได้
นิติบุคคลของงบการเงนิบรษิัทฯ และเงนิส ารองตามกฎหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ในขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ทัง้นี้ การ
จ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลง โดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ สภาพ
คล่อง แผนการลงทุน รวมถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต 

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัและในภายหลงัได้ใช้สทิธิซื้อหุ้น
สามญัจะมสีทิธริบัเงนิปันผลเช่นเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ทุกประการนบัจากวนัทีม่รีายชื่อปรากฏในสมุดทะเบยีนผู้
ถอืหุน้ของบรษิทัฯ ทีไ่ดย้ื่นขอจดทะเบยีนต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

 
8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผูถื้อหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/

จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
ในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จะก่อใหเ้กดิผลกระทบ

ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โปรดพจิารณารายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 และสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 
 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิม
ทุน  

 
ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1) วนัทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่10/2560   17 สงิหาคม 2560 
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ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
2) วนัที่ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น 

ครัง้ที ่2/2560 (Record Date) 
1 กนัยายน 2560 

3) วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2560 

4 กนัยายน 2560 

4) วนัทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2560 2 ตุลาคม 2560 
5) วนัที่ก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ทีม่สีทิธใินการได้รบัจดัสรร ECF-W2 (Record 

Date) 
10 ตุลาคม 2560 

6) วนัทีปิ่ดสมุดทะเบยีนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการไดร้บัจดัสรร 
ECF-W2 

11 ตุลาคม 2560 

7) ก าหนดวนัออกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อ ECF-W2 และจดัสรรใหแ้ก่ผู้ถือ
หุน้ทีไ่ดร้บัสทิธ ิ

20 ตุลาคม 2560 หรอืวนัที่
คณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนด 

8) วนัที่ก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ทีม่สีทิธใินการได้รบัจดัสรร ECF-W3 (Record 
Date) 

10 ตุลาคม 2560 

9) วนัทีปิ่ดสมุดทะเบยีนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการไดร้บัจดัสรร 
ECF-W3 

11 ตุลาคม 2560 

10) ก าหนดวนัออกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อ ECF-W3 และจดัสรรใหแ้ก่ผู้ถือ
หุน้ทีไ่ดร้บัสทิธ ิ

20 ตุลาคม 2560 หรอืวนัที่
คณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนด 

11) ด าเนินการลดทุนจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัทีท่ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้มมีต ิ

12) ด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัทีท่ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้มมีต ิ

 
บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 

   
 (นายชาล ีสขุสวสัดิ)์ 
  กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 
 

   
 (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์ 
  กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 

(ประทบัตราของบรษิทัฯ) 


