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ท่ี ECF2 006/2560 
 
 14 มนีาคม 2560 

 
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท การจ่ายเงนิปันผล การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบมอบ

อ านาจทัว่ไป (General Mandate) การออกหุ้นกู้ และก าหนดวนัและระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 

 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ  
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4)  

 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2560 ของบรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เมื่อ

วนัที่ 14 มนีาคม 2560 ไดม้มีตทิี่ส าคญั ดงันี้ 
 
1. มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ประจ าปี 2559 ซึง่เป็นเงนิปันผลทีจ่่ายจากผลการ

ด าเนินงาน ประจ าปี 2559 (จากงบการเงนิเฉพาะกจิการ) ในอตัราหุน้ละ 0.0535 บาท แบ่งเป็น 
- จ่ายจากสว่นทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) 0.0154 บาทต่อหุน้  
- จ่ายจากสว่นทีไ่ม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน (Non-BOI) 0.0381 บาทต่อหุน้  

รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้เท่ากบั 30,432,193.68 บาท (สามสบิลา้นสีแ่สนสามหมื่นสองพนัหนึ่งรอ้ย
เกา้สบิสามบาทหกสบิแปดสตางค)์ โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผล (Record Date) ใน
วนัที ่11 พฤษภาคม 2560 และใหร้วบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที ่12 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงนิ
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยเสนอรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัต่ิอไป  

2. มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ (1) พลเอกเทอดศกัดิ ์มารมย ์(2) นายวลัลภ สุขสวสัดิ ์และ (3) นางสาวทพิวรรณ 
สขุสวสัดิ ์ซึง่เป็นกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บรษิทัอกีวาระหนึ่ง และเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิต่อไป 

3. มมีติอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการอสิระ และกรรมการบรษิัทเพิม่เตมิ 1 ท่าน คอื ดร.เอกรนิทร ์วาสนาส่ง 
และเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

4. มมีตอินุมตัขิอ้เสนอของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรบั
ปี 2560 เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 4,500,000 บาท (สีล่า้นหา้แสนบาทถว้น) และเสนอใหท้ีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

5. มมีติอนุมตัิการแต่งตัง้ นายพศิษิฐ ์ชวีะเรอืงโรจน์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 2803 หรอืนายอคัรเดช 
เปลีย่นสกุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 5389 หรอืนายเมธ ีรตันศรเีมธา ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 
3425 หรอืผูส้อบบญัชที่านอื่นที ่บรษิทั เอม็ อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จ ากดั เหน็ควรและเหมาะสม เป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย ส าหรบัปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชเีป็นจ านวน
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เงนิไม่เกิน 2,200,000 บาทต่อปี (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตัต่ิอไป 

6. มมีตอินุมตัใิหล้ดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 32,888.50 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 195,000,000 
บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 194,967,111.50 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของ
บรษิทั จ านวน 131,554 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท และเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ
ต่อไป 
ทัง้นี้ หุ้นสามญัที่ถูกตดัทิ้งในครัง้นี้ เป็นหุ้นที่เหลอืจากการจดัสรรไว้เพื่อรองรบัการออกใบส าคญัแสดง
สทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท ครัง้ที่ 1 ส าหรบัผู้ถอืหุน้เดมิ (ECF-W1) (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ECF-
W1”) ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2557 เมื่อวนัที ่18 กรกฎาคม 2557 

7. มมีตอินุมตักิารแกไ้ขขอ้ 4 ของหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน 
และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิต่อไป ทัง้นี้มอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของ
บรษิทั และ/หรอื บุคคลทีก่รรมการผูม้อี านาจของบรษิทัมอบหมายเป็นผูม้อี านาจในการจดทะเบยีนแกไ้ข
หนังสอืบรคิณหส์นธทิีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถ้อยค า หรอื
ด าเนินการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

8. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 64,382,605 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
194,967,111.50 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน
จ านวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 0.25 บาท และเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตัิ
ต่อไป 
ทัง้นี้ รายละเอยีดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมำด้วย 1 

9. มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบยีน และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิต่อไป ทัง้นี้มอบอ านาจให้กรรมการผูม้อี านาจลง
นามของบรษิัท และ/หรอื บุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบรษิัทมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการจด
ทะเบยีนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธทิีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิ
ถอ้ยค า หรอืด าเนินการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

10. มมีตอินุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 170,647,815 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right 
Offering) และจ านวนไม่เกนิ 56,882,605 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิัท 
เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) 
บรษิทัจะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้เดยีวเตม็จ านวนหรอืแค่บางสว่นกไ็ด ้โดยเสนอขายเป็น
คราวเดยีวหรอืเป็นคราว ๆ ไปกไ็ด้ อย่างไรกต็าม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จ านวนหุ้นสามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) นี้ จะตอ้งมจี านวนรวมกนัไม่เกนิ 170,647,815 หุน้ หรอืไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 30 
ของทุนช าระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate)  
โดย บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ที่จะได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนในแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) จะต้องมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
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หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์เรื่องการเปิดเผย
ขอ้มลู และการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546  
(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 

17/2551 เรื่องการก าหนดบทนิยามเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์หรอื 
(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมีศกัยภาพในการ

ลงทุนไดจ้รงิ รวมทัง้มคีวามรูค้วามสามารถประสบการณ์ หรอืศกัยภาพทีเ่ป็นประโยชน์หรอืส่งเสรมิ
การด าเนินงานของบรษิทั 

ทัง้นี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) นี้จะตอ้งไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price) 
“รำคำตลำด” หมายถงึ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไม่น้อย
กว่าเจด็วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสบิห้าวนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนัน้ 
โดยราคาที่น ามาถวัเฉลี่ยดงักล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนัน้ในแต่ละวนั ทัง้นี้ วนัก าหนด
ราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกนิกว่าสามวนัท าการก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายต่อนกัลงทุน 
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมมีติอนุมตัิมอบหมายให้คณะกรรมการบรษิัทมอี านาจในการด าเนินการ
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 
(1)  พจิารณาก าหนดรายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย การเสนอ

ขายเป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุน้ รายชื่อบุคคลในวงจ ากดั 
และเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว  

(2)  การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ ด าเนินการ
ต่าง ๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว และ  

(3)  ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน 
เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และการน าหุ้นสามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมอี านาจในการด าเนินการ
อื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

ทัง้นี้ รายละเอยีดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมำด้วย 1 
โดยใหน้ าเสนอเรื่องดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

11. มมีติอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อ
รองรบัการปรบัสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W1 ทีอ่าจเกดิขึน้จากการออกและเสนอขายหุน้สามญั
เพิม่ทุนตามรายละเอยีดในขอ้ 10 
ทัง้นี้ บริษัทยงัไม่สามารถค านวณอัตราการปรบัสทิธิของ ใบส าคญัแสดงสทิธิ ECF-W1 ได้ในขณะนี้ 
เน่ืองจากในการค านวณราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธใิหม่นัน้ จะต้องค านวณจากราคาตลาดของ
หุน้สามญัของบรษิทัซึง่จะตอ้งค านวณจากราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทั
ทีม่กีารซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัย ์ในระหว่าง 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สามญั
จะไม่ได้รบัสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรพัย์ขึ้นเครื่องหมาย XR)   
ในการนี้ บรษิทัจงึไดป้ระมาณการจ านวนหุน้สามญัทีจ่ะไดอ้อกเพื่อรองรบัการปรบัสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ECF-W1 เป็นจ านวน 30,000,000 หุ้น ทัง้นี้ เมื่อสามารถค านวณอตัราการใช้สทิธิและราคาใช้สทิธไิด ้
บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้และผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W1 ทราบต่อไป 
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12. มมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ลา้นบาท โดยเป็นการขอเพิม่เตมิจากวงเงนิ
เดมิไม่เกนิ 500 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
วตัถุประสงค ์ : เพื่อใชเ้พิม่สภาพคล่อง และ/หรอืใชช้ าระคนืหนี้ และ/หรอืไถ่ถอนหุน้กูเ้ดมิ และ/หรอืใช้

เป็นเงนิลงทุนในการขยายธุรกจิ  
ประเภทของ
หลกัทรพัย ์

: หุน้กูทุ้กประเภท/ทุกชนิด ซึง่อาจเป็นหุน้กูด้อ้ยสทิธหิรอืไม่ดอ้ยสทิธชินิดทยอยคนืเงนิตน้ 
หรอืคนืเงนิตน้ครัง้เดยีวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มปีระกนัหรอืไม่มปีระกนั มหีรอืไม่มี
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ ทัง้นี้ ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอ
ขายหุน้กูน้ัน้ ๆ 

วงเงนิ : มลูค่ารวมของหุน้กูท้ีย่งัไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ก าหนดไวไ้ม่เกนิ 2,000 ลา้นบาท 
(สองพนัลา้นบาทถว้น) หรอืในสกุลเงนิอื่นในอตัราทีเ่ทยีบเท่า 
ทัง้นี้ บรษิทัสามารถออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิม่เตมิ และ/หรอื ออกและเสนอขายหุน้กู้
เพื่อทดแทนหุน้กูเ้ดมิทีม่กีารไถ่ถอนไปแลว้ไดภ้ายในวงเงนิดงักล่าว โดยหุน้กูท้ีบ่รษิทั
จ าหน่ายแลว้ในขณะใดขณะหนึ่งตอ้งมจี านวนเงนิไม่เกนิวงเงนิดงักล่าว 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ ๆ 
อายุของหุน้กู ้ : ส าหรบัหุน้กูร้ะยะสัน้ไม่เกนิ 270 วนั และส าหรบัหุน้กูร้ะยะยาวไม่เกนิ 10 ปี 
การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรอืเสนอขายในกรณีจ ากดั และ/หรอื

เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ/หรอืผูล้งทุนรายใหญ่ทัง้หมด หรอืบางสว่น 
ซึง่อาจแบง่เป็นการเสนอขายในครัง้เดยีว หรอืหลายครัง้กไ็ด้ ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.)  

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

: ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของหุน้กูท้ีอ่อกในแต่ละครัง้ 

เงื่อนไขอื่น ๆ  
 

: 
 

ขอ้จ ากดัและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู ้อาท ิประเภทหรอืชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละ
ครัง้ มูลค่าทีต่ราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบี้ย การแต่งตัง้ผู้แทนผูถ้อืหุน้กู ้
วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอ านาจของกรรมการ
ผูจ้ดัการและมอบอ านาจใหแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการในการก าหนดหรอืเปลีย่นแปลงเงื่อนไข 
และรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละประเภท / แต่ละ
ชนิดในแต่ละครัง้ รวมทัง้ใหม้อี านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็น และเกีย่วเน่ืองกบั
การออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ ๆ ใหส้ าเรจ็และเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด  
ซึง่รวมถึงมอี านาจในการแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย การเขา้ท า
และลงนามในสญัญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement 
และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดท าและยื่นค าขอและเอกสารต่าง  ๆ กับ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หน่วยงาน
ราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืบุคคลอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้  

 
ทัง้นี้ ใหน้ าเรื่องดงักล่าวเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 
นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทมีการออกหุ้นกู้เป็นจ านวน 500 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2559 โดยหุน้กูด้งักล่าวจะครบก าหนดไถ่ถอนในวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2561 นี้ 
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13. ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทรบัทราบถึงความคบืหน้าการจดทะเบียนเลกิกิจการเป็นที่เรยีบรอ้ยของ 
ECF Tornado Energy GK โดย เมื่อวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 คอื วนัเลกิกจิการ ต่อมาได้ด าเนินการใน
กระบวนการยกเลกิกจิการเสรจ็สิน้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยตัง้แต่วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2560 ทีผ่่านมา 

14. มมีตอินุมตัใิหก้ าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ในวนัที ่28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วงิส์ คอนเวนชัน่  เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวง
หวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมรีะเบยีบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี้ 

 
วำระท่ี ระเบียบวำระกำรประชุม / ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร 

1. พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที ่8 เมษายน 
2559 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนุมตั ิเสนอต่อที ่ป ระชุมผู ้ถ ือหุ ้นเพื ่อ
พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที ่8 เมษายน 
2559 

2. รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตัง้แต่ 
วนัที ่1 มกราคม 2559 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นเพื่อพจิารณา
รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย ในรอบปีบญัช ีตัง้แต่วนัที ่1 
มกราคม 2559 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

3. พจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และรายงานของผู้สอบ
บญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจ าปี 2559 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นเพื่อพจิารณา
อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
บริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี  2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการ
พจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั และตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัช ีบรษิทั เอม็ อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จ ากดั 

4. พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 สิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2559 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นเพื่อพจิารณา
อนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 อตัราหุน้ละ 0.0535 
บาท  รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ประมาณ 30,432,194 บาท (สามสบิลา้นสีแ่สนสามหมื่น
สองพนัหนึ่งรอ้ยเกา้สบิสีบ่าท) 

5. พจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามก าหนด
วาระ 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นเพื่อพจิารณา
อนุมตั ิการแต่งตัง้ (1) พลเอกเทอดศักดิ ์มารมย์ (2) นายวัลลภ สุขสวัสดิ ์และ (3) 
นางสาวทพิวรณ สขุสวสัดิ ์กรรมการทีค่รบวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไป
อกีวาระหนึ่ง 

6. พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการอสิระ และกรรมการบรษิทัเพิม่เตมิ 1 ท่าน 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ ดร.
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วำระท่ี ระเบียบวำระกำรประชุม / ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร 
เอกรนิทร ์วาสนาสง่ เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ และกรรมการบรษิทั 

7. พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นเพื่อพจิารณา
อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 ในจ านวนวงเงนิไม่เกนิ 4,500,000 บาท  

8. พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและการก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2560 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถ ือหุ ้นเพื่อพจิารณา
อนุมตัิแต่งตัง้ นายพศิษิฐ์ ชวีะเรอืงโรจน์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 2803 หรอื นาย
อคัรเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 5389 หรอืนายเมธ ีรตันศรเีมธา 
ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 3425 หรอื ผูส้อบบญัชที่านอื่นที ่บรษิัท เอม็ อาร ์แอนด ์
แอสโซซเิอท จ ากดั เหน็ควรและเหมาะสม เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและบรษิัทย่อย 
ส าหรบัปี  2560 และก าหนดค่าตอบแทนของผู ้สอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 
2,250,000 บาทต่อปี 

9. พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัท จ านวน 32,888.50 บาท จากทุนจด
ทะเบยีนเดมิ 195,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 194,967,111.50 บาท โดย
การตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทั จ านวน 131,554 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้
หุน้ละ 0.25 บาท 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถ ือหุ ้นเพื่อพจิารณา
อนุมตัิการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัท จ านวน 32,888.50 บาท จากทุนจดทะเบยีน
เดมิ 195,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 194,967,111.50 บาท โดยการ
ตดัหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบรษิัท จ านวน 131,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท 

10. พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้ 4 ของหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การลดทุนจดทะเบยีน 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นเพื่อพจิารณา
อนุมตักิารแกไ้ขขอ้ 4 ของหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน
จดทะเบยีน 

11. พจิารณาอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทจ านวน 64,382,605 บาท จากทุนจด
ทะเบยีนเดมิ 194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุน้สามญั
เพิม่ทุนจ านวน 257,530,420 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถ ือหุ ้นเพื่อพจิารณา
อนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทจ านวน 64,382,605 บาท จากทุนจดทะเบยีน
เดมิ 194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน
จ านวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

12. พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้ 4 ของหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การเพิม่ทุนจดทะเบยีน 
ความเหน็ของคณะกรรมการ :เหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัิ
การแกไ้ขขอ้ 4 ของหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจด
ทะเบยีน 
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วำระท่ี ระเบียบวำระกำรประชุม / ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร 
13. พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ จ านวน 257,530,420 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้

ละ 0.25 บาท 
13.1  จ านวนไม่เกนิ 170,647,815 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 

30 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
(Right Offering) และจ านวน 56,882,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ในแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

13.2 จ านวนไม่เกนิ 30,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อรองรบัการ
ปรบัสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ครัง้ที ่1 ส าหรบัผู้
ถอืหุน้เดมิ (ECF-W1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นเพื่อพจิารณา
อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 257,530,420 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 
บาท ตามรายละเอยีดขา้งตน้ 

14. พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ลา้นบาท  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นเพื่อพจิารณา
อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้เพิ่มสภาพ
คล่อง และ/หรอืใช้ช าระคนืหนี้ และ/หรอืไถ่ถอนหุ้นกู้เดมิ และ/หรอืใช้เป็นเงนิลงทุนใน
การขยายธุรกจิ 

15. เรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี  
 

15. มมีติอนุมตัิให้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวนัที่ 28 
มนีาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที ่29 มนีาคม 2560  

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

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



 

(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 14 มีนาคม 2560 

 
ข้าพเจ้าบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวนัที่ 14 

มีนาคม 2560 ระหวา่งเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้
 

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน 
1.1  การลดทนุ 

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 32,888.50 บาท จาก 195,000,000  บาท เป็น 
194,967,111.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 131,554 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.25 บาท 

1.2  การเพิ่มทนุ 
ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 64,382,605 บาท จาก 194,967,111.50 บาท 

เป็น 259,349,716.50 บาท โดยออกหุ้ นสามัญเพิ่ มทุน จ านวน 257,530,420 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.25 บาท รวม 
64,382,605 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

   แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน 
การใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 30,000,000 0.25 7,500,000 

   แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) 

หุ้นสามญั 227,530,420 0.25 56,882,605 

 
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน) 

2.1 รายละเอียดการจดัสรร 
 

จัดสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพื่ อรองรับการป รับสิ ท ธิ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 
ส าหรับผู้ ถือหุ้ นเดิม (ECF-
W1) 

30,000,000 - - - หมายเหตขุ้อ 1 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 
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หมายเหตุ 1. บริษัทยังไม่สามารถค านวณอัตราการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของ
บริษัท ครัง้ที่ 1 ส าหรับผู้ ถือหุ้นเดิม (ECF-W1) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ ECF-W1”) ได้ในขณะนี ้
เนื่องจากในการค านวณราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิใหม่นัน้ จะต้องค านวณจากราคา
ตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทซึง่จะต้องค านวณจากราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัตอ่หุ้นของหุ้น
สามัญของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ ในระหว่าง 15 วันท าการติดต่อกัน
ก่อนวนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR)  ในการนี ้บริษัทจึงได้ประมาณการจ านวนหุ้นสามญัที่จะได้ออก
เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 เป็นจ านวน 30,000,000 หุ้ น ทัง้นี  ้เมื่อ
สามารถค านวณอตัราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิได้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิ ECF-W1 ทราบตอ่ไป 

2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  
ในกรณีทีม่ีเศษของหุ้นเหลอืภายหลงัปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ ECF-W1 ให้ปัดเศษของหุ้นดงักลา่วทิง้ 
 

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
 

จัดสรรให้แก่ 
ประเภท

หลักทรัพย์ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละต่อทุน
ช าระแล้ว 

จัดสรรให้แก่ 

1. ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) หุ้นสามญั ไมเ่กิน 170,647,815 ไมเ่กินร้อยละ 30 หมายเหตขุ้อ 1 
และข้อ 4 

2. บุ คคลในวงจ ากั ด  (Private 
Placement) 

หุ้นสามญั ไมเ่กิน 56,882,605 ไมเ่กินร้อยละ 10 หมายเหตขุ้อ 2  
ข้อ 3 และข้อ 4 

หมายเหตุ 1.  บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้เดียวเต็มจ านวนหรือแต่บางสว่นก็ได้ โดยเสนอ
ขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่วา่กรณีใดๆ จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตาม
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) นี ้จะต้องมีจ านวนรวมกันไม่เกิน 170,647,815 หุ้ น 
หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทนุช าระแล้วของบริษัท ณ วนัที่คณะกรรมการมีมติอนุมตัิการเพิ่ม
ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  

2. บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ที่จะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) จะต้องมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้และจะต้อง
ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 
เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ เร่ือง
การเปิดเผยข้อมลู และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546  
(ก) เป็นผู้ลงทนุสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กจ. 

17/2551 เร่ืองการก าหนดบทนิยามเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือ 
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(ข) เป็นนกัลงทนุประเภทบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่มีฐานะทางการเงินมัน่คง และมีศกัยภาพ
ในการลงทุนได้จริง รวมทัง้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศกัยภาพในการที่เป็น
ประโยชน์หรือสง่เสริมการด าเนินงานของบริษัท 

ทัง้นี ้หากมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั บริษัทจะท าการเปิดเผยรายช่ือ
ผู้ลงทนุที่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุก่อนการเสนอขายตอ่ไป 

3. ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อบุคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) นีจ้ะต้องไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price) 
ทัง้นี ้“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
ย้อนหลงัไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบห้าวนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนด
ราคาเสนอขายหุ้นนัน้ โดยราคาที่น ามาถวัเฉลี่ยดงักลา่วต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซือ้ขายหุ้นนัน้ใน
แต่ละวนั ทัง้นี ้วนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลงัไม่เกินกว่าสามวนัท าการก่อนวนัแรกที่
เสนอขายตอ่นกัลงทนุ 

4. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนมุตัิมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการด าเนินการ
ตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้
(1)  พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน เช่น การก าหนดราคาเสนอ

ขาย การเสนอขายเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น 
รายช่ือบุคคลในวงจ ากัด และเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกับการจัดสรรหุ้ น
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว  

(2)  การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ 
ด าเนินการตา่งๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และ  

(3)  ลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนัตา่งๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง
กบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนญุาต
หรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลกัฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

 
4. ก าหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 
โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ว ิงส ์ คอนเวนชั ่น  ชั น้  3 เลขที ่ 333 ถนนศรีนครินทร์  แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 โดยก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
ในวนัที่ 28 มีนาคม 2560 และก าหนดวนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที ่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่  29 
มีนาคม 2560 
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5. การขออนุญาตลดทุน และเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขอ
อนุญาต  
5.1 บริษัทจะด าเนินการจดทะเบียน ลดทนุจดทะเบียน เพิ่มทนุจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุ

ช าระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
5.2 บริษัทจะขออนุมัติต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียน 
 

6. วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 
บริษัทด าเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตดัหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้จ าหน่ายของบริษัท เนื่องจากเป็นหุ้นที่เหลือจากการ

จดัสรรไว้เพื่อรองรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 ส าหรับผู้ ถือหุ้นเดิม (ECF-W1) และการ
เพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อน าเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุไปใช้ ดงันี ้

 เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกิจการ 

 เพื่อเป็นเงินทุนส าหรับการขยายธุรกิจหลกั และ/หรือ ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลกัของบริษัท และ/หรือ 
การลงทนุในธุรกิจพลงังาน 

 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซึ่งอาจมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขของ
ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 ส าหรับผู้ ถือหุ้นเดิม (ECF-W1)  
 

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
เป็นการเพิ่มสภาพคลอ่งทางการเงินให้แก่บริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทนุส าหรับการด าเนินธุรกิจ ขยายธุรกิจ และยงัเป็นการ

เพิ่มศกัยภาพของบริษัทในการลงทนุตา่งๆ ซึง่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีและสง่ผลดีกบัการเติบโตของบริษัทในระยะยาว  
 
8. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

8.1 นโยบายเงินปันผล 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติ
บคุคลของงบการเงินบริษัทและเงินส ารองตามกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้นี ้การ
จ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของ
บริษัท สภาพคลอ่ง แผนการลงทนุ รวมถึงปัจจยัที่เก่ียวข้องในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณา ทัง้นี ้มติคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัอนมุตักิารจ่ายเงินปันผล จะต้องถกูน าเสนอตอ่ที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณา ยกเว้นเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการมีอ านาจอนุมัติ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

8.2 ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีสทิธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แตง่วด 
(1) ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทุนมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทเร่ิมตัง้แต่ผู้จองซือ้ได้รับ

การจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 
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(2) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ECF-W1 มีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทเร่ิมตัง้แต่
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ECF-W1 ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทภายหลงัการใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัแล้ว 

 
9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 
ล าดับ การด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 
1. ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2560 14 มีนาคม 2560 
2. วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญั 

ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 (Record Date)  
28 มีนาคม 2560 

3. วนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิม่เติม) โดยวิธีปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

29 มีนาคม 2560 

4. วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 28 เมษายน 2560 
5. จดทะเบยีนลดทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือ

หุ้นมีมต ิ
6. จดทะเบยีนมตเิพิ่มทนุจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือ

หุ้นมีมต ิ
 
บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

นายชาล ีสขุสวสัดิ์ และนายอารักษ์ สขุสวสัดิ ์
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
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