
 

 
ที ่ECF 002/2564 
 1 มนีาคม 2564 
 
เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2564 อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล การลดทุน การอนุมตักิารออก

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที่ 4 การเพิม่ทุน การจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน และก าหนดวนัจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 

 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. สรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท อีสต์โคสท์
เฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่4 (ECF-W4) ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

 2. แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) 
 3.  แนวปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในทีป่ระชุมผูถ้อื

หุน้ของบรษิทัฯ 
 

บรษิทั อสีต์โคสท์เฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที ่
1/2564 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ดงันี้ 

1. มมีติอนุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และรายงานของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจ าปี 2563 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 ซึง่ไดผ้่านการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแล้ว 

2. มมีติอนุมตัใิหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสะสม
และการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิัทฯ ซึง่เป็นเงนิปันผลทีจ่่ายจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 (จากงบ
การเงนิเฉพาะกจิการ) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  

 พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวน 
1,550,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.09 ของก าไรสุทธปิระจ าปี ดงันัน้ บรษิทัฯ จะมเีงนิทุนส ารองสะสม
ตามกฎหมายรวมจ านวน 28.95 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 9.68 ของทุนจดทะเบยีน 

 จ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.0125 บาท โดยจ่ายจากส่วนทีไ่ดร้บั
การสง่เสรมิการลงทุน (BOI) 0.0104 บาทต่อหุน้ ซึง่ผูถ้อืหุน้จะไม่ถูกหกัภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย และ
ไม่สามารถขอเครดติภาษีเงนิปันผลคนืได ้และจ่ายจากส่วนทีไ่ม่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุน (Non-
BOI) ทีต่้องเสยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ของก าไรสุทธ ิ0.0021 บาทต่อหุน้ รวมเป็น
จ านวนเงนิทัง้สิน้ไม่เกนิ 11,994,000 บาท ทัง้นี้ การให้สทิธิดงักล่าวของบรษิัทฯ ยงัมคีวามไม่
แน่นอน เนื่องจากต้องรอผลการอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ทีจ่ะจดัขึน้ในวนัที ่
22 เมษายน 2564 โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที ่30 
เมษายน 2564 และมกี าหนดจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ภายในวนัที ่21 พฤษภาคม 2564  
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3. มมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการ
แทนกรรมการทีจ่ะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ จ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ 

1) รศ.ดร.มนตร ีโสคตยิานุรกัษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรษิทัฯ/กรรมการอสิระ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทน 

2) นายชาล ีสขุสวสัดิ ์ รองประธานกรรมการบริษัทฯ/กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม/
กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา  

3) นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์ กรรมการ/กรรมการผู้มอี านาจลงนาม/ กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จ ัดการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีในวาระนี้ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสรรหา
ไดพ้จิารณากลัน่กรองแลว้เหน็วา่ กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถว้น ตามพระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด รวมถงึเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ มปีระสบการณ์ และความเชีย่วชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงาน และมคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ และไมม่กีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทัฯ  

อกีทัง้ รศ.ดร.มนตร ีโสคตยิานุรกัษ์ จะด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระเกนิกว่า 9 ปี หากไดร้บัการแต่งตัง้ในครัง้นี้ 
(ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่ 26 ตุลาคม 2555) แต่คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ว่า ท่านได้
ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นไปตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิาร ตามพรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 และมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามนิยามของกรรมการอสิระ ตัง้แต่ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ไม่เคยมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และพจิารณาตดัสนิใจในวาระต่าง ๆ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้มาโดยตลอด 
ดงันัน้การรกัษากรรมการอสิระทีม่คีวามรูค้วามสามารถไวก้บับรษิทัฯ จะสง่ผลใหบ้รษิทัฯไดร้บัประโยชน์  

ดงันัน้จงึเหน็ควรน าเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 รายขา้งตน้กลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งและใหด้ ารงต าแหน่งอื่น ๆ ตามทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้ตามเดมิ  

4. มมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการส าหรบัปี 2564 โดยก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจ าปี 
2564 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 9,000,000 บาท ซึง่ไดผ้่านการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

5. มมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ นายอคัรเดช 
เปลีย่นสกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5389 หรอื นายเมธ ีรตันศรเีมธา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 3425 หรอืนาย
พศิษิฐ ์ชวีะเรอืงโรจน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่2803 หรอืผูส้อบบญัชที่านอื่นที ่บรษิทั เอม็ อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท 
จ ากดั เหน็ควรและเหมาะสม เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและบรษิทัย่อย ส าหรบัปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชเีป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 2,690,000 บาทต่อปี  

6. มมีตอินุมตัิใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัฯ จ านวน 59,289,649.50 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 299,161,547 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ได้
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ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 237,158,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
239,871,897.50 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 959,487,590 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

7. มมีติอนุมตัใิห้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขขอ้ 4 ของ
หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามขอ้ 6. ขา้งตน้ 

และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธิที่กรม
พฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

8. มมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่4 (“ECF-W4”) จ านวน 191,897,518 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้เดมิของบรษิทัฯ (ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1) โดย ECF-W4 มรีายละเอยีดเบือ้งตน้ ดงันี้ 

 
ประเภทหลกัทรพัย์ที่เสนอ
ขาย 

: ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของ บรษิทั อสีต์โคสท์
เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4 (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ” หรือ 
“ECF-W4”)   

ชนิดของหลกัทรพัย ์  ระบุชื่อผูถ้อื และสามารถโอนเปลีย่นมอืได ้ 
จ านวนทีอ่อก : 191,897,518  หน่วย 
ราคาต่อหน่วย : 0.00  บาท จดัสรรโดยไม่คดิมลูค่า 
อตัราการใชส้ทิธ ิ : ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1  หุน้ 
ราคาการใชส้ทิธ ิ : 2.00 (สอง) บาทต่อหุน้  
วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : 2 มถุินายน 2564 หรอืวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนด   
อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : 3 ปี นบัตัง้แต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
วธิกีารจดัสรร : ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิใน

อตัรา 5 หุน้เดมิ ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ในกรณีทีม่เีศษใหปั้ด
เศษทิง้) 

ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ : ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธจิะสามารถใชส้ทิธกิารแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญัของบรษิทั ไดต้ามก าหนดเวลาดงันี้ 

1. ครัง้แรกใน วนัที ่20 กรกฎาคม 2564 
2. วนัที ่20 พฤศจกิายน 2564 
3. วนัที ่20 มนีาคม 2565 
4. วนัที ่20 กรกฎาคม 2565  
5. วนัที ่20 พฤศจกิายน 2565 
6. วนัที ่20 มนีาคม 2566  
7. วนัที ่20 กรกฎาคม 2566 
8. วนัที ่20 พฤศจกิายน 2566  
9. วนัที ่20 มนีาคม 2567 
10. และครัง้สดุทา้ยใน วนัที ่2 มถุินายน 2567 ก าหนดให้
ตรงกบัวนัครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธซิึง่ตรง
กบัวนัที ่2 มถุินายน 2567 

ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สทิธิใด ๆ ตรงกบัวนัหยุดท าการของ
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บรษิัทฯ ให้เลื่อนวนัก าหนดใชส้ทิธคิรัง้ดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อน
หน้า โดยบรษิทัฯ จะไม่ขยายอายุของใบส าคญัแสดงสทิธฯิ และไม่มี
ขอ้ก าหนดเรยีกใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิสามารถใชส้ทิธกิ่อนครบ
ก าหนด 

ตลาดรองของ ใบส าคัญ
แสดงสทิธ ิ

: บริษัทฯ จะน าใบส าคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์ 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ที่หุน้สามญัของบรษิัทฯ ท าการซื้อ
ขายอยู่ในขณะนัน้ 

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

และสมควรที่เกี่ยวเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการ
เสนอขาย ฯลฯ และ 

(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็น
ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการ
ตดิต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลกัฐานดงักล่าว
ต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิและการน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ที่หุน้สามญัของบรษิัทฯ ท าการ
ซือ้ขายอยู่ในขณะนัน้และ 

(3) ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกบัการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ 

นอกจากนี้ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิหก้ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของ
บรษิทัฯ ครัง้ที ่4 (ECF-W4) (Record date) ในวนัศุกรท์ี ่21 พฤษภาคม 2564 และก าหนดวนัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ
จะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่4 (ECF-W4) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ ในวนัพุธที ่2 มถุินายน 2564 
ทัง้นี้ การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ยงัมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องผ่านการ
พจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ต่อไป 

9. มมีตอินุมตัิใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีน
ของบรษิัทฯ จากทุนจดทะเบยีน 239,871,897.50 บาท เป็น 287,846,277 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน
จ านวน 191,897,518 หุ้น มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธิที่
จะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่4 (ECF-W4) ทัง้นี้ รายละเอยีดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 

10. มมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณห์
สนธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามขอ้ 9. ขา้งตน้ 

และให้บุคคลที่คณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมายในการจดทะเบยีนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธทิี่กรมพฒันา
ธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

11. มมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนจ านวน 191,897,518 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธขิอง ECF-W4 ทีจ่ะจดัสรรใหแ้ก่ผู้
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ถอืหุน้เดมิของบรษิทัฯ โดยไม่คดิมูลค่า โดยวธิกีารจดัสรร คอื จะจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิในอตัรา 5 หุน้เดมิ ต่อ 1 
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยก าหนดราคาการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธเิท่ากบั  2.00 บาท ต่อหุน้ 

12. มมีตอินุมตัใิหก้ าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดทีี ่22 เมษายน 2564 เวลา 
10.00 น. ณ หอ้งศรนีครนิทร ์2 ชัน้ 9 โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟรว์งิส ์คอนเวนชัน่ เลขที ่333 ถนนศรนีครนิทร ์แขวง
หวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยมรีายละเอยีดของวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 
ดงัต่อไปนี้ 

วาระที ่1 เรื่องทีป่ระธานแจง้ฯ ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
วาระที ่2 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่8 กรกฏาคม 

2563 
วาระที ่3 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัและบรษิทัย่อย ในรอบปีบญัช ีตัง้แต่วนัที่ 1 

มกราคม 2563 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
วาะรที ่4 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และรายงานของผูส้อบบญัชี

ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
วาะรที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและการก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2564 
วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 59,289,649.50 บาท จากทุน

จดทะเบยีนเดมิ 299,161,547 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของ
บรษิทัฯ จ านวน 237,158,598 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน
จ านวน 239,871,897.50 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 959,487,590 หุน้ มูลค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขขอ้ 4. ของหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคล้องกบั
การลดทนุจดทะเบยีน 

วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บรษิทัฯ ครัง้ที่ 4 (ECF-W4) จ านวน 191,897,518 หน่วย ซึง่จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ
ตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

วาระที ่12 พิจ ารณาอนุมัติการ เพิ่มทุ นจดทะ เบียนของบริษั ทฯ  จากทุนจดทะเบียน เดิม 
239,871,897.50 บาท เป็น 287,846,277 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
191,897,518 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพของ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่4 (ECF-W4)  

วาระที ่13 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขขอ้ 4. ของหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคล้องกบั
การเพิม่ทุนจดทะเบยีน 

วาระที ่14 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 
วาระที ่15 เรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
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ทัง้นี้ ไดว้นัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 (Record Date) เป็น
วนัที ่19 มนีาคม 2564  

และเมื่อวนัที ่2 ตุลาคม 2563 บรษิทัฯ ไดแ้จง้ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การให้
สทิธผิูถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอเรื่องเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบตัิเหมาะสมเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และการเสนอค าถามล่วงหน้าส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 อย่างไรกด็ ีไม่ปรากฏผูถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และชื่อบุคคลเพื่อเสนอเขา้รบั
การเลอืกตัง้เป็นกรรมการแต่อย่างใด 

นอกจากนี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มมีตพิจิารณาอนุมตัใิหม้กีารมอบอ านาจใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ 
ลงนามในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้มีการมอบอ านาจ
คณะกรรมการบรหิาร หรอืกรรมการผู้จดัการ คนใดคนหนึ่ง หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร หรอืผูร้บั
มอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูม้อี านาจในการพจิารณาและแกไ้ขก าหนดวนั เวลา และสถานทีใ่นการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 รวมถงึการแกไ้ข และ/หรอืเพิม่เตมิวาระการประชุมตามปกตทิีจ่ะต้องผ่านการพจิารณา
จากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 และ/หรอืเปลีย่นแปลงวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 (Record date) ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสมภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย 

บรษิทัฯ มคีวามตระหนกัและหว่งใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผูถ้อืหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมรวมถงึผูท้ีม่ ี
สว่นร่วมในการจดัประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิง่ จงึขอใหท้่านผูถ้อืหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านปฏบิตัติามแนวปฏบิตัิ
เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นของบรษิัทฯ ซึง่จะเป็นไปตาม
หลกัการด าเนินการในการจดัประชุม ตามค าสัง่ศูนย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โคโรนา 2019 
(Covid-19) ที ่3/2563 ลงวนัที ่16 พฤษภาคม 2563 รวมถงึค าแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
การป้องกนัควบคุมโรค Covid-19 ซึง่ได้แนบมาพรอ้มนี้อย่างเคร่งครดั โดยบรษิทัฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ 
โอกาสนี้ 

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์ 
 กรรมการผูจ้ดัการ 
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สรปุรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ 
บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) (ECF-W4)  

ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
 
ผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์ : บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “ECF”) 
ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที ่4 (“ใบส าคญัแสดงสทิธ”ิ หรอื “ECF-W4”) 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : ระบุชื่อผูถ้อืและสามารถโอนเปลีย่นมอืได ้
จ านวนทีอ่อกและเสนอขาย : 191,897,518 หน่วย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศนูยบ์าท) โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้โดยไม่คดิมลูค่า 
จ านวนหุน้สามญัทีจ่ดัสรรไวเ้พื่อ
รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

: 191,897,518 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของจ านวนหุน้ที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 959,487,590 หุ้น ณ วันประชุม
คณะกรรมการบรษิัทฯ ทีม่มีติใหอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W4 เมื่อ
วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 

อตัราการใชส้ทิธ ิ : ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได้ 1 หุน้ เวน้แต่กรณีมกีารปรบั
อตัราการใชส้ทิธติามเงื่อนไขการปรบัสทิธ ิ

ราคาการใชส้ทิธ ิ : 2 (สอง) บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมกีารปรบัราคาการใชส้ทิธติามเงื่อนไขการปรบัสทิธ ิ
วนัทีอ่อกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สทิธ ิ

: 2 มถุินายน 2564 และ/หรอืวนัทีจ่ะก าหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั 

อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ   3 ปี นบัแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 
วธิกีารจดัสรร : จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวน 191,897,518 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัที่

มชีื่อปรากฏในวนัก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นทีม่สีทิธไิด้รบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(Record 
Date) ในวนัที ่ 21 พฤษภาคม 2564 ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดมิ 5 หุน้ ต่อใบส าคญั
แสดงสทิธ ิ1 หน่วย 
ในการค านวณสทิธขิองผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
หากมเีศษหุน้สามญัจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธขิอง
ผูถ้อืหุน้แต่ละราย ใหปั้ดเศษหุน้สว่นทีเ่หลอืทิง้ทัง้จ านวน 
ในกรณีที่มีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการค านวณตามอัตราส่วนการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิใหปั้ดเศษดังกล่าวทิง้ทัง้จ านวน และในกรณีทีม่ใีบส าคญั
แสดงสทิธคิงเหลอืภายหลงัการจดัสรร บรษิัทฯ จะด าเนินการยกเลกิใบส าคญัแสดง
สทิธใินสว่นทีเ่หลอืดงักล่าวต่อไป  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 
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ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ : ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะสามารถใชส้ทิธกิารแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบรษิทัฯ 
ไดต้ามก าหนดเวลาดงันี้ 

1. ครัง้แรกใน วนัที ่20 กรกฎาคม 2564 
2. วนัที ่20 พฤศจกิายน 2564 
3. วนัที ่20 มนีาคม 2565 
4. วนัที ่20 กรกฎาคม 2565  
5. วนัที ่20 พฤศจกิายน 2565 
6. วนัที ่20 มนีาคม 2566  
7. วนัที ่20 กรกฎาคม 2566 
8. วนัที ่20 พฤศจกิายน 2566  
9. วนัที ่20 มนีาคม 2567 
10. และครัง้สุดทา้ยใน วนัที ่2 มถุินายน 2567 ก าหนดใหต้รงกบัวนัครบ
ก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธซิึง่ตรงกบัวนัที ่2 มถุินายน 2567 

ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัก าหนดการใชส้ทิธใิด ๆ ตรงกบัวนัหยุดท าการของบรษิทัฯ ใหเ้ลื่อน
วนัก าหนดใชส้ทิธคิรัง้ดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหน้า โดยบรษิัทฯ จะไม่ขยายอายุ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อก าหนดเรียกให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธ ิ
สามารถใชส้ทิธกิ่อนครบก าหนด 

ระยะเวลาการแจง้ความจ านงใน
การใชส้ทิธ ิ

: ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธซิึง่ประสงคจ์ะใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ จะต้อง
แจง้ความจ านงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธภิายในระยะเวลา 5 
วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธแิต่ละครัง้ ยกเวน้กรณีการแจง้ความจ านงในการ
ใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ยจะก าหนดระยะเวลาไวเ้ท่ากบั 15 วนั ก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธิ
ครัง้สดุทา้ย 

การไม่สามารถยกเลกิการแจง้
ความจ านงในการใชส้ทิธ ิ

: เมื่อผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิดแ้จง้ความจ านงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้ตามใบส าคญัแสดง
สทิธแิล้ว ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธจิะไม่สามารถยกเลกิการแจ้งความจ านงในการใช้
สทิธดิงักล่าวไดอ้กีต่อไป 

ตลาดรองของใบส าคญั 
แสดงสทิธ ิ

: บรษิทัฯ จะน าใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยท์ีหุ่น้สามญัของบรษิทัฯ ท าการซือ้ขายอยู่ในขณะนัน้ 
หมายเหตุ : ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้  บรษิัทฯ จะยืน่ค าขอจด
ทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ เป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ที่หุ้น
สามญัของบรษิัทฯ ท าการซื้อขายอยู่ในขณะนัน้ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไม่สามารถ
รบัรองไดว้่า ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะพจิารณาอนุมตักิารรบัใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าว
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ซึง่หากตลาดหลกัทรพัย์ฯ พจิารณาไม่รบัเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีน ผูล้งทุนจะไม่สามารถซื้อขายใบส าคญัแสดงสทิธใินตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้

ตลาดรองของหุน้สามญัทีเ่กดิจาก
การใชส้ทิธ ิ

: บรษิทัฯ จะน าหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ออกและเสนอ
ขายในครัง้นี้ เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์ีหุ่น้สามญั
ของบรษิทัฯ ท าการซือ้ขายอยู่ในขณะนัน้ 

นายทะเบยีนใบส าคญั 
แสดงสทิธ ิ

: บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอืบุคคลอื่นใดทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัฯ แต่งตัง้ใหเ้ป็นนายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
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ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ : ในการพจิารณาผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จะพจิารณาผลกระทบต่อผูถ้อืหุ้น
เดมิในกรณีดงันี้ 

ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้จากการออกและเสนอขาย ECF-W4 ในครัง้นี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงัต่อไปนี้ 
- กรณีท่ี 1 ผูถ้อืหุน้เดมิใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W4 ทัง้จ านวนที ่191,897,518 หน่วย และไม่มบีุคคลอื่นที่

มใิช่ผูถ้อืหุน้เดมิใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W4 
- กรณีท่ี 2 ผู้ถือหุ้นเดมิไม่ใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W4 แต่มบีุคคลอื่นที่มใิช่ผู้ถือหุ้นเดมิใช้สทิธติาม

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W4 ทัง้จ านวนที ่191,897,518 หน่วย 
 

1. ด้านการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) มรีายละเอยีดการค านวณในแต่ละกรณีดงันี้  
กรณีท่ี 1 ไม่เกดิผลกระทบ เน่ืองจากผูถ้อืหุน้เดมิใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W4 ทัง้จ านวนที ่191,897,518 
หน่วย และไม่มบีุคคลอื่นทีม่ใิช่ผูถ้อืหุน้เดมิใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W4 
กรณีท่ี 2 ผู้ถือหุ้นเดมิไม่ใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W4 แต่มีบุคคลอื่นที่มใิช่ผู้ถือหุ้นเดมิใช้สทิธติาม
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W4 ทัง้จ านวนที ่191,897,518 หน่วย จะท าใหเ้กดิผลกระทบต่อสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้
เดมิ (Control Dilution) ลดลงรอ้ยละ 16.67 โดยมรีายละเอยีดการค านวณ ดงันี้ 
 
Control Dilution = จ านวนหุน้ทีร่องรบั ECF-W4 
  จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + หุน้สว่นเพิม่ทุนเพื่อรองรบั ECF-W4 
 = 191,897,518 
  959,487,590 + 191,897,518 
 = 16.67% 

2. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) มรีายละเอยีดการค านวณในแต่ละกรณีดงันี้ 
กรณีท่ี 1 และกรณีท่ี 2 

ไม่เกดิผลกระทบดา้นการลดลงของราคา เนื่องจากราคาใช้สทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W4 เท่ากบั 2 
(สอง) บาทต่อหุน้ ซึง่สงูกว่าราคาตลาดที ่1.59 บาทต่อหุน้ ซึง่ค านวณจากราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้
บรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 15 วนัท าการต่อเนื่องก่อนวนัทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ โดย
มรีายละเอยีดการค านวณดงันี้  
Price Dilution = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 
  ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = 1.59 บาท 
โดยราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 
 =(ราคาตลาด x จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้) + (ราคาใชส้ทิธ ิx หุน้สว่นเพิม่ทุนเพื่อรองรบั ECF-W4) 
  จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + หุน้สว่นเพิม่ทุนเพื่อรองรบั ECF-W4 
 = (1.59 x 959,487,590) + (2 x 191,897,518) 
  959,487,590 + 191,897,518 
 = 1.66 บาท 
Price Dilution = 1.59 – 1.66 
  1.59 
 = ไม่เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคา 
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3. ด้านการลดลงของก าไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution : EPS Dilution) มรีายละเอยีดการค านวณใน
แต่ละกรณีดงันี้ 
กรณีท่ี 1 และกรณีท่ี 2 

 จะเกดิผลกระทบดา้นการลดลงของก าไรสทุธต่ิอหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 16.67 โดยบรษิทัฯ มกี าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทั
ใหญ่ตามงบการเงนิรวม จ านวน 41,160,421 บาท ส าหรบังบการเงนิงวดปี 2563 โดยม ีEPS ก่อนการเสนอขาย เท่ากบั 0.043 
บาทต่อหุน้ (ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ หารดว้ยจ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้จ านวน 959,487,590 หุน้ โดยมรีายละเอยีด
การค านวณดงันี้ 

EPS หลงัการเสนอขาย = ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 
  จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + หุน้สว่นเพิม่ทุนเพื่อรองรบั ECF-W4 
  41,160,421 
  959,487,590 + 191,897,518 
EPS ก่อนการเสนอขาย = 0.036 
EPS Dilution =  EPS ก่อนการเสนอขาย – EPS หลงัการเสนอขาย 
  EPS ก่อนการเสนอขาย 
 = 0.043 – 0.036 
  0.043 
 = 16.67% 
 

เหตุในการตอ้งออกหุน้ใหม่เพื่อ
รองรบัการเปลีย่นแปลงการ 
ใชส้ทิธ ิ

: เมื่อมกีารด าเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธติามเงื่อนไขในการปรบั
สทิธติามที่ก าหนดไว้ในขอ้ก าหนดสทิธ ิและเงื่อนไขของใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อ
หุน้สามญั ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย 
ใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญ 
แสดงสทิธ ิ

การปรบัสทิธใิบส าคญั 
แสดงสทิธ ิ

: บรษิทัฯ จะด าเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธ ิเมื่อเกดิเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง ดงัต่อไปนี้ เพื่อรกัษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ือใบส 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 โดยหลกัทรพัย์นัน้ให้สทิธแิก่ผู้ถือ
หลกัทรพัย์ในการใช้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สทิธิซื้อหุ้นสามัญ 
(เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั) โดยราคาเฉลีย่
ต่อหุน้ของหุน้สามญัทีจ่ะออกใหม่เพื่อรองรบัสทิธดิงักล่าว ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ 
“ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทัฯ” 
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(4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บรษิทัฯ 

(5) เมื่อบรษิัทฯ จ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิเกนิกว่าอตัราร้อยละ 80 ของก าไรสุทธหิลงั
หกัภาษีเงินได้ของบรษิัทฯ ส าหรบัการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชใีด ๆ 
ระหว่างอายุใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี้ 

(6) ในกรณีทีม่ เีหตุการณ์ใด ๆ อนัท าใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทน
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิเสยีสทิธแิละผลประโยชน์ใด ๆ อนัพงึได ้โดยทีเ่หตุการณ์
ใด ๆ นัน้ไม่ไดอ้ยู่ในขอ้ (1) ถงึ (5) 

หมายเหตุ : การปรบัราคาใชส้ทิธจิะไม่สามารถปรบัลดลงจนราคาใชส้ทิธติ ่ากว่ามูล
ค่าทีต่ราไวต่้อหุน้ได ้(Par Value) 
ทัง้นี้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรอืกรรมการผูม้อี านาจกระท าการ
แทนบรษิทั และ/หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัหรอืกรรมการผูม้อี านาจกระท าการ
แทนบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณาก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการปรบัหรอืการเปลีย่นแปลงอตัราการใชส้ทิธแิละราคาใชส้ทิธ ิ

วตัถุประสงคข์องการออกใบส าคญั
แสดงสทิธแิละประโยชน์ทีบ่รษิทัฯ 
จะพงึไดร้บัจากการจดัสรรหุน้เพิม่
ทุนในครัง้นี้ 

: เนื่องจากบรษิัทฯ มแีนวโน้มการขยายตวัทางธุรกิจ โดยตัง้เป้าหมายด้านการขาย
เติบโตต่อเนื่อง ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึได้ออกใบส าคญัแสดงสทิธนิี้เพื่อเพิม่สภาพคล่อง
และเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ รวมทัง้ช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่
เข้มแขง็ขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทุน ส าหรบัการลงทุนในอนาคต ซึ่ง
โครงการในอนาคตจะน ามาซึ่งรายได้ที่เพิม่ขึน้ และคาดว่าจะส่งผลให้อตัราการท า
ก าไรของบรษิทัฯ ปรบัตวัดขีึน้ ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่บรษิทัฯ  

ประโยชน์ทีผู่ถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัจาก
การเพิม่ทุน 

: ผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธิของบริษัทฯ ในครัง้นี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรมพฒันา
ธุรกจิการค้าเรยีบร้อยแล้ว และในกรณีที่บรษิัทฯ มีการจ่ายเงนิปันผลกม็ีสทิธทิี่จะ
ไดร้บัเงนิปันผลในฐานะผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
บรษิัทฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ
หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯ และเงินส ารองตามกฎหมาย
ตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีาร
เปลีย่นแปลง โดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ สภาพ
คล่อง แผนการลงทุน รวมถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งในการบรหิารงาน 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 ิซึ่งรวมถงึการตดิต่อและการยื่นค าขออนุญาต
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เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธแิละการน าใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์ีหุ่น้สามญัของบรษิทัฯ ท าการซือ้ขายอยุ่ใน
ขณะนัน้และ 

3. ด าเนินการใด ๆ ตามทีจ่ าเป็นและสมควรอนัเกีย่วเน่ืองกบัการออกใบส าคญั
แสดงสทิธใินครัง้นี้ 

รายละเอยีดการค านวณจ านวนหุน้
รองรบั 

: คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตใิหอ้อกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W4 โดยมี
หุน้สามญัทีจ่ดัสรรไวเ้พื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวนรวม 191,897,518 หุน้ ซึง่
คดิเป็นสดัส่วนหุน้รองรบัทัง้สิน้รอ้ยละ 20 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของบรษิทัฯ จ านวน 959,487,590 หุน้ ณ วนัประชุมคณะกรรมการบรษิทัทีม่ีมตใิห้
ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W4 ทัง้นี้ จ านวนหุน้ส ารองเพื่อรองรบัการ
ใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธจิะไม่เกนิรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษิทัฯ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 
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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่25 กมุภาพนัธ ์2564 

 

ข้าพเจ้า บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) (“ECF” หรือ “บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 ระหว่างเวลา 16.00 น. ถงึ 18.30 น. เกีย่วกบัการ
เพิม่ทุน และการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 

 
1. การลดทุนและการเพ่ิมทุน 

1.1 การลดทุน 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตใิหล้ดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 59,289,649.50 บาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิม 299,161,547 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 
237,158,598 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 239,871,897.50 บาท แบ่งออกเป็นหุน้
สามญัจ านวน 959,487,590 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

 
1.2 การเพิม่ทุน 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ไดม้มีติใหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ โดยเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ

บรษิทัฯ จาก 239,871,897.50 บาท เป็น 287,846,277 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 191,897,518 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท รวม 47,974,379.50 บาท โดยเป็นการเพิม่ทุนในลกัษณะ ดงันี้  

 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถุประสงค์ใน
การใชเ้งนิทุน 

หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

191,897,518 
--- 

0.25 
--- 

47,974,379.50 
--- 

 
2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

2.1 แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งนิทุน 
 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิ
ตามใบส าคัญแสดง
สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั

191,897,518 ผู้ ถื อ หุ้ น เ ดิ ม จ ะ
ได้รับการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

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

โปรดดรูายละเอยีดใน
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

- 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 
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จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 4 
(“ECF-W4”) ซึ่งออก
และจดัสรรใหแ้ก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วน
ก า ร ถื อ หุ้ น  โ ด ย
ก าหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ รั บ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญของ
บ ริ ษั ท ฯ  ค รั ้ง ที่  4 
(ECF-W4)  (Record 
date) ในวนัศุกรท์ี ่21 
พฤษภาคม 2564 

ในอตัรา 5 หุน้เดมิ 
ต่อ: 1 ใบส าคัญ
แสดงสทิธ ิ

สามญัได ้1 หุน้ 
ที่ราคา 2 บาท
ต่อ 1 หุน้ 

 
2.1.1 การด าเนินการของบรษิทัฯ กรณีทีม่เีศษของหุน้  

ในการค านวณสทิธขิองผูถ้อืหุน้แต่ละรายทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิหากมเีศษหุน้
สามญัจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธขิองผูถ้อืหุน้แต่ละราย ใหปั้ดเศษหุน้ส่วนทีเ่หลอืทิง้
ทัง้จ านวน 

ในกรณีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ หากมีเศษของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไม่เต็มจ านวน 1 
หน่วย จากการค านวณ ใหปั้ดเศษใบส าคญัแสดงสทิธสิว่นทีเ่หลอืทิง้ทัง้จ านวน ทัง้นี้ ภายหลงัจากการค านวณสทิธขิองผู้
ถอืหุ้นที่จะได้รบัจากการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิในกรณีที่มเีศษใบส าคญัแสดงสทิธทิี่เหลอืจากการจดัสรรทัง้หมด 
บรษิทัฯ จะด าเนินการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธสิ่วนทีเ่หลอืจ านวนดงักล่าว ซึง่จะท าใหค้งเหลอืใบส าคญัแสดงสทิธใิน
จ านวนเท่าทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิไดล้งตวั 

นอกจากนี้ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิด
เหตุการณ์ตามทีร่ะบุไวใ้นเงื่อนไขการปรบัสทิธแิละผลของการปรบัสทิธดิงักล่าวท าใหเ้กดิเศษของจ านวนหุน้ทีจ่ะไดร้บั
ตามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้สามญัทิง้ 

  
2.1.2 จ านวนหุน้คงเหลอืทีย่งัมไิดจ้ดัสรร  

 - ไม่ม ี– 
 

3. ก าหนดวนัประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัที ่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งศรี

นครนิทร ์2 ชัน้ 9 โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟรว์งิส ์คอนเวนชัน่ เลขที ่333 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

ก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 (Record Date) ใน
วนัที ่19 มนีาคม 2564  
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4. การขออนุญาต ลดทุน และเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และ

เง่ือนไขการขออนุญาต  
บรษิทัฯ จะด าเนินการจดทะเบยีน ลดทุนจดทะเบยีน เพิม่ทุนจดทะเบยีน และจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุน

ช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 
บริษัทฯ จะขออนุมัติต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทุนเป็นหลักท รพัย์จด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 

5.  วตัถปุระสงคข์องการลดทุน เพ่ิมทุนและการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 
บรษิทัฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบยีนเพื่อตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดจ้ าหน่ายของบรษิทัฯ เน่ืองจากเป็นหุน้

ทีเ่หลอืจากการจดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่3 ส าหรบัผูถ้อืหุ้น
เดมิ (“ECF-W3”) ตามมตทิี่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที ่2 ตุลาคม 2560 ซึง่ปัจจุบนั ECF-W3 ได้
หมดอายุแลว้เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2564 ทีผ่่านมา และหุน้สามญัทีเ่หลอืจากการจดัสรรไวเ้พื่อเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถอื
หุ้นเดมิ (Right Offering) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) และเพื่อรองรบัการปรบัสทิธขิอง ECF-W3 ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่
8 กรกฎาคม 2563  

บรษิทัฯ จะด าเนินการเพิม่ทุนเพื่อน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนไปใช ้ดงันี้ 
 เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนกจิการและเพิม่สภาพคล่องใหแ้ก่บรษิทัฯ  
 เพื่อเป็นเงนิทุนส าหรบัการขยายธุรกจิหลกั อาท ิส่วนการลงทุนเครื่องจกัรแบบกึ่งอตัโนมตัิให้

เพิม่ขึน้ในกระบวนการผลติ และ/หรอืธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ และ/หรอืเพื่อ
ใชใ้นการขยายการลงทุนในธุรกจิอื่น ๆ ทีอ่าจจะมเีพิม่เตมิในอนาคต 
 

6. ประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
การเพิม่ทุนในครัง้นี้จะช่วยเสรมิสภาพคล่องทางการเงนิและเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกจิการ 

รวมทัง้เสรมิสรา้งใหบ้รษิทัฯ มฐีานเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่งขึน้เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิหลกั และ/หรอืธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบั
ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ รวมถงึการลงทุนในธุรกจิดา้นอื่น ๆ ซึง่จะสง่ผลดต่ีอการเตบิโตของบรษิทัฯ ในระยะยาว 

 
7. ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

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

7.2 ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัและในภายหลงัไดใ้ชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั
จะมสีทิธริบัเงนิปันผลเช่นเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ทุกประการนับจากวนัทีม่รีายชื่อตามก าหนด Record date ของ
บรษิทัฯ ทีไ่ดย้ื่นขอจดทะเบยีนต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

 
8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผูถื้อหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/

จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
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ในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จะก่อใหเ้กดิผลกระทบ
ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โปรดพจิารณารายละเอยีดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1  

 
9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
 

ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1) วนัทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2564   25 กุมภาพนัธ ์2564 
2) วนัที่ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2564 (Record Date) 
19 มนีาคม 2564 

3) วนัทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 22 เมษายน 2564 
4) วนัทีก่ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการไดร้บัจดัสรร ECF-W4 (Record 

Date) 
21 พฤษภาคม 2564 

5) ก าหนดวนัออกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้ ECF-W4 และจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้ทีไ่ดร้บัสทิธ ิ

2 มถุินายน 2564 หรอืวนัที่
คณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนด 

6) ด าเนินการลดทุนจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัทีท่ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้มมีต ิ

7) ด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัทีท่ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้มมีต ิ

 
บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 

   
 (นายชาล ีสขุสวสัดิ)์ 
  กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 
 

   
 (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์ 
  กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 
 
 
 
 
 

(ประทบัตราของบรษิทัฯ) 
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แนวปฏิบติัเพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID -19)  
ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

 
สบืเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า  2019 (COVID -19) ในปัจจุบนั และบรษิัท 

อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ”) ยงัคงต้องด าเนินการจดัประชุมสามญัผู้ประจ าปีของบรษิัทฯ 
(“AGM”) เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งภายใต้สถานการณ์ดงักล่าว และดว้ยความห่วงใยในสุขภาพของผูถ้อื
หุน้ทุกท่านและเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าการป้องกนัควบคุมเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID -19) ส าหรบัการจดัการ
ประชุม สมัมนา หรอืกจิกรรมอื่นที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกนั ทีก่ าหนดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวนัที ่
11 กุมภาพนัธ ์2563 แนวทางด าเนินการในการจดัประชุม ตามค าสัง่ศนูยบ์รหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ
เชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID -19) ที ่3/2563 ลงวนัที ่16 พฤษภาคม 2563 และคู่มอืการปฏบิตัติามมาตรการผ่อน
คลายกจิการและกจิกรรมเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ฉบบัเผยแพร่ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563 ซึง่จดัท า
โดยกระทรวงสาธารณสขุ 

บรษิทัฯ จงึขอแจง้ท่านผูถ้อืหุน้ทุกทา่นเกีย่วกบัแนวปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 
(COVID -19) ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดงันี้   

เน่ืองจากการจดัประชุม AGM จะเป็นการรวมกนัของคนหมู่มากซึง่เป็นปัจจยัเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคตดิ
เชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID -19) ดงันัน้ เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID -
19) บรษิทัฯ ขอความร่วมมอืใหท้่านผูถ้อืหุน้พจิารณาถงึแนวทางการมอบฉันทะโดยท่านผูถ้อืหุน้ใหแ้ก่กรรมการอสิระ
แทนการเขา้ร่วมประชุม AGM ด้วยตนเอง โดยสามารถพจิารณาการมอบฉันทะและวธิกีารมอบฉันทะ ได้ที่เอกสาร
หนงัสอืเชญิประชุม ทัง้นี้บรษิทัฯ มกี าหนดการสง่กลบัเอกสารการมอบฉนัทะกลบัมายงับรษิทัฯ ภายในวนัที ่9 เมษายน 
2564 นี้ 

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

ในกรณีหากท่านผูถ้ือหุ้นมคีวามประสงค์ทีจ่ะเขา้ประชุมด้วยตนเอง บรษิัทฯ ขอแจ้งวธิกีารปฏบิตัิของบรษิัทฯ 
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 ท่านสามารถมอบฉันทะใหผู้้อื่นหรอืกรรมการ
อสิระของบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุมแทนได)้ ส าหรบัท่านผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่าจมอีาการตอ้งสงสยั 
โดยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้จะถอืว่าอาจเป็นอาการตอ้งสงสยั1  

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

                                                 
1 อา้งองิจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง ชือ่และอาการส าคญัของโรคตดิต่ออนัตราย (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2563 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 
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2) ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อการคดักรองโรคตดิเชือ้ COVID -19 
ตามความจรงิ ในกรณีที่ผ่านปกปิดขอ้มูลด้านสุขภาพหรอืประวตัิการเดนิทางของท่าน จะถือว่าท่าน
กระท าความผดิตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ.2538  

3) บรษิทัฯ จะจดัเตรยีมจุดลา้งมอืหรอืเจลแอลกอฮอลใ์หแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม และขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลา้ง
มอืดว้ยน ้าสบู่หรอืแอลกอฮอลเ์จลก่อนและหลงัจากเสรจ็สิน้การเขา้ร่วมประชุม 

4) ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านจะมรีะยะห่างทางสงัคมทีเ่หมาะสม โดยบรษิทัฯ จะเวน้ระยะห่างระหว่างเกา้อี้
อย่างน้อย 1.5 เมตร และผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะถูกเชญิใหน้ัง่ตามหมายเลขเพื่อประโยชน์ในการตดิตามกรณี
เกดิเหตุการณ์ใด ๆ ขึน้ และเมื่อทีน่ัง่ทีจ่ดัใหเ้ตม็แลว้ จะไม่สามารถเขา้พืน้ทีก่ารประชุมเพิม่เตมิได ้จงึขอ
ความร่วมมอืผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองในการมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ แทนการเขา้
ประชุมดว้ยตนเอง 

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

ถอืหุน้หรอืตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการสง่ท่าน
ผูเ้ขา้ร่วมประชมุกลบัไปรกัษาตวัทีบ่า้น ทีพ่กั หรอืโรงพยาบาล ตามแต่กรณี   

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

7) บรษิทัฯ ของดการบรกิาร ชา กาแฟ และการรบัประทานอาหารในบรเิวณพืน้ทีจ่ดัการประชุมโดยเดด็ขาด 
เพื่อลดความเสีย่งของการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสั ทัง้นี้บรษิทัฯ จะจดัเตรยีมของว่างแบบน ากลบับา้น
ให้กบัผูถ้ือหุน้และผู้รบัมอบฉันทะเมื่อผู้ถือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะต้องการกลบัก่อนหรอืภายหลงัจากที่
บรษิทัฯ ด าเนินการจดัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

8) หากสถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิตามค าสัง่ของหน่วยงานราชการเกีย่วกบัการจดัประชุมผูถ้อื
หุน้ภายหลงัจากวนัทีบ่รษิทัฯ มมีาตรการฉบบันี้ บรษิทัฯ จะแจง้ใหท้ราบผ่านช่องทางอื่นใดตามทีบ่รษิทัฯ 
เหน็สมควรต่อไป  

 
บรษิทัฯ ต้องขออภยัในความไม่สะดวกส าหรบัผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่าน มา ณ ทีน่ี้ รวมถงึการใช้

เวลาในการตรวจคดักรองทีจุ่ดลงทะเบยีนทีอ่าจจะเกดิการใชเ้วลามากกว่าช่วงเวลาปกต ิและขอขอบพระคุณทุกท่าน
เป็นอย่างสงูและหวงัเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะไดร้บัความร่วมมอืจากทุกท่านเป็นอย่างด ีเพื่อความปลอดภยัดา้นสุขอนามยั
ของทุกท่าน 

 
 


