
 
 
ที ่ECF 019/2563 
 21 พฤษภาคม 2563 
 
เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่6/2563 อนุมตังิดการจ่ายเงนิปันผลเพิม่ การออกหุน้กู ้การเพิม่

ทุนจดทะเบียน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) การจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 

 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. แบบรายงานการเพิม่ทุน (F 53-4) 
 2. แนวปฏบิตัิเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในที่ประชุมผูถ้ือ

หุน้ของบรษิทัฯ 
 
บรษิัท อสีต์โคสท์เฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที ่

6/2563 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่21 พฤษภาคม 2563 ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ดงันี้ 
1. มมีตอินุมตัใิห้น าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และรายงานของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจ าปี 2562 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 ซึง่ไดผ้่านการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ 

2. มมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
ส าหรบัผลการด าเนินงานจากงวดผลการด าเนินงานวนัที ่1 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 
0.0167 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ พจิารณาอนุมตัิงดจ่ายเงนิปันผลเพิม่ และพจิารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวน 1,800,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.18 ของก าไรสุทธปิระจ าปี 
ดงันัน้ บริษัทฯ จะมีเงินทุนส ารองสะสมตามกฎหมายรวมจ านวน 27.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.77 ของทุนจด
ทะเบยีน 

3. มมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการทีจ่ะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ จ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ 

1) พลเอก เทอดศกัดิ ์ มารมย ์ ประธานกรรมการบรษิทั/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
2) ดร.เอกรนิทร ์ วาสนาสง่ กรรมการ/กรรมการอสิระ  
3) นายวลัลภ  สขุสวสัดิ ์ กรรมการ/กรรมการผูม้อี านาจลงนาม/ประธานกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการบรษิัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้

พจิารณากลัน่กรองแล้ว จงึน าเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 รายขา้งต้นกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่งและใหด้ ารงต าแหน่งอื่น ๆ ตามทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้ตามเดมิ เน่ืองจากเป็นผูม้คีวามรู้
ความสามารถ มปีระสบการณ์ และความเชีย่วชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ  

4. มมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการส าหรบัปี 2563 โดยก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจ าปี 
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2563 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 9,000,000 บาท ซึง่ไดผ้่านการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

5. มมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ นายอคัรเดช 
เปลีย่นสกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5389 หรอื นายเมธ ีรตันศรเีมธา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 3425 หรอืนาย
พศิษิฐ ์ชวีะเรอืงโรจน์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 2803 หรอืผู้สอบบญัชที่านอื่นที ่บรษิัท เอม็ อาร ์แอนด ์แอสโซซิ
เอท จ ากดั เหน็ควรและเหมาะสม เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ส าหรบัปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทน
ของผูส้อบบญัชเีป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 2,690,000 บาทต่อปี  

6. มมีตอินุมตัิใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขาย
หุน้กูใ้นวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
วตัถุประสงค ์ เพื่อน าเงนิที่ได้รบัจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปในการด าเนินธุรกิจ และ/หรอื ใช้เป็น

เงนิทุนหมุนเวยีนในกิจการ และ/หรือ ช าระคืนหนี้ และ/หรือ ใช้เป็นเงนิลงทุนในการขยาย
ธุรกจิหรอืเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็ควร  

ประเภทหุน้กู ้ หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสทิธหิรอืไม่ด้อย
สทิธ ิมหีลกัประกนัหรอืไม่มหีลกัประกนั มผีูแ้ทนหุน้กู้หรอืไม่มผีูแ้ทนหุน้กู ้มหีรอืไม่มวีนัครบ
ก าหนดไถ่ถอน ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายใน
แต่ละคราว 

สกุลเงนิ เงนิบาท และ/หรอืเงนิสกุลต่างประเทศโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนในขณะที่มกีารออกและเสนอ
ขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

มลูค่ารวมของหุน้กู ้ ไม่เกนิ 2,000 ลา้นบาท หรอืสกุลเงนิอื่นทีเ่ทยีบเท่าสกุลเงนิบาท 
ทัง้นี้ บรษิัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรอื ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อ
ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงนิดงักล่าว โดยจ านวนเงนิต้นคงค้าง
ทัง้หมดของหุ้นกู้ที่บรษิัทออกจ าหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจ านวนเงินไม่เกิน
วงเงนิดงักล่าว 

อตัราดอกเบีย้ ตามทีจ่ะก าหนดในแต่ละคราว โดยขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู ้และ
ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้  ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื ส านักงานคณะกกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรอืประกาศหรอืกฎระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ี
ผลใชบ้งัคบัในขณะทีอ่อกและเสนอหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อายุของหุน้กู ้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละครัง้ โดย
สามารถก าหนดใหม้กีารไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายุหรอืไม่กไ็ด ้หรอืเป็นหุน้กูท้ีค่รบก าหนด
ไถ่ถอนเมื่อมกีารเลกิบรษิทั (perpetual) 

การเสนอขาย (1) เสนอขายหุ้นกู้ทัง้หมดในคราวเดยีวหรอืหลายคราว และ/หรอืเป็นโครงการ และ/
หรอืในลกัษณะหมุนเวยีน (revolving)  

(2) เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรอืใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรอืผู้
ลงทุนประเภทสถาบนั ในคราวเดยีวกนัหรอืต่างคราวกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอื
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ตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบยีบและกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ผีลใชบ้งัคบั
ในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด ผูถ้อืหุน้กูอ้าจมหีรอืไม่มสีทิธขิอไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนก าหนด และบรษิัทมหีรอืไม่มสีทิธขิอไถ่
ถอนหุน้กูค้นืก่อนก าหนด หรอืบรษิทัอาจก าหนดใหม้หีรอืไม่มกีารไถ่ถอนก่อนก าหนดในกรณี
พเิศษ (special event redemption) ใดๆ หรอืไม่กไ็ด ้ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไข
ในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อ านาจก าหนด
รายละเอยีดอื่นๆ 

มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการ คณะกรรมการบรหิาร หรอืบุคคลที่กรรมการผู้จดัการหรอื
คณะกรรมการบรหิารมอบหมาย มอี านาจ ดงันี้ 
1) ก าหนดรายละเอยีดต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ มูลค่าที่ตราไว ้

ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ อายุ การไถ่ถอน การแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้
กู ้วธิกีารออกและเสนอขาย วธิกีารจดัสรร รายละเอยีดการเสนอขาย การไถ่ถอน
ก่อนก าหนด และการจดทะเบยีนในตลาดรองใด ๆ (ถา้ม)ี 

2) แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ และ/หรอื ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรอื สถาบนั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/หรอื หลกัทรพัย ์และ/หรอื 
บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมกีารแต่งตัง้ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งหรอืในกรณีอื่น
ใดตามทีเ่หน็ควร 

3) ตดิต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ข สญัญา และ/หรอื เอกสารต่างๆ รวมถงึตดิต่อให้
ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตลอดจนด าเนินการใดๆ ที่
เกีย่วขอ้งหรอืจ าเป็นไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 
7. มมีตอินุมตัิใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีน

ของบรษิทัฯ จ านวน 40,100,543.75 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 312,462,090.75 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งั
ไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ จ านวน 160,402,175 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 
272,361,547 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,089,446,188 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

8. มมีติอนุมตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขขอ้ 4 ของ
หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามขอ้ 7. ขา้งตน้ 

9. มีมติอนุมตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 26,800,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 107,200,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
0.25 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 272,361,547 บาท เป็น 299,161,547 บาท โดยมรีายละเอยีดปรากฏตาม ส่ิงท่ี
ส่งมาด้วย 1. 

10.  มมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้ 4 ของ
หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามขอ้ 9. ขา้งต้น 

11. มมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) จ านวนไม่เกนิ 95,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนช าระ



 
 

4 

แล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) 

บรษิัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนครัง้เดยีวเต็มจ านวนหรอืแต่บางส่วนกไ็ด้ โดยเสนอขาย
เป็นคราวเดยีวหรอืเป็นคราว ๆ ไปกไ็ด ้อย่างไรกต็าม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายใหแ้ก่บุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) นี้  จะต้องมีจ านวนรวมกันไม่เกิน 
95,000,000 หุน้ หรอืไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินุมตักิาร
เพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

โดย บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ที่จะไดร้บัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนในแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) จะต้องมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้ และจะตอ้งไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่ว
โยงกนัของบรษิัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่
เกี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบตัิการของบรษิัทจด
ทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 

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

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคลทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพ
ในการลงทุนไดจ้รงิ รวมทัง้มคีวามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรอืศกัยภาพในการที่เป็น
ประโยชน์หรอืสง่เสรมิการด าเนินงานของบรษิทัฯ  

ทัง้นี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อบุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึง่หมายถงึ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้ของบรษิทัใน
ตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไม่น้อยกว่าเจด็วนัท าการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิสบิหา้วนัท าการตดิต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคา
เสนอขายหุน้นัน้ โดยราคาทีน่ ามาถวัเฉลีย่ดงักล่าวต้องใชร้าคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุน้นัน้ในแต่ละวนั ทัง้นี้ วนัก าหนด
ราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันท าการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่
คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ว่ามเีหตุอนัควรเมื่อพจิารณาถงึประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ อาจ
ก าหนดราคาเสนอขายโดยมสี่วนลดได ้แต่ต้องไม่เกนิร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่ค านวณไดข้า้งต้น โดยในการ
ก าหนดส่วนลดดงักล่าวคณะกรรมการต้องพจิารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ด้วย  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั  

นอกจากนี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ อนุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เพื่อ
พจิารณาอนุมตักิารมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ มอี านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 

1) พจิารณาก าหนดรายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย การ
เสนอขายเป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุน้ รายชื่อบุคคลใน
วงจ ากดั และเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว  

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

3)  ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซึง่รวมถงึการตดิต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรอืขอผ่อนผนั 
เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการน าหุ้น
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สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมอี านาจใน
การด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

12. มมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุน เพื่อรองรบัการปรบัสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามญั บรษิทั อสีต์โคสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที ่3 (ECF-W3) ซึง่ออกและจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ จ านวนไม่เกนิ 12,200,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ตามเงื่อนไขของการปรบัสทิธทิีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธวิ่าดว้ยสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อก
ใบส าคญัแสดงสทิธแิละผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั บรษิทั อสีต์โคสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่
3 (ECF-W3) ส าหรบัผูถ้อืหุน้เดมิ ลงวนัที ่20 ตุลาคม 2560 (“ข้อก าหนดสิทธิฯ”) โดยมรีายละเอยีดการปรบัสทิธิ
ดงันี้ 

1. จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวนไม่เกนิ 12,000,000 หุ้น เพื่อรองรบัการปรบัสทิธจิากการออกและ
จดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) จ านวนไม่เกนิ 95,000,000 หุน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ยงัไม่สามารถค านวณอตัราการปรบัสทิธขิอง ECF-W3 ไดใ้นขณะนี้ เน่ืองจากใน
การค านวณราคา และอตัราการใช้สทิธใิหม่นัน้ จะต้องค านวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบรษิัทฯ” ซึ่งได้
ก าหนดไวเ้ท่ากบั “ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักต่อหุน้สามญัของบรษิทัฯ” ซึง่หมายถงึ มลูค่าการซือ้ขายหุน้สามญัทัง้หมด
ของบรษิทัฯ หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัของบรษิทัฯ ทีท่ าการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในระหว่างระยะเวลา 7 
วนัท าการ (วนัทีเ่ปิดท าการซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัยฯ์) ตดิต่อกนัก่อนวนัทีใ่ชใ้นการค านวณ ซึง่ปัจจุบนับรษิทัฯ ยงั
ไม่สามารถค านวณได้ โดย บรษิัทฯ จะสามารถค านวณราคาการใช้สทิธแิละอตัราการใช้สทิธไิด้ในวนัแรกที่ผู้ซื้อหุ้น
สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินการจองซือ้หลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ของบรษิทัฯ กล่าวคอื วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่
ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ต่อไป 

2. จดัสรรหุน้เพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 200,000 หุน้ เพื่อรองรบัการปรบัสทิธเิน่ืองจากการจ่ายเงนิปัน
ผลเป็นเงนิเกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 80 ของก าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดข้องบรษิทัฯ 

ตามข้อ 3.3.1 (จ) ของข้อก าหนดสิทธิฯ เรื่องเงื่อนไขการปรบัสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
บรษิัทฯ ต้องด าเนินการปรบัราคาการใช้สทิธแิละอตัราการใช้สทิธิ ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธิ เมื่อบริษัทฯ 
จ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิเกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 80 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิไดข้องบรษิทัฯ ส าหรบัการด าเนินงานใน
รอบระยะเวลาบญัชใีด ๆ ระหว่างอายุใบส าคญัแสดงสทิธ ิทัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อรกัษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้อื
ใบส าคญัแสดงสทิธไิม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดมิ โดยการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัที
ตัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินเงนิปันผล  

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่22 เมษายน 2562 ไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิ
ปันผลประจ าปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.030227 บาทต่อหุน้ ซึ่งคดิเป็นอตัราการจ่ายเงนิปันผลรอ้ยละ 85.91 ของก าไร
สทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดข้องบรษิทัฯ ส าหรบัการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชขีองปี 2561 ซึง่บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการ
แจง้ปรบัสทิธขิอง ECF-W3 ตามขอ้ก าหนดสทิธฯิ ในราคาใช้สทิธแิละอตัราการใชส้ทิธิของ ECF-W3 เป็นที่เรยีบรอ้ย
แลว้ ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2562 ทีผ่่านมา 

13. มมีตอินุมตัใิหก้ าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัพุธที ่8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. 
ณ หอ้งประชุม แมจกิ 2 ชัน้ 2 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 วภิาวด-ีรงัสติ แขวงตลาด
บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 โดยมรีายละเอยีดของวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ดงัต่อไปนี้ 
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วาระที ่1 เรื่องทีป่ระธานแจง้ฯ ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
วาระที ่2 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่22 เมษายน 2562 
วาระที ่3 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ในรอบปีบญัช ีตัง้แต่วนัที่ 1 

มกราคม 2562 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และรายงานของผู้สอบบญัชี

ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ประจ าปี 2562 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
วาระที ่5 พจิารณารบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลและอนุมตังิดการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2562 

เพิ่มอีก และพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2562 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและการก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2563 
วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ลา้นบาท 
วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 40,100,543.75 บาท จากทุนจด

ทะเบยีนเดมิ 312,462,090.75 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ 
จ านวน 160,402,175 หุ น้ ม ูลค่าทีต่ราไวหุ้ น้ละ 0.25 บาท เป็นท ุนจดทะเบยีนจ านวน 
272,361,547 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,089,446,188 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
0.25 บาท 

วาระที ่11 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้ 4. ของหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
ลดทุนจดทะเบยีน 

วาระที ่12 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 26,800,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 
107,200,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 299,161,547 
บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,196,646,188 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

วาระที ่13 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้ 4. ของหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
เพิม่ทุนจดทะเบยีน 

วาระที ่14 พิจารณาอนุมตัิการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทั ว่ ไป  (General Mandate) จ านวนไม่ เกิน 
95,000,000 หุน้ 

วาระที ่15 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เพื่อรองรบัการปรบัสทิธขิอง
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษิทัฯ ครัง้ที ่3 จ านวนไม่เกนิ 12,200,000 หุน้ มูล
ค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

วาระที ่16 เรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
ทัง้นี้ ไดว้นัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุ้นทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 (Record Date) เป็น

วนัที ่4 มถุินายน 2563  
ทัง้นี้เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัฯ ไดแ้จง้ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การ

ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอเรื่องเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคล
ทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และการเสนอค าถามล่วงหน้าส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
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ประจ าปี 2563 อย่างไรกด็ ีไม่ปรากฏผูถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และชื่อบุคคลเพื่อเสนอเขา้
รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการแต่อย่างใด  

นอกจากนี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มมีตพิจิารณาอนุมตัใิหม้กีารมอบอ านาจใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ 
ลงนามในหนังสอืเชญิประชุม นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มมีติพจิารณาอนุมตัใิหม้กีารมอบอ านาจ
คณะกรรมการบรหิาร หรอืกรรมการผูจ้ดัการ คนใดคนหนึ่ง หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร หรอืผูร้บั
มอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูม้อี านาจในการพจิารณาและแกไ้ขก าหนดวนั เวลา และสถานทีใ่นการประชุม
สามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2563 รวมถึงการแกไ้ข และ/หรอืเพิม่เตมิวาระการประชุมตามปกติทีจ่ะต้องผ่านการพจิารณา
จากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสมภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย 

บรษิทัฯ มคีวามตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผูถ้อืหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมรวมถงึผูท้ี่
มสีว่นร่วมในการจดัประชุมทุกท่านเป็นอยา่งยิง่ จงึขอใหท้่านผูถ้อืหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชมุทกุท่านปฏบิตัติามแนวปฏบิตัิ
เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ของบรษิัทฯ ซึ่งจะเป็นไปตาม
หลกัการด าเนินการในการจดัประชุม ตามค าสัง่ศูนย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โคโรนา 2019 
(Covid-19) ที ่3/2563 ลงวนัที ่16 พฤษภาคม 2563 รวมถงึค าแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
การป้องกนัควบคุมโรค Covid-19 ซึ่งไดแ้นบมาพร้อมนี้อย่างเคร่งครดั โดยบรษิัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ 
โอกาสนี้  

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  

 
ขอแสดงความนบัถอื 

บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
 

(นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 

 
ขา้พเจ้า บรษิัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บรษิัทฯ ครัง้ที่ 6/2563 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่21 พฤษภาคม 2563 เกี่ยวกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุน ดงัต่อไปนี้ 

1. การลดทุน / เพ่ิมทุน 

การลดทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
40,100,543.75 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากเดมิทุนจดทะเบยีน 312,462,090.75 บาท เป็นทุนจด
ทะเบยีนใหม่ 272,361,547 บาท โดยการตดัหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ จ านวน 160,402,175 หุน้ ก่อนที่
จะด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ  

การเพ่ิมทุน 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ มมีติเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ จากเดมิทุนจดทะเบยีน 272,361,547 
บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 299,161,547 บาท โดยการเพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 26,800,000 บาท แบ่งออกเป็น
หุน้สามญัจ านวน 107,200,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25  บาท โดยเป็นการเพิม่ทุนในลกัษณะดงันี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

มลูค่าท่ีตราไว้  

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์น
การใชเ้งนิทุน 

หุน้สามญั 

 

ไมเ่กนิ 12,200,000   

 

0.25 

 

ไมเ่กนิ 

3,050,000.00 

 แบบมอบอ านาจทั ว่ ไป
(General Mandate) 

หุน้สามญั ไมเ่กนิ 95,000,000 0.25 ไมเ่กนิ 23,750,000.00  

 
2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน  
ก. รายละเอียดการจดัสรร 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

อตัราส่วน (เดิม 
: ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงิน 

ค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพือ่รองรบัการ
ปรบัสทิธขิอง
ใบส าคญัแสดง
สทิธฯิ ECF-W3 

ไมเ่กนิ 
12,200,000  

- ไมค่ดิมลูค่า - หมายเหตุ 1  
และ 2 
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หมายเหตุ: 

1) การปรบัสทิธจิากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั) Private Placement) แบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

จดัสรรหุ้นเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 12,000,000 หุน้ เพื่อรองรบัการปรบัสทิธจิากการออกและจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) จ านวนไม่เกนิ 95,000,000 ตามเงื่อนไขของการปรบัสทิธทิีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธวิ่าดว้ยสทิธิ
และหน้าทีข่องผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธแิละผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิ
เทค จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่3 (ECF-W3) ส าหรบัผูถ้อืหุน้เดมิ ลงวนัที ่20 ตุลาคม 2560 (“ข้อก าหนดสิทธิฯ”) 
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยงัไม่สามารถค านวณอัตราการปรบัสทิธิของ ECF-W3 ได้ในขณะนี้ เนื่องจากในการ
ค านวณราคา และอตัราการใชส้ทิธใิหม่นัน้ จะตอ้งค านวณโดยใช ้“ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทัฯ” ซึง่
ไดก้ าหนดไว้เท่ากบั “ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักต่อหุน้สามญัของบรษิทัฯ” ซึ่งหมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้น
สามญัทัง้หมดของบรษิทัฯ หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัของบรษิทัฯ ทีท่ าการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัย์
ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 ท าการ (วนัทีเ่ปิดท าการซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัยฯ์) ตดิต่อกนัก่อนวนัทีใ่ชใ้นการ
ค านวณ ซึ่งปัจจุบนับรษิัทฯ ยงัไม่สามารถค านวณได ้โดย บรษิทัฯ จะสามารถค านวณราคาการใชส้ทิธแิละ
อตัราการใชส้ทิธไิดใ้นวนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินการจองซือ้หลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ของบรษิทัฯ 
กล่าวคอื วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ทัง้นี้ บรษิทั
ฯ จะแจง้ใหท้่านทราบผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ต่อไป 

2) การปรบัสทิธเินื่องจากการจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิเกนิกว่าอตัราร้อยละ 80 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิได้
ของบรษิทัฯ 

จดัสรรหุน้เพิม่ทุนจ านวน 200,000 หุน้ เพื่อรองรบัการปรบัสทิธเินื่องจากการจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิเกนิกว่า
อตัรารอ้ยละ 80 ของก าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดข้องบรษิทัฯ 

ตามข้อ 3.3.1 (จ) ของข้อก าหนดสทิธิฯ เรื่องเงื่อนไขการปรบัสทิธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ บรษิัทฯ ต้อง
ด าเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธ ิตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิเมื่อบรษิทัฯ จ่ายเงนิ
ปันผลเป็นเงนิเกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 80 ของก าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดข้องบรษิทัฯ ส าหรบัการด าเนินงานใน
รอบระยะเวลาบญัชใีด ๆ ระหว่างอายุใบส าคญัแสดงสทิธ ิทัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อรกัษาผลประโยชน์ตอบแทน
ของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดมิ โดยการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธิ
จะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินเงนิปันผล 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่22 เมษายน 2562 ไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 
2562 ในอตัราหุ้นละ 0.030227 บาทต่อหุ้น ซึ่งคดิเป็นอตัราการจ่ายเงนิปันผลรอ้ยละ 85.91 ของก าไรสุทธิ
หลงัหักภาษีเงนิได้ของบริษัทฯ ส าหรบัการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีของปี 2561 ซึ่งบรษิัทฯ ได้
ด าเนินการแจง้ปรบัสทิธขิอง ECF-W3 ตามขอ้ก าหนดสทิธฯิ ในราคาใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธขิอง ECF-
W3 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2562 ทีผ่่านมา 

ข. การด าเนินการของบริษทัฯ กรณีท่ีมีเศษของหุ้น 

ในกรณีทีม่เีศษของหุน้ ใหปั้ดเศษของหุน้ดงักล่าวทิง้ 
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2.2 แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

จดัสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรพัย ์ จ านวนหุ้น )หุ้น(  ร้อยละต่อทุน 
ช าระแล้ว/1 

หมายเหตุ 

บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) 

หุน้สามญั ไมเ่กนิ 95,000,000 ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 หมายเหตุขอ้ 1 ขอ้ 2 
ขอ้ 3และขอ้ 4 

หมายเหตุ: 

1.  บรษิัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนครัง้เดยีวเตม็จ านวนหรอืแต่บางส่วนกไ็ด้ โดยเสนอขายเป็น
คราวเดยีวหรอืเป็นคราว ๆ ไปกไ็ด ้อย่างไรกต็าม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) นี้ จะต้องมจี านวน
รวมกันไม่ เกิน 95,000,000 หุ้น หรือไม่ เกินกว่าร้อยละ  10 ของทุนช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่
คณะกรรมการมมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

2.  บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ที่จะได้รบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนในแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) จะต้องมคีุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ขอ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่
เกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์เรื่องการเปิดเผยขอ้มลู และการปฏบิตักิาร
ของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ ที่ กจ. 
17/2551 เรื่องการก าหนดบทนิยามเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์หรอื 

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพในการ
ลงทุนไดจ้รงิ รวมทัง้มคีวามรูค้วามสามารถประสบการณ์ หรอืศกัยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรอื
สง่เสรมิการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ หากมกีารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั บรษิทัฯ จะท าการเปิดเผยรายชื่อผูล้งทุนที่
ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนก่อนการเสนอขายต่อไป 

3.  ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึง่หมายถงึ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้ของบรษิทัใน
ตลาดหลกัทรพัย์ย้อนหลงัไม่น้อยกว่าเจด็วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกนิสบิห้าวนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนั
ก าหนดราคาเสนอขายหุน้นัน้ โดยราคาทีน่ ามาถวัเฉลีย่ดงักล่าวต้องใชร้าคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุน้นัน้ในแต่
ละวนั ทัง้นี้ วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกนิกว่าสามวนัท าการก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายต่อนัก
ลงทุน และในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ว่ามเีหตุอนัควรเมื่อพจิารณาถงึประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของบรษิทัฯ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ อาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมสี่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของราคาตลาด
ตามที่ค านวณได้ขา้งต้น โดยในการก าหนดส่วนลดดงักล่าวคณะกรรมการบรษิัทฯ จะต้องพิจารณาสภาวะ
ตลาด ณ ขณะนัน้ดว้ย ทัง้นี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 72/2558 

4.  ทีป่ระชุมคณะกรรมการมมีติอนุมตัิมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ มอี านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 



4 

1. พจิารณาก าหนดรายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย การเสนอ
ขายเป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุน้ รายชื่อบุคคลในวงจ ากดั 
และเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

2. การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ 
ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว และ 

3. ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรอืขอผ่อนผัน 
เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และการน าหุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการ
ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

3. ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัพุธที ่8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม 
แมจกิ 2 ชัน้ 2 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่ เลขที ่99 ถนนก าแพงเพชร 6 วภิาวด-ีรงัสติ แขวงตลาด
บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 ทัง้นี้ ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2563 (Record Date) ในวนัที ่4 มถุินายน 2563 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไขการขอ
อนุญาต (ถ้ามี) 

1. การจดทะเบยีนลดทุน เพิม่ทุนจดทะเบยีน แกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิและการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลง
ทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

2. การด าเนินการขออนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อรบัหุน้สามญัเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีน และเขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

1. เพื่อรองรบัการปรบัสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ECF-W3 ตามเงื่อนไขในการปรบัสทิธใินขอ้ก าหนดว่า
ดว้ยสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธแิละผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั  

2. การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนใหก้บักจิการ เพิม่
สภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ รวมทัง้เพื่อเป็นเงินทุนส าหรบัการขยายธุรกิจหลกั อาทิ ส่วนการลงทุน
เครื่องจกัรแบบกึง่อตัโนมตัใิห้เพิม่ขึน้ในกระบวนการผลติ และ/หรอืธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัของ
บรษิัทฯ และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลงังานต่าง ๆ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  ที่
ประเทศเมยีนมาร ์ทีบ่รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการถอืหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 20 ในบรษิทั พลงังานเพื่อโลกสี
เขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั รวมถงึการเขา้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทีบ่รษิทัฯ อยู่ระหว่างการศกึษาความ
เป็นไปไดข้องโครงการ รวมถงึการเขา้ลงทุนในธุรกจิอื่น ๆ  
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6. ประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

การออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในครัง้นี้จะช่วยเสรมิสภาพคล่องทาง
การเงนิและเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกจิการ รวมทัง้เสรมิสรา้งใหบ้รษิทัฯ มฐีานเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่ง
ขึน้เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิหลกั และ/หรอืธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ รวมถงึการลงทุนใน
ธุรกจิพลงังาน ซึง่จะส่งผลดต่ีอการเตบิโตของบรษิทัฯ ในระยะยาว 

7. ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุนและการจดัสรรเพ่ิมทุน 

โปรดพจิารณาขอ้ 6. ของแบบรายงานการเพิม่ทุนฉบบันี้ 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผูถื้อหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/
จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

-ไม่ม-ี 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1 ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่6/2563 21 พฤษภาคม 2563 

2 ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2563 

4 มถุินายน 2563 

3 ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 8 กรกฎาคม 2563 

4 ด าเนินการลดทุนจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณชิย ์ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัทีท่ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตั ิ

5 ด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัทีท่ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตั ิ

 

บรษิทัฯ ขอรบัรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

ขอแสดงความนบัถอื 
บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

(นายชาล ีสขุสวสัดิ ์และนายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์  
กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 



แนวปฏิบติัเพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID -19)  
ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

 
สบืเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า  2019 (COVID -19) ในปัจจุบนั และบรษิทั 

อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ”) ยงัคงต้องด าเนินการจดัประชุมสามญัผู้ประจ าปีของบรษิทัฯ 
(“AGM”) เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งภายใตส้ถานการณ์ดงักล่าว และดว้ยความห่วงใยในสุขภาพของผูถ้อื
หุน้ทุกท่านและเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าการป้องกนัควบคุมเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID -19) ส าหรบัการจดัการ
ประชุม สมัมนา หรอืกจิกรรมอื่นทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั ทีก่ าหนดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวนัที ่
11 กุมภาพนัธ ์2563 และแนวทางด าเนินการในการจดัประชุม ตามค าสัง่ศูนยบ์รหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID -19) ที ่3/2563 ลงวนัที ่16 พฤษภาคม 2563  

บรษิัทฯ จงึขอแจ้งท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเกี่ยวกบัแนวปฏบิตัิเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า  
2019 (COVID -19) ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดงันี้   

เน่ืองจากการจดัประชุม AGM จะเป็นการรวมกนัของคนหมู่มากซึง่เป็นปัจจยัเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคตดิ
เชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID -19) ดงันัน้ เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID -
19) บรษิทัฯ ขอความร่วมมอืใหท้่านผูถ้อืหุน้พจิารณาถงึแนวทางการมอบฉันทะโดยท่านผูถ้อืหุน้ใหแ้ก่กรรมการอสิระ
แทนการเขา้ร่วมประชุม AGM ด้วยตนเอง โดยสามารถพจิารณาการมอบฉันทะและวธิกีารมอบฉันทะ ได้ที่ เอกสาร
หนังสือเชิญประชุม ทัง้นี้บริษัทฯ มีก าหนดการส่งกลบัเอกสารการมอบฉันทะกลับมายงับริษัทฯ ภายในวนัที่ 30 
มถุินายน 2563 นี้ 

บรษิัทฯ ได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่งค าถามเกีย่วกบัวาระการประชุมหรอืเรื่องอื่น ๆ  มายงับรษิัทฯ โดยการส่ง
ค าถามมาที ่email :  ir@eastcoast.co.th  หรอื โทรสารหมายเลข 0-2152-7305 

ในกรณีหากท่านผูถ้อืหุน้มคีวามประสงค์ทีจ่ะเขา้ประชุมดว้ยตนเอง บรษิัทฯ ขอแจง้วธิกีารปฏบิตัขิองบรษิทัฯ 
และการเตรยีมตวัของท่านผูถ้อืหุน้เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า  2019 (COVID -19) ในทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ของบรษิทัฯ ดงันี้ 

1) บรษิทัฯ จะมจีุดคดักรองและตรวจวดัอุณหภูมผิูท้ีเ่ขา้ร่วมประชุมทุกท่านก่อนเขา้หอ้งประชุมผูถ้อืหุน้ โดย
จะเวน้ระยะห่าง 1.5 เมตร ในระหว่างการตรวจคดักรอง ในการนี้ บรษิทัฯ ขอความร่วมมอืจากท่านผูถ้อื
หุ้นรวมถึงกรณีของผู้ร ับมอบฉันทะ หากปรากฏว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะ ที่มีอาการ
ดงัต่อไปนี้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิม่อนุญาตใหท้่านผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีม่คีวามเสีย่งดงักล่าวเขา้
ไปในหอ้งประชุม (ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นหรอืกรรมการ
อสิระของบรษิัทฯ เขา้ร่วมประชุมแทนได้) ส าหรบัท่านผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะที่อาจมอีาการต้อง
สงสยั โดยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้จะถอืว่าอาจเป็นอาการตอ้งสงสยั1  

1.1) มไีข ้(มอีุณหภูมริ่างกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซยีสขึน้ไป)  
1.2) ไอ เจบ็คอ หอบเหนื่อย หรอื มอีาการเกีย่วกบัระบบทางเดนิหายใจ  

2) ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อการคดักรองโรคติดเชือ้ COVID -19 
ตามความจรงิ ในกรณีที่ผ่านปกปิดขอ้มูลด้านสุขภาพหรอืประวตัิการเดนิทางของท่าน จะถือว่าท่าน
กระท าความผดิตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ.2538  

3) บรษิทัฯ จะจดัเตรยีมจุดลา้งมอืหรอืเจลแอลกอฮอลใ์หแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม และขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลา้ง
มอืดว้ยน ้าสบู่หรอืแอลกอฮอลเ์จลก่อนและหลงัจากเสรจ็สิน้การเขา้ร่วมประชุม 

                                                           
1 อา้งอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ช่ือและอาการส าคญัของโรคติดต่ออนัตราย (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2563 

mailto:ir@eastcoast.co.th


4) ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านจะมรีะยะห่างทางสงัคมทีเ่หมาะสม โดยบรษิทัฯ จะเวน้ระยะห่างระหว่างเก้าอี้
อย่างน้อย 1.5 เมตร และผู้เขา้ร่วมประชุมจะถูกเชญิให้นัง่ตามหมายเลขเพื่อประโยชน์ในการติดตาม
กรณีเกดิเหตุการณ์ใด ๆ ขึน้ และเมื่อทีน่ัง่ทีจ่ดัใหเ้ตม็แลว้ จะไม่สามารถเขา้พืน้ทีก่ารประชุมเพิม่เตมิได ้
จงึขอความร่วมมอืผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองในการมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ แทน
การเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

5) ตลอดระยะเวลาการประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ใคร่ขอความร่วมมอืปฏบิตัติามค าแนะน า ดงัต่อไปนี้ 
 กรุณาสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 
 กรุณาลา้งมอืบ่อยๆ ดว้ยสบู่หรอืแอลกอฮอลเ์จล 
 หลกีเลีย่งการสมัผสับรเิวณใบหน้า (ตา จมกู ปาก) ดว้ยมอืทีย่งัไม่ไดล้า้ง  
 หลกีเลีย่งการใช ้สมัผสั สิง่ของรว่มกบัผูอ้ื่น  
 หากมไีข ้ไอ น ้ามกูไหล เจบ็คอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมออกจากหอ้งประชมุ

ผูถ้อืหุน้หรอืตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการสง่ท่าน
ผูเ้ขา้ร่วมประชมุกลบัไปรกัษาตวัทีบ่า้น ทีพ่กั หรอืโรงพยาบาล ตามแต่กรณี   

6) เพื่อลดความเสีย่งจากการแพร่ระบาด บรษิทัฯ จะไม่จดัเตรยีมไมโครโฟนส าหรบัการสอบถาม ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทีป่ระสงคจ์ะสอบถามในทีป่ระชุมขอใหส้ง่ค าถามใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ เพื่อจดัสง่ค าถามแก่
ประธานในทีป่ระชุมต่อไป 

7) บริษัทฯ ของดการบริการ ชา กาแฟ และการรับประทานอาหารในบริเวณพื้นที่จดัการประชุมโดย
เดด็ขาด เพื่อลดความเสีย่งของการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสั ทัง้นี้บรษิัทฯ จะจดัเตรยีมของว่างแบบ
น ากลบับ้านให้กบัผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะเมื่อผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะต้องการกลบัก่อนหรอื
ภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ด าเนินการจดัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

8) หากสถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิตามค าสัง่ของหน่วยงานราชการเกีย่วกบัการจัดประชุมผู้
ถอืหุน้ภายหลงัจากวนัทีบ่รษิทัฯ มมีาตรการฉบบันี้  บรษิทัฯ จะแจง้ใหท้ราบผ่านช่องทางอื่นใดตามที่
บรษิทัฯ เหน็สมควรต่อไป  

 
บรษิทัฯ ต้องขออภยัในความไม่สะดวกส าหรบัผูถ้อืหุน้และผู้รบัมอบฉันทะทุกท่าน มา ณ ทีน่ี้ รวมถงึการใช้

เวลาในการตรวจคดักรองทีจุ่ดลงทะเบยีนทีอ่าจจะเกดิการใชเ้วลามากกว่าช่วงเวลาปกต ิและขอขอบพระคุณทุกท่าน
เป็นอย่างสงูและหวงัเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะไดร้บัความร่วมมอืจากทุกท่านเป็นอย่างด ีเพื่อความปลอดภยัดา้นสุขอนามยั
ของทุกท่าน 
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