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ที ่ECF2 083/2560  
 
 8 มกราคม 2561 
 
เรื่อง  รายละเอยีดของการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ Macquarie Bank Limited ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดัตาม

แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และแจง้การไม่ปรบัสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั
ครัง้ที ่2 (ECF-W2) และครัง้ที ่3 (ECF-W3) 

 
เรยีน  กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
อา้งถงึ สารสนเทศ เลขที่ ECF2 067/2560 เรื่อง การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลใน

วงจ ากดั (Macquarie Bank Limited) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยจะแจง้ก าหนดวนั
จองซือ้และราคาจองซือ้เป็นคราวๆไป ฉบบัลงวนัที ่3 ตุลาคม 2560 

 
 ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั อสีต์โคสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที ่11/2560 
เมื่อวนัที ่3 ตุลาคม 2560 ไดพ้จิารณาและอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 40,000,000 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ Macquarie Bank Limited ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั ตามแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดย Macquarie Bank Limited จะจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนในคราวเดยีวหรอืเป็น
คราว ๆ ไปดว้ยราคาทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ยอ้นหลงัเจด็วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละ
คราว โดยการจองซือ้ดงักล่าวจะตอ้งเป็นตามเงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญาจองซือ้หุน้ ระหว่างบรษิทัฯ และ Macquarie Bank 
Limited ฉบบัลงวนัที ่29 พฤศจกิายน 2560 ซึง่มรีะยะเวลาจองซือ้ตัง้แต่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2560 จนถึงวนัทีค่รบ
ก าหนดส าหรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) คอื ภายในวนัทีบ่รษิทัฯ จดัใหม้ี
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 หรอืภายในวนัทีก่ฎหมายก าหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งจดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไปแลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน โดยราคาเสนอขายหุน้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต ่ากว่าราคาตลาดตาม
หลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขาย
หุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (ฉบบัประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ 
ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการมอี านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจอง
ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวตามรายละเอยีดทีอ่า้งถงึ นัน้ 
 
 บรษิทัฯ ขอแจง้รายละเอยีดการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน ดงันี้ 

1. จ านวนหุ้น วนัท่ีจองซ้ือ และวนัท่ีช าระเงินของ Macquarie Bank Limited 
ณ วนัที ่8 มกราคม 2561 บรษิทัฯ จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 300,000 หุน้ ให ้Macquarie Bank 
Limited ในการนี้ Macquarie Bank Limited ไดช้ าระเงนิค่าจองซือ้หุน้ดงักล่าวแลว้  

2. ราคาเสนอขายหุ้นและจ านวนเงินรวมของการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนโดย Macquarie Bank 
Limited 
ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนเท่ากบั 5.70 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมลูค่ารวมเท่ากบั 1,710,000 บาท 
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ทัง้นี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักของหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ย้อนหลงัเจด็วนัท าการตดิต่อกนัก่อน
วนัที ่8 มกราคม 2561 ซึง่เป็นวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ต่อ Macquarie Bank Limited ซึง่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องประกาศ ทจ. 72/2558 โดยเป็นราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัระหว่างวนัที ่26 ธนัวาคม 2560 
ถงึวนัที ่5 มกราคม 2561 ซึง่มรีาคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัเท่ากบั 5.8655 บาท ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

ล าดบัท่ี วนัท่ี 
ปริมาณซ้ือขาย  

(หุ้น) 
มูลค่าการซ้ือขาย  

(บาท) 
1 5 มกราคม 2561 5,068,700.00  30,001,440.00  
2 4 มกราคม 2561 3,700,800.00  21,689,925.00  
3 3 มกราคม 2561 8,339,800.00  49,719,435.00  
4 29 ธนัวาคม 2560 17,197,000.00  101,939,815.00  
5 28 ธนัวาคม 2560 2,559,500.00  14,310,665.00  
6 27 ธนัวาคม 2560 2,086,000.00  11,509,560.00  
7 26 ธนัวาคม 2560 1,591,300.00  8,635,690.00  

ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 7 วนัท าการ (บาท/หุน้) 5.8655 
90% ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 7 วนัท าการ (บาท/หุน้) 5.2790 

 ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ Macquarie Bank Limited ทีร่าคา 5.70 บาทต่อหุน้ เมื่อเทยีบกบั
รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 7 วนัท าการ ทีร่าคา 5.2790 บาทต่อหุ้น จงึไม่ถอืว่าเป็นการ
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต ่าตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข และวธิพีจิารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 
พ.ศ. 2558 ดงันัน้ หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ Macquarie Bank Limited จงึไม่มกีารก าหนด
ระยะเวลาหา้มขายหุน้จากการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจ ากดั (Silent Period) แต่อย่างใด 

 
ในการนี้ บรษิทัฯ จะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวไปใช้เป็นแหล่งเงนิทุนเพื่อรองรบั

การขยายธุรกจิหลกั และ/หรอืธุรกจิเกีย่วเนื่อง และ/หรอืการลงทุนในธุรกจิพลงังานต่าง ๆ รวมถงึเพื่อเป็นเงนิทุน
หมุนเวยีนเพื่อเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิใหแ้ก่บรษิทัฯ ตามแผนธุรกจิดงักล่าวทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ใน
สารสนเทศทีอ่า้งถงึนัน้ 

 
นอกจากนี้ บรษิทัฯ ขอเรยีนว่า การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ใหแ้ก่ Macquarie Bank Limited ซึง่เป็น

บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการใชส้ทิธแิละราคาการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั
ของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2 (“ECF-W2”) และใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่3 (“ECF-W3”) รวมทัง้
ไม่เขา้เงื่อนไขการปรบัสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธติามขอ้ก าหนดสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธแิละผูถ้อื
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2 (ECF-W2) และตามขอ้ก าหนดสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อก
ใบส าคญัแสดงสทิธแิละผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่3 (ECF-W3) (รวมเรยีกว่า 
“ข้อก าหนดสิทธิฯ”) ทีก่ าหนดว่า บรษิทัฯ จะต้องด าเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธใินการซือ้หุน้
สามญัของใบส าคญัแสดงสทิธ ิเมื่อเกดิเหตุการณ์ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3.3.1 (ข) ของขอ้ก าหนดสทิธฯิ กล่าวคอื เมื่อ
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บรษิทัฯ เสนอขายหุน้สามญัแก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื ประชาชนทัว่ ไป และ/หรอื บุคคลในวงจ ากดั ในราคาเฉลีย่ของ
หุน้สามญัทีอ่อกใหม่ทีค่ านวณไดต้ ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทัฯ” โดยค านวณจากมูลค่า
การซื้อขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบรษิัทฯ หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ท าการซื้อขายทัง้หมดในตลาด
หลกัทรพัยใ์นระหว่างระยะเวลา 7 วนัท าการ ตดิต่อกนัก่อนวนัทีใ่ชใ้นการค านวณ ซึง่ตรงกบัวนัที่ 8 มกราคม 2561 
(วนัทีเ่ปิดท าการซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัย)์ เนื่องจาก บรษิัทฯ จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่  Macquarie Bank 
Limited โดยก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนทีร่าคา 5.70 บาทต่อหุน้ ซึง่เป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่ต า่กว่ารอ้ยละ 
90 ของราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ยอ้นหลงัระยะเวลา  7 วนัท าการตดิต่อกนั ก่อน
วนัที ่8 มกราคม 2561 ซึง่เป็นวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ต่อ Macquarie Bank Limited ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของประกาศ ทจ. 72/2558  

 
 ดงันัน้ การก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ Macquarie Bank Limited ที ่5.70 บาทต่อหุน้ใน
ครัง้นี้ จงึไม่เขา้เงื่อนไขการปรบัสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธติามขอ้ก าหนดสทิธฯิ ดงักล่าวขา้งต้น โดยราคาใช้สทิธแิละ
อตัราการใชส้ทิธขิอง ECF-W2 และ ECF-W3 จงึยงัคงเดมิ คอื  

 ราคาการใชส้ทิธ ิ:  3.00 บาทต่อ 1 หุน้สามญัใหม ่ส าหรบั ECF-W2  
  5.00 บาทต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ ส าหรบั ECF-W3  

 อตัราการใชส้ทิธ ิ:  ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ ส าหรบั ECF-W2 
    ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ ส าหรบั ECF-W3 

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและหากมกีารจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพิม่เติมโดย Macquarie Bank Limited 

บรษิทัฯ จะแจง้รายละเอยีดใหท้ราบอกีครัง้ 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน)  

 
 

(นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์  
กรรมการผูจ้ดัการ 


