ที่ ECF2 017/2561
23 เมษายน 2561
เรื่อง

เรียน

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด ตามแบบมอบอานาจทัวไป
่
(General Mandate) ครัง้ ที่ 3, แจ้งการไม่ปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญครัง้ ที่ 2 (ECFW2) และครัง้ ที่ 3 (ECF-W3), และการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการถือหุน้ ของ บริษทั แพลนเนทบอร์ด จากัด
ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. แบบรายงานการออกและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) (F53-4-1)
2. สารสนเทศการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอแจ้ง (1) การอนุ มตั ิการออกและจัดสรร
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General
Mandate) ครัง้ ที่ 3 (2) การไม่ปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2 (“ECF-W2”) และ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3 (“ECF-W3”) และ (3) การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการถือหุน้
ของ บริษทั แพลนเนทบอร์ด จากัด (“แพลนเนท”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ มีรายละเอียดดังนี้
(1) บริษทั ฯ ขอแจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
ได้พจิ ารณาและอนุมตั กิ ารออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
จานวนรวมกันไม่เกิน 7,900,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท (ซึง่ ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของบริษทั
ฯ ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตามทีท่ ป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560 ของ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ได้มมี ติอนุ มตั กิ าร
จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน
233,925,535 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท คิดเป็ นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ฯ ให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และจานวนไม่เกิน 77,975,178 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้
ละ 0.25 บาท คิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั ฯ มีอานาจพิจารณาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ เดียว
เต็มจานวนหรือแต่ บางส่ว น เสนอขายเป็ นคราวเดียวหรือเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ รวมถึงการกาหนดราคาเสนอขาย
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Rights Offering) และบุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) นี้ จะต้องมีจานวนรวมกันไม่เกิน
233,925,535 หุน้ หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้วของบริษทั ฯ ณ วันทีค่ ณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิการเพิม่
ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) และทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 3
ตุลาคม 2560 ได้พจิ ารณาและอนุมตั กิ ารออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private
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Placement) ให้แก่ Macquarie Bank Limited จานวนไม่เกิน 40,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท (ซึง่ ไม่
เกินร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของบริษทั ฯ ณ วันทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ มีมติให้มกี ารเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจ
ทัวไป
่ (General Mandate)) และทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560
ได้พจิ ารณาและอนุมตั กิ ารออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ให้แก่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด (“บลจ.วรรณ”) ซึง่ บลจ.วรรณ ได้จดั สรรให้แก่กองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ.วรรณ จานวนไม่เกิน 30,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท (ซึง่ ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุน
ชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้มกี ารเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General
Mandate)) นัน้ ปจั จุบนั บริษัทฯ มีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General
Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) จานวน 7,975,178 หุน้
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2561เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ได้มมี ติเป็ นเอก
ฉันท์อนุมตั กิ ารออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) โดยการออกและจัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวนรวมกันไม่เกิน 7,900,000 หุน้ (ซึง่ ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของบริษทั ฯ ณ
วันทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ มีมติให้มกี ารเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ
0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ได้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช จานวน
ไม่เกิน 3,950,000 หุ้น นายเอกชัย ตรีสุรยิ าแสงโชติ จานวนไม่เกิน 2,370,000 หุ้น และนายชาญชัย อิสรานนทกร
จานวนไม่เกิน 1,580,000 หุน้ ซึง่ เป็ นบุคคลในวงจากัด ไม่ได้มสี ่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทั ฯ ไม่เป็ นบุคคลที่
เกีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ และไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน หรือแข่งขันกับบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะปฏิบตั ใิ ห้
เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุ ญาตให้บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้
ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (ฉบับประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)
ในการนี้ นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสุรยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสราน
นทกร เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มฐี านะทางการเงินมันคง
่ และมีศกั ยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทัง้ มี
ความรูค้ วามสามารถประสบการณ์ โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ตรวจสอบฐานะทางการเงินของนางสาวศุภลักษณ์
เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสุรยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร แล้ว มีความเห็นว่า นางสาวศุภลักษณ์
เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสุรยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกรมีเงินทุน เพียงพอสาหรับการเข้าจองซือ้ หุ้น
สามัญเพิม่ ทุนซึง่ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และมีฐานะทางการเงินมันคง
่ ที่จะช่วยให้
บริษทั ฯ มีโครงสร้างเงินทุนทีแ่ ข็งแกร่ง และเพิม่ สภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษทั ฯ และมีแหล่งเงินทุนไปใช้เพื่อการ
ลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษทั ฯ ในอนาคตและ/หรือธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ และ/หรือการลงทุน
ธุรกิจพลังงานต่ าง ๆ ซึ่ง จะเป็ นการช่วยเพิ่มรายได้และฐานะทางการเงิน ของบริษัทฯ ให้มนคงยิ
ั่
ง่ ขึน้ รวมถึง สร้าง
ศักยภาพการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคตให้แข็งแกร่งยิง่ ขึน้ ด้วย กอปรกับการเพิม่ ทุนดังกล่าวยังช่วยให้บริษทั ฯ ไม่
ต้องเพิ่มภาระหนี้สนิ จากการกู้ยมื เงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ (โปรดพิจารณาประวัติ/
ประสบการณ์/คุณสมบัตขิ องนักลงทุนทัง้ 3 ท่านในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนให้แก่บุคคล
ในวงจากัด)
นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสรุ ยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร จะ
ใช้สิท ธิจ องซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น รายละไม่ เ กิน 3,950,000 หุ้น ไม่ เ กิน 2,370,000 หุ้น และไม่ เ กิน 1,580,000 หุ้น
ตามลาดับ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พจิ ารณาออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ในครัง้ นี้ ด้วยราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเท่ากัน

2

ทุกรายทีร่ าคาเท่ากับ 6.22 บาทต่อหุน้ เป็ นมูลค่า 24,569,000 บาท 14,741,400 บาท และ 9,827,600 บาท ตามลาดับ
รวมมูลค่าเท่ากับ 49,138,000 บาท ทัง้ นี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90
ของราคาถัว เฉลี่ย ถ่ว งน้ า หนัก ของหุ ้น ของบริษ ัท ฯ ในตลาดหลัก ทรัพย์แ ห่ง ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”)
ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่ อนวันกาหนดราคาเสนอขายต่อนางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรี
สุรยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร ซึ่งจะไม่ต่ากว่าราคาตลาดซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของ
หุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน
ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุ้นนัน้ โดยราคาที่นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนัน้ ใน
แต่ละวัน ทัง้ นี้ วันกาหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทาการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนัก
ลงทุนตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 โดยวันกาหนดราคาเสนอขายตรงกับวันที่ 23 เมษายน 2561 (ราคาถัว
เฉลีย่ ถ่วงน้าหนักระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561) ซึง่ มีราคาถัวเฉลีย่ น้ าหนักเท่ากับ 6.92 บาท
ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่

วันที่

ปริ มาณซื้อขาย
(หุ้น)
1.
10 เมษายน 2561
4,514,500.00
2.
11 เมษายน 2561
3,402,000.00
3.
12 เมษายน 2561
7,420,300.00
4.
17 เมษายน 2561
9,096,400.00
5.
18 เมษายน 2561
6,576,700.00
6.
19 เมษายน 2561
4,933,600.00
7.
20 เมษายน 2561
7,474,605.00
ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก 7 วันทาการ (บาท/หุน้ )
90% ของราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก 7 วันทาการ (บาท/หุน้ )

มูลค่าการซื้อขาย
(บาท)
31,142,565.00
23,626,145.00
52,535,005.00
62,659,970.00
45,372,430.00
33,962,565.00
50,958,990.00
6.92
6.22

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้กบั นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสุรยิ าแสง
โชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร ทีร่ าคา 6.22 บาทต่อหุน้ เมื่อเทียบกับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนัก 7 วัน
ทาการ ทีร่ าคา 6.92 บาทต่อหุน้ จึงไม่ถอื ว่าเป็ นการเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ในราคาต่ าตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารพิจารณาคาขอให้รบั หุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิในส่วนเพิม่ ทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ดังนัน้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวทีจ่ ดั สรรบุคคลทัง้ 3 รายข้างต้นจึงไม่มกี ารกาหนด
ระยะเวลาห้ามขายหุน้ จากการเสนอขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจากัด (Silent Period) แต่อย่างใด ทัง้ นี้ กรณีท่มี เี ศษของหุ้น ให้
ปดั ทิ้งและตัดหุ้นจดทะเบียนที่จาหน่ ายไม่ได้ดงั กล่าวต่อไป
นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสรุ ยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร จะ
ใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเฉพาะในส่วนทีบ่ ริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) เท่านัน้ และกาหนดวันใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน เสนอขาย และวันชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่
ทุนของนางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร ในวันที่ 23
เมษายน 2561 ทัง้ นี้ กรณีทม่ี เี ศษของหุน้ ให้ปดั ทิง้ และจะตัดหุน้ จดทะเบียนทีจ่ าหน่ายไม่ได้ดงั กล่าวออก
ในการนี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2561 ได้มมี ติเป็ นเอกฉันท์มอบหมายให้
กรรมการผูจ้ ดั การมีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่
ทุนให้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสรุ ยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร ในส่วนทีบ่ ริษทั
3

ฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึง่ รวมถึง (1) การกาหนดและ/หรือ
เปลี่ยนแปลงราคาจองซื้อหุ้นซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของการกาหนดราคาเสนอขายตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้
กาหนดไว้ข้างต้น สัดส่วนการเสนอขายหุ้น การจัดสรรหุ้นไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน การชาระค่าหุ้น เงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน (2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และ
ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว รวมทัง้
ดาเนินการต่าง ๆ อันเกีย่ วเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว (3) ดาเนินการต่าง ๆ
อันเกีย่ วเนื่องกับการใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวของ นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสรุ ยิ า
แสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร รวมทัง้ ดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิ ดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่ อตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ (4) ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่าง ๆ และหลั กฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย
จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่ อ และการยื่นคาขออนุ ญาต เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกีย่ วกับการเสนอขาย
จัดสรร จองซือ้ และส่งมอบหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขาย
ให้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสุรยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร ในส่วนทีบ่ ริษทั ฯ
ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ของบริษทั ฯ สาเร็จลุล่วงไปได้
ทัง้ นี้ รายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนปรากฏตาม แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้น
เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) (F 53-4-1) (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1) และสารสนเทศการจัดสรรหุน้ เพิม่
ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2)
(2) บริษทั ฯ ขอเรียนว่า การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นาย
เอกชัย ตรีสรุ ยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร ซึง่ เป็ นบุคคลในวงจากัดในครัง้ นี้ ไม่สง่ ผลกระทบต่อการใช้สทิ ธิ
และราคาการใช้สทิ ธิของ ECF-W2 และ ECF-W3 รวมทัง้ ไม่เข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิตามข้อกาหนด
สิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิและผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2 (ECFW2) และตามข้อกาหนดสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิและผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3 (ECF-W3) (รวมเรียกว่า “ข้อกาหนดสิ ทธิ ฯ”) ทีก่ าหนดว่า บริษทั ฯ จะต้องดาเนินการปรับราคาการใช้
สิทธิและอัตราการใช้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ทก่ี าหนดไว้ในข้อ 3.3.1 (ข)
ของข้อกาหนดสิทธิฯ กล่าวคือ เมื่อบริษทั ฯ เสนอขายหุน้ สามัญแก่ผถู้ อื หุน้ เดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรือ
บุคคลในวงจากัด ในราคาเฉลีย่ ของหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ทค่ี านวณได้ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ” โดยคานวณจากมูลค่าการซือ้ ขายหุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั ฯ หารด้วยจานวนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ที่
ทาการซือ้ ขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทาการ ติดต่อกันก่อนวันทีใ่ ช้ในการคานวณ ซึง่ ตรง
กับวันที่ 23 เมษายน 2561 (วันทีเ่ ปิ ดทาการซือ้ ขายของตลาดหลักทรัพย์) เนื่องจาก บริษทั ฯ จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ให้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสุรยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร โดยกาหนดราคา
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีร่ าคา 6.22 บาทต่อหุน้ ซึง่ เป็ นราคาเสนอขายที่ไม่ตา่ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉลีย่
ถ่วงน้าหนักต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ย้อนหลังระยะเวลา 7 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันที่ 23 เมษายน 2561 ซึง่
เป็ นวันกาหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อ นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสุรยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย
อิสรานนทกร ซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558
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ดังนัน้ การกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นาย
เอกชัย ตรีสุรยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร ที่ 6.22 บาทต่อหุ้นในครัง้ นี้ จึงไม่เข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิตามข้อกาหนดสิทธิฯ ดัง กล่าวข้างต้น โดยราคาใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิของ ECF-W2 และ
ECF-W3 จึงยังคงเดิม คือ
ราคาการใช้สทิ ธิ : 3.00 บาทต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่ สาหรับ ECF-W2
5.00 บาทต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่ สาหรับ ECF-W3
อัตราการใช้สทิ ธิ : ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ สาหรับ ECF-W2
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ สาหรับ ECF-W3
(3) สืบเนื่องจากสารสนเทศที่ ECF2 006/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องการเพิม่ ทุนและ
ชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนในบริษทั แพลนเนทบอร์ด จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ขอเรียน
ว่า ก่อนที่แพลนเนทจะได้ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศฉบับดังกล่าว ได้มีการ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างการถือหุน้ ของแพลนเนทโดยนางสาวกฤษชนก ปทั มสัตยาสนธิ นางสาวพิชพิมพ์ ปทั มสัตยา
สนธิ นายเอกลักษณ์ ปทั มสัตยาสนธิ และนายเอกฤทธิ ์ ปทั มสัตยาสนธิ ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ 4 ราย ได้ขายหุน้ สามัญจานวนราย
ละ 75,000 หุน้ หรือคิดเป็ นจานวนหุน้ รวมทัง้ หมด 300,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.0 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมดของแพลนเนท ราคาหุน้ ละ 1.25 บาท รวมมูลค่าการซือ้ ขาย 375,000 บาท ให้แก่ นางขันทอง อุดมมหันติ
สุข ซึง่ เป็ นผูม้ คี วามรู้ และประสบการณ์ในการทาธุรกิจผลิตและจาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน เครื่องนอนทุก
ชนิด พร้อมทัง้ มีบริการติดตัง้ และการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และเป็ นนักลงทุนทีม่ คี วามสนใจลงทุนในธุรกิจธุรกิจผลิต
และจาหน่ ายแผ่นไม้ (Wood-Based Panel) ทีม่ ศี กั ยภาพและสามารถเจริญเติบโตได้ ทัง้ นี้ การดาเนินการดังกล่าวไม่
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการของแพลนเนท แผนการเพิม่ ทุนจดทะเบียน และการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่
ทุนแต่อย่างใด ปจั จุบนั โครงสร้างการถือหุน้ ของแพลนเนท ประกอบด้วยผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
นายคมวิทย์ บุญธารงกิจ
นางสาวกฤษชนก ปทั มสัตยาสนธิ
นางสาวพิชพิมพ์ ปทั มสัตยาสนธิ
นายเอกลักษณ์ ปทั มสัตยาสนธิ
นายเอกฤทธิ ์ ปทั มสัตยาสนธิ
นายวรัษธกฤต พรแจ่มใส
นางขันทอง อุดมมหันติสขุ
รวม

จานวนหุ้น

สัดส่วน (ร้อยละ)

5,700,000
2,500,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
10,000,000

57.00
25.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
100.00

5

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ)์
กรรมการผูจ้ ดั การ

6

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
(F 53-4-1)
แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
วันที่ 23 เมษายน 2561
ข้าพเจ้า บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) ( “บริ ษทั ฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 5/2561 เมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. เกีย่ วกับการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบ General Mandate โดยมี
รายละเอียดการจัดสรรดังนี้
1. จานวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ก่อนการจัดสรรครังนี
้ ้
 ตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ได้อนุ มตั กิ ารออกและจัดสรรหุน้
เพิม่ ทุน แบบ General Mandate ครัง้ ที่ 2 ส่งผลให้หนุ้ เพิม่ ทุนแบบ General Mandate คงเหลือสาหรับการ
จัดสรร รายละเอียดสรุป ดังนี้
จัดสรรให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ เดิม
(Rights Offering)
บุคคลในวงจากัด
(Private
Placement)

หุน้ สามัญ

จานวนหุ้น
(หุ้น)
ไม่เกิน 233,925,535

หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ

ไม่เกิน 7,975,178

หุน้ บุรมิ สิทธิ

-

ประเภทหลักทรัพย์

หมายเหตุ
ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ฯ
ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ฯ
-

2. การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนแบบ General Mandate (ครังที
้ ่ 3)
2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่
บุคคลในวงจากัด
(Private Placement)
(โปรดดูหมายเหตุ 1)

ประเภท
หลักทรัพย์

จานวนหุ้น
(หุ้น)

อัตราส่วน
(เดิ ม : ใหม่)

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)

หุน้ สามัญ

ไม่เกิน
7,900,000

-

โปรดดู
หมายเหตุ 2

วัน เวลา จอง
ซื้อ และชาระ
เงิ นค่าหุ้น
โปรดดู
หมายเหตุ 2

หุน้ บุรมิ สิทธิ

-

-

-

-

หมายเหตุ
โปรดดู
หมายเหตุ 3
และ 4
-

หมายเหตุ: 1. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะกรรมการของบริษทั ฯ มีมติอนุ มตั กิ ารออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่
ทุนของบริษัทฯ จานวนรวมกันไม่เกิน 7,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ซึ่งเมื่อ
พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ให้แก่บุคคลใน
วงจากัดทุกคราวแล้วรวมกัน ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของบริษทั ฯ ณ วันทีค่ ณะกรรมการ

ของบริษทั ฯ มีมติให้มกี ารเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)) ให้แก่ นางสาวศุภ
ลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสุรยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร ซึ่งเป็ นบุคคลใน
วงจากัด)
นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสุรยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร เป็ น
นักลงทุนประเภทบุ คคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมันคง
่ และมีศกั ยภาพในการลงทุนได้จริง
รวมทัง้ มีค วามรู้ค วามสามารถ ประสบการณ์ หรือ ศัก ยภาพที่เ ป็ น ประโยชน์ ห รือ ส่ ง เสริม การ
ดาเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ตรวจสอบฐานะทางการเงินของนางสาวศุภ
ลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสุรยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกรแล้ว มีความเห็น
ว่า นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสุรยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร มี
ฐานะทางการเงินทีม่ นคง
ั ่ และมีเงินทุนเพียงพอสาหรับการเข้าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนซึง่ เสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) (โปรดพิจารณาประวัต/ิ ประสบการณ์/คุณสมบัตขิ องนัก
ลงทุนทัง้ 3 ท่านในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด)
การเพิ่มทุน ในครัง้ นี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้า งเงิน ทุนที่แ ข็งแกร่ง และเพิ่มสภาพคล่อ งทาง
การเงินให้แก่บริษัทฯ และมีแหล่งเงินทุนไปใช้เพื่อการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ใน
อนาคตและ/หรือธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ และ/หรือการลงทุนธุรกิจพลังงานต่าง ๆ
ซึ่ง จะเป็ น การช่ ว ยเพิ่ม รายได้แ ละฐานะทางการเงิน ของบริษัท ฯ ให้ม ัน่ คงยิ่ง ขึ้น รวมถึง สร้า ง
ศักยภาพการลงทุนของบริษทั ฯ ในอนาคตให้แข็งแกร่งยิง่ ขึน้ ด้วย กอปรกับการเพิม่ ทุนดังกล่าวยัง
ช่วยให้บริษัทฯ ไม่ ต้อ งเพิ่มภาระหนี้ สนิ จากการกู้ยืมเงิน และช่ วยลดค่ าใช้จ่า ยทางการเงิน ของ
บริษทั ฯ ได้ ได้ ทัง้ นี้ นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสรุ ยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย
อิสรานนทกร ไม่ได้มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานของบริษทั ฯ ไม่ได้เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั
ฯ และไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษทั ฯ
2. นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสรุ ยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร จะใช้สทิ ธิ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนรายละไม่เกิน 3,950,000 หุ้น 2,370,000 หุ้น และ 1,580,000 หุ้น
ตามลาดับ รวมกันเป็ นจานวนไม่เกิน 7,900,000 หุน้ ซึง่ คณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุ มตั กิ าร
ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) แบบมอบอานาจทัวไป
่
(General Mandate) ในครัง้ นี้ ด้วยราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเท่ากันทุกรายทีร่ าคาเท่ากับ 6.22
บาทต่อหุน้ เป็ นมูลค่า 24,569,000 บาท 14,741,400 บาท และ 9,827,600 บาท ตามลาดับ รวม
มูลค่าเท่ากับ 49,138,000 บาท ทัง้ นี้ ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวเป็ นราคาทีไ่ ม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่ วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ 23 เมษายน 2561 ซึง่ เป็ นวันกาหนด
ราคาเสนอขายต่อนางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสุรยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิส
รานนทกร ซึง่ จะไม่ต่ ากว่าราคาตลาดซึง่ หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ ของบริษทั ฯ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อน
วันกาหนดราคาเสนอขายหุน้ นัน้ โดยราคาทีน่ ามาถัวเฉลีย่ ดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลีย่ ของการซือ้ ขายหุน้
ในแต่ละวัน ทัง้ นี้ วันกาหนดราคาเสนอขายหุน้ ต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทาการก่อนวันแรกทีเ่ สนอ
ขายต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การ
อนุ ญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อบุ คคลในวงจ ากัด (ฉบับประมวล) โดยวัน
กาหนดราคาเสนอขายตรงกับวันที่ 23 เมษายน 2561 (ราคาถัวเฉลี่ยถ่ วงน้ าหนักระหว่างวันที่ 10
2

เมษายน 2561 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561) ซึ่ง มีร าคาถัวเฉลี่ยน้ า หนั กเท่ ากับ 6.92 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ปริ มาณซื้อขาย
(หุ้น)
10 เมษายน 2561
4,514,500.00
11 เมษายน 2561
3,402,000.00
12 เมษายน 2561
7,420,300.00
17 เมษายน 2561
9,096,400.00
18 เมษายน 2561
6,576,700.00
19 เมษายน 2561
4,933,600.00
20 เมษายน 2561
7,474,605.00
ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก 7 วันทาการ (บาท/หุน้ )
90% ของราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก 7 วันทาการ (บาท/หุน้ )
วันที่

มูลค่าการซื้อขาย
(บาท)
31,142,565.00
23,626,145.00
52,535,005.00
62,659,970.00
45,372,430.00
33,962,565.00
50,958,990.00
6.92
6.22

ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้กบั นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสุรยิ าแสงโชติ
และนายชาญชัย อิสรานนทกร ทีร่ าคา 6.22 บาทต่อหุน้ เมื่อเทียบกับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลีย่ ถ่วง
น้ าหนัก 7 วันทาการ ทีร่ าคา 6.92 บาทต่อหุน้ จึงไม่ถอื ว่าเป็ นการเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ในราคาต่ า
ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารพิจารณาคาขอให้
รับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิในส่วนเพิม่ ทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ดังนัน้ หุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนดังกล่าวทีจ่ ดั สรรให้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสุรยิ าแสงโชติ และนาย
ชาญชัย อิสรานนทกร ดังกล่าวจึงไม่มกี ารกาหนดระยะเวลาห้ามขายหุน้ จากการเสนอขายหุน้ ต่อบุคคล
ในวงจากัด (Silent Period) แต่อย่างใด
3. คณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดั การมีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะ
พานิช นายเอกชัย ตรีสรุ ยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกรในส่วนทีบ่ ริษทั ฯ ออกและจัดสรร
เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึง่ รวมถึง (1) การกาหนดและ/หรือ
เปลีย่ นแปลงราคาจองซือ้ หุน้ ซึง่ อยู่ภายใต้กรอบของการกาหนดราคาเสนอขายตามทีค่ ณะกรรมการ
ของบริษทั ฯ ได้กาหนดไว้ขา้ งต้น สัดส่วนการเสนอขายหุ้น การจัดสรรหุน้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน
การชาระค่าหุน้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิม่ ทุน (2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ อันเกีย่ วเนื่องกับ
การเสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว (3) ดาเนินการต่าง ๆ อันเกีย่ วเนื่องกับ
การใช้สทิ ธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวของนางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรี
สุรยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร รวมทัง้ ดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิ ดเผยรายละเอียดที่
เกีย่ วข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่าง ๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ น
และเกีย่ วข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซือ้ และส่งมอบหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการ
ติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกีย่ วกับการเสนอขาย จัดสรร จองซือ้ และ
ส่งมอบหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขาย
ให้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสรุ ยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร
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ในส่วนทีบ่ ริษทั ฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ของ
บริษทั ฯ สาเร็จลุล่วงไปได้
4. กาหนดวันใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน เสนอขาย และวันชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ใน
ส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ของ
นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสุรยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร ใน
วันที่ 23 เมษายน 2561
2.2

การดาเนินการของบริษทั ฯ กรณีทม่ี เี ศษของหุน้
ปดั ทิง้ และจะตัดหุน้ จดทะเบียนทีจ่ าหน่ายไม่ได้ดงั กล่าวต่อไป

3. จานวนหุ้นเพิ่ มทุนแบบ General Mandate คงเหลือเพื่อการจัดสรรครังต่
้ อไป
จานวนหุ้น
จัดสรรให้แก่
ประเภทหลักทรัพย์
(หุ้น)
ผูถ้ อื หุน้ เดิม
หุน้ สามัญ
ไม่เกิน 233,925,535
(Rights Offering)
หุน้ บุรมิ สิทธิ
บุคคลในวงจากัด
หุน้ สามัญ
ไม่เกิน 75,178
(Private
Placement)
หุน้ บุรมิ สิทธิ
-

หมายเหตุ
โปรดดูหมายเหตุ 1 และ 2
โปรดดูหมายเหตุ 1 และ 2

-

หมายเหตุ: 1. ไม่ว่ากรณีใด ๆ จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Rights Offering) และบุคคล
ในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) นี้ในทุก ๆ คราว
รวมกันจะต้องมีจานวนรวมกันไม่เกิน 233,925,535 หุน้ หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้ว
ของบริษัทฯ ณ วัน ที่ค ณะกรรมการของบริษัท ฯ มีม ติอ นุ ม ัติก ารเพิ่มทุ น แบบมอบอ านาจทัว่ ไป
(General Mandate)
2. วันทีค่ รบกาหนดสาหรับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) คือ
ภายในวันที่บริษัทฯ จัดให้มกี ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 หรือภายในวันที่กฎหมาย
กาหนดให้บริษทั ฯ ต้องจัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ในครัง้ ถัดไป แล้วแต่วนั ใดจะถึง
ก่อน
4. การกาหนดสิ ทธิ ในการซื้อหุ้นเพิ่ มทุน
 กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวในวันที.่ ....................................
 กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิในการซื้อหุ้นเพิม่ ทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ ................. และให้
รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และทีไ่ ด้มกี าร
แก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียน ในวันที่ ................. (วันทาการถัดจากวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิใน
การซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม)
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5. ความคืบหน้ าในการขออนุญาตจากหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุน และการใช้เงิ นทุนในส่วนที่ เพิ่ ม
บริษทั ฯ จะนาเงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนมาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ เพิม่ สภาพคล่องให้แก่บริษทั ฯ และ/หรือ
เพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือการ
ลงทุนในธุรกิจพลังงานต่างๆ
ในปจั จุบนั บริษทั ฯ มีความจาเป็ นทีต่ อ้ งใช้เงินทุนตามแผนธุรกิจของบริษทั ฯ แบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
คาดการณ์ถงึ สิน้ เดือน
รายละเอียด
เมษายน 2561
1. เงินทุนสาหรับการขยายกาลังการผลิตในธุรกิจผลิตและจาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์
250.00
ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และการขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นจากเดิม
และ/หรือการขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งมีความ
จาเป็ นต้องใช้แหล่งเงินทุน
2. เงินทุนสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทป่ี ระเทศเมียนมาร์ ที่
166.00
บริษทั ฯ เข้าลงทุนโดยการถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อ
โลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด
3. เงินทุนสาหรับการลงทุ นในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลต่าง ๆ ผ่าน
15.00
บริษัทร่วมทุน (บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จากัด (“SAFE”) ซึง่ บริษัท
ย่อยของบริษทั ฯ ได้แก่ บริษทั อีซเี อฟ พาวเวอร์ จากัด ถือหุน้ ใน SAFE คิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 33.37
รวมทัง้ สิ้ น
431.00
หมายเหตุ : ปจั จุบนั SAFE อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ของการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ชีวมวลอยู่หลายโครงการ ซึง่ ยังไม่ได้ขอ้ สรุป
บริษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการใช้เงินเพิม่ ทุนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงความ
คืบหน้าการใช้เงินทุนตามตารางดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ทีผ่ ่านมา
ทัง้ นี้ บริษัทฯจะนาเงินทีจ่ ากการเพิม่ ทุนในครัง้ นี้มาใช้ตามแผนการใช้เงินทีไ่ ด้กล่าวในข้างต้น อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีท่บี ริษัทฯได้รบั เงินจากการเพิ่มทุนไม่เพียงพอในเดือนใด บริษัทฯ จะจัดหาแหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมมา
ทดแทน ซึ่ง บริษัท ฯ คาดว่ า จะสามารถจัด หาเงินกู้ยืม ได้ต ามความจ าเป็ น ต้อ งใช้แ หล่ ง เงิน ทุ น ในแต่ ละเดือ น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแหล่งเงินทุนสารองในระยะยาวจากการดาเนินการระดมทุนด้วยการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2 (ECF-W2) และครัง้ ที่ 3 (ECF-W3) ให้แก่ผถู้ อื หุน้
เดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วน ตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึง่ จะเป็ นอีก
แหล่งเงินทุนทีจ่ ะช่วยรองรับการใช้เงินทุนตามแผนธุรกิจของบริษทั ฯ และสามารถนาไปชาระคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าวด้วย
เช่นกัน
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7. ประโยชน์ที่บริษทั ฯ จะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสุรยิ าแสง
โชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร ตามแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ในครัง้ นี้ จะทาให้บริษัทฯ
สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสัน้ ซึง่ จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดาเนินกิจการ รวมทัง้ เสริมสร้างให้บริษทั ฯ มีฐานะเงินทุนทีแ่ ข็งแกร่งขึน้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือ
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับอุตสาหกรรมพลังงาน ซึง่ จะ
ส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษทั ฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะสามารถลดความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวน
ในตลาดเงิน ซึง่ จะส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถลดภาระหนี้สนิ จากการกูย้ มื เงิน และสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ของบริษทั ฯ ได้
8. ประโยชน์ที่ผถู้ ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
8.1 นโยบายเงิ นปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลของงบการเงินบริษทั ฯ และเงินสารองตามกฎหมายตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ ทัง้ นี้
การจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลง โดยขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงินของ
บริษัทฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปจั จัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจาเป็ น และความ
เหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
8.2 ผูจ้ องซื้อหุ้นเพิ่ มทุนครังนี
้ ้ จะมีสิทธิ รบั เงิ นปันผลจากการดาเนิ นงานเริ่มตัง้ แต่งวด
ผูจ้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัดใน
ครัง้ นี้ นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสรุ ยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร จะมีสทิ ธิ
รับเงินปนั ผลจากการดาเนินงานของบริษทั ฯ นับจากวันทีม่ รี ายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ทีไ่ ด้ย่นื ขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์
9. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผูถ้ ือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ ม
ทุน
-ไม่ม-ี
10. ตารางระยะเวลาการดาเนิ นการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate
ลาดับ
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
วัน เดือน ปี
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2561 เพื่อพิจารณา
23 เมษายน 2561
อนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อบุคคลในวงจากัดตาม
แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
2. การจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนของบุคคลในวงจากัด
23 เมษายน 2561
3. การชาระค่าจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนของบุคคลในวงจากัด
23 เมษายน 2561
4. วันจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้วกับกระทรวง
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั จองซือ้ และชาระเงินค่า
พาณิชย์
หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
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บริษทั ฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ ............................................... กรรมการผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ฯ
(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ)์

ลงลายมือชื่อ ............................................... กรรมการผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ฯ
(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ)์
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
วันที่ 23 เมษายน 2561
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2561 ของบริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ได้มมี ติอนุมตั วิ าระทีส่ าคัญ ดังนี้
ตามที่ทป่ี ระชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ได้มมี ติอนุ มตั ิการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) โดยจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 233,925,535 หุน้ มูล
ค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท คิดเป็ นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ฯ ให้แก่ผถู้ อื หุ้นเดิมของบริษทั ฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และจานวนไม่เกิน 77,975,178 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท คิดเป็ นร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ มีอานาจพิจารณาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ เดียวเต็มจานวนหรือแต่บางส่วน เสนอขายเป็ นคราว
เดียวหรือเป็ นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงการกาหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General
Mandate) นี้ จะต้องมีจานวนรวมกันไม่เกิน 233,925,535 หุน้ หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้วของบริษทั ฯ ณ วันที่
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) นัน้
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั กิ ารออกและ
จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ครัง้ ที่ 3 โดยการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้น
บริษทั ฯ ออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวนรวมกันไม่เกิน 7,900,000 หุน้ (ซึง่ เมื่อพิจารณาการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจากัดทุกคราวแล้วรวมกัน
ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้มกี ารเพิม่ ทุนแบบ
มอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)) มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) จานวน 3 ราย ได้แก่
1) นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช จานวนไม่เกิน 3,950,000 หุน้
2) นายเอกชัย ตรีสรุ ยิ าแสงโชติ จานวนไม่เกิน 2,370,000 หุน้
3) นายชาญชัย อิสรานนทกร จานวนไม่เกิน 1,580,000 หุน้
โดยเป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาทีม่ ฐี านะทางการเงินมันคง
่ และมีศกั ยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทัง้
มีความรูค้ วามสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่ จะเป็ นประโยชน์ห รือส่งเสริมการดาเนินงานของ
บริษทั ฯ รวมถึงไม่ได้มสี ่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทั ฯ ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ และ
ไม่ไ ด้ป ระกอบธุร กิจ ในลัก ษณะเดีย วกัน หรือ แข่ง ขัน กับ บริษ ทั ฯ ในการนี้บ ริษ ทั ฯ จะปฏิบ ตั ใิ ห้เ ป็ น ไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุ ญาตให้บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (ฉบับประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสุรยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร จะใช้สทิ ธิจองซือ้
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนรายละไม่เกิน 3,950,000 หุน้ 2,370,000 หุ้น และ 1,580,000 หุน้ ตามลาดับ รวมกัน
เป็ นจานวนไม่เกิน 7,900,000 หุน้ ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาออกและจัดสรรเพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ในครัง้ นี้ ด้วย
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเท่ากันทุกรายที่ราคาเท่ากับ 6.22 บาทต่อหุ้น เป็ นมูลค่า 24,569,000 บาท
14,741,400 บาท และ 9,827,600 บาท ตามลาดับ รวมมูลค่าเท่ากับ 49,138,000 บาท
ทัง้ นี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ า หนัก
ของหุ้น ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) ย้อนหลัง 7 วัน ทาการ
ติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะไม่ต่ากว่าราคาตลาดซึง่ หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของ
หุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่ อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการ
ติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุ้นนัน้ โดยราคาที่นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการ
ซื้อขายหุ้นนัน้ ในแต่ละวัน ทัง้ นี้ วันกาหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทาการก่อนวัน
แรกที่เสนอขายต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 โดยวันกาหนดราคาเสนอขายตรงกับ
วันที่ 23 เมษายน 2561 (ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561) ซึง่ มี
ราคาถัวเฉลีย่ น้าหนักเท่ากับ 6.92 บาท ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
ปริ มาณซื้อขาย
(หุ้น)
1.
10 เมษายน 2561
4,514,500.00
2.
11 เมษายน 2561
3,402,000.00
3.
12 เมษายน 2561
7,420,300.00
4.
17 เมษายน 2561
9,096,400.00
5.
18 เมษายน 2561
6,576,700.00
6.
19 เมษายน 2561
4,933,600.00
7.
20 เมษายน 2561
7,474,605.00
ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก 7 วันทาการ (บาท/หุน้ )
90% ของราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก 7 วันทาการ (บาท/หุน้ )

ลาดับที่

วันที่

มูลค่าการซื้อขาย
(บาท)
31,142,565.00
23,626,145.00
52,535,005.00
62,659,970.00
45,372,430.00
33,962,565.00
50,958,990.00
6.92
6.22

ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้กบั นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสุรยิ าแสงโชติ และนายชาญ
ชัย อิสรานนทกร ทีร่ าคา 6.22 บาทต่อหุน้ เมื่อเทียบกับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนัก 7 วันทาการ ที่
ราคา 6.92 บาทต่อหุ้น จึงไม่ถอื ว่าเป็ นการเสนอขายหุ้นทีอ่ อกใหม่ในราคาต่ าตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารพิจารณาคาขอให้รบั หุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิในส่วนเพิม่ ทุน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ดังนัน้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวทีจ่ ดั สรรให้แก่บุคคลทัง้ 3 รายข้างต้นจึงไม่
มีการกาหนดระยะเวลาห้ามขายหุน้ จากการเสนอขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจากัด (Silent Period) แต่อย่างใด
นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสุรยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร จะใช้สทิ ธิจองซือ้
หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น เฉพาะในส่ ว นที่บ ริษัท ฯ ออกและจัด สรรเพื่อ เสนอขายให้แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด ( Private
Placement) เท่านัน้ และบริษทั ฯ กาหนดวันใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน เสนอขาย และวันชาระเงินค่าจอง
ซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสรุ ยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสราน
นทกร ในวันที่ 23 เมษายน 2561 ทัง้ นี้ กรณีที่มเี ศษของหุ้น ให้ปดั ทิ้งและตัดหุ้นจดทะเบียนที่จาหน่ ายไม่ได้
ดังกล่าวต่อไป
2

ในการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว คณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้
กรรมการผู้จดั การมีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสุรยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร
ในส่วนทีบ่ ริษทั ฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึง่ รวมถึง (1) การ
ก าหนดและ/หรือ เปลี่ย นแปลงราคาจองซื้อ หุ้น ซึ่ง อยู่ ภ ายใต้ ก รอบของการก า หนดราคาเสนอขายตามที่
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กาหนดไว้ข้า งต้น สัดส่วนการเสนอขายหุ้น การจัดสรรหุ้นไม่ ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน การชาระค่าหุน้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิม่ ทุน (2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอขาย
จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรร
และจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว (3) ดาเนินการต่าง ๆ อันเกีย่ วเนื่องกับการใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ดังกล่าวของนางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร
รวมทัง้ ดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิ ดเผยรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ลงนามในเอกสาร
คาขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซือ้ และส่งมอบหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุ ญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่ อหน่ วยงาน
ราชการหรือหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกีย่ วกับการเสนอขาย จัดสรร จองซือ้ และ
ส่งมอบหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ นางสาว
ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสรุ ยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร ในส่วนทีบ่ ริษทั ฯ ออกและ
จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ของบริษทั ฯ สาเร็จลุล่วงไปได้
2. วัต ถุประสงค์ เหตุผล และความจาเป็ นของการออกและจัด สรรหุ้นเพิ่ ม ทุน ให้ แ ก่ บุค คลในวงจ ากัด
(Private Placement) รวมถึงแผนการใช้เงิ น
บริษทั ฯ จะนาเงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนมาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ เพิม่ สภาพคล่องให้แก่บริษทั ฯ และ/หรือ
เพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ และ/หรือการ
ลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ
ในปจั จุบนั บริษทั ฯ มีความจาเป็ นทีต่ อ้ งใช้เงินทุนตามแผนธุรกิจของบริษทั ฯ แบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
คาดการณ์ถงึ สิน้ เดือน
รายละเอียด
เมษายน 2561
1. เงินทุนสาหรับการขยายกาลังการผลิตในธุรกิจผลิตและจาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์
250.00
ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และการขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นจากเดิม
และ/หรือการขยายธุรกิจที่เ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งมีความ
จาเป็ นต้องใช้แหล่งเงินทุน
2. เงินทุนสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทป่ี ระเทศเมียนมาร์ ที่
166.00
บริษทั ฯ เข้าลงทุนโดยการถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อ
โลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด
3. เงินทุนสาหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลต่าง ๆ ผ่าน
15.00
บริษัทร่วมทุน (บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จากัด (“SAFE”) ซึง่ บริษัท
ย่อยของบริษทั ฯ ได้แก่ บริษทั อีซเี อฟ พาวเวอร์ จากัด ถือหุน้ ใน SAFE คิด
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รายละเอียด

คาดการณ์ถงึ สิน้ เดือน
เมษายน 2561

รวมทัง้ สิ้ น

431.00

เป็ นสัดส่วนร้อยละ 33.37

หมายเหตุ : ปจั จุบนั SAFE อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ของการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ชีวมวลอยู่หลายโครงการ ซึง่ ยังไม่ได้ขอ้ สรุป
บริษัทฯ ได้จดั ทารายงานการใช้เงินเพิม่ ทุนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึง
ความคืบหน้าการใช้เงินทุนตามตารางดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ทีผ่ ่านมา
ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะนาเงินที่จากการเพิม่ ทุนในครัง้ นี้มาใช้ตามแผนการใช้เงินที่ได้กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีท่บี ริษัทฯ ได้รบั เงินจากการเพิม่ ทุนไม่เพียงพอในเดือนใด บริษัทฯ จะจัดหาแหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยมื มา
ทดแทน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจัดหาเงินกู้ยืมได้ตามความจาเป็ นต้องใช้แหล่งเงินทุนในแต่ ละเดือ น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีแหล่งเงินทุนสารองในระยะยาวจากการดาเนินการระดมทุนด้วยการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น ตามมติท่ปี ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึง่ จะเป็ นอีกแหล่ง
เงินทุนที่จะช่วยรองรับการใช้เงินทุนตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถนาไปชาระคืนเงินกู้ยมื ดังกล่าวด้วย
เช่นกัน
3. หลักเกณฑ์ วิ ธีการเลือก และข้อมูลของบุคคลในวงจากัด
บุคคลในวงจากัดต้องมีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของ
บริษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
(ฉบับประมวล) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546
(1) เป็ นผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศ กจ.17/2551
(2) เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลทีม่ ฐี านะทางการเงินมันคง
่ และมีศกั ยภาพในการลงทุนได้
จริง รวมทัง้ มีความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพทีเ่ ป็ นประโยชน์หรือส่งเสริมการดาเนินงาน
ของบริษทั ฯ
ในการนี้ บริษทั ฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสรุ ยิ าแสงโชติ
และนายชาญชัย อิสรานนทกร รายละไม่เกิน 3,950,000 หุน้ 2,370,000 หุน้ และ 1,580,000 หุน้ ตามลาดับ
รวมกันเป็ นจานวนไม่เกิน 7,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็ นนักลงทุนประเภทบุคคล
ธรรมดาที่มีฐ านะทางการเงิน มัน่ คง และมีศ ัก ยภาพในการลงทุ น ได้ จ ริง รวมทัง้ มีค วามรู้ค วามสามารถ
ประสบการณ์ ดังนี้
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รายชื่อนักลงทุน
นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช

นายเอกชัย ตรีสรุ ยิ าแสงโชติ

นายชาญชัย อิสรานนทกร

ประวัติ/ประสบการณ์/คุณสมบัติของนักลงทุน
เป็ นนักลงทุนทีม่ คี วามสนใจลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ท่ี
มีศกั ยภาพและธุรกิจสามารถเติบโตได้ ซึง่ ปจั จุบนั เป็ นผู้ถอื หุน้ สิบอันดับ
แรกในบริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ พั ฒ นาและค้ า
อสังหาริมทรัพย์ ทัง้ แนวราบและแนวสูง และบริการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
นอกจากนี้ ยังเป็ นผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตและผู้อานวยการโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษาทีจ่ งั หวัดสุพรรณบุรี 2 แห่ง และเป็ นเจ้ าของ
ธุรกิจสถานรับเลีย้ งเด็ก (Nursery) ด้วย
เป็ นนักลงทุนทีม่ คี วามสนใจลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ท่ี
มีศกั ยภาพและธุรกิจสามารถเติบโตได้ ซึง่ ปจั จุบนั เป็ นผูถ้ อื หุน้ ยีส่ บิ อันดับ
แรกในบริษัท จดทะเบียนที่ประกอบธุร กิจเกี่ยวกับ ธุ รกิจรับเหมาติดตัง้
ระบบวิ ศ วกรรมประกอบอาคาร งานระบบวิ ศ วกรรมไฟฟ้ าและ
ระบบสื่อสาร งานระบบประปาและสุขาภิบาล งานระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ และธุรกิจเหมืองถ่านหิน รวมถึงธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
นอกจากนี้ ยังเป็ น เจ้า ของธุ ร กิจ จาหน่ า ยและผลิต อุป กรณ์ ก าร
ประปาทุกชนิดด้วย
เป็ นนักลงทุนทีม่ คี วามสนใจลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ท่ี
มีศ ัก ยภาพและธุ ร กิจ สามารถเติบ โตได้ ซึ่ง ป จั จุ บ ัน เป็ น เจ้า ของธุ ร กิจ
จาหน่ายเครื่องประดับ ในรูปแบบของร้านค้าส่ง

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบฐานะทางการเงินของนางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย
ตรีสุรยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกรแล้ว มีความเห็นว่า นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นาย
เอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร มีฐานะทางการเงินที่มนคง
ั ่ และมีเ งิน ทุน เพีย งพอ
สาหรับการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในครัง้ นี้
การเพิม่ ทุนในครัง้ นี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และเพิม่ สภาพคล่องทางการเงิน ให้แก่
บริษัทฯ ที่จะช่วยเพิม่ ศักยภาพในการสร้างรายได้และฐานะทางการเงินที่ดขี น้ึ ในอนาคต รวมทั ้งยังเป็ นแหล่ง
เงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้รองรับการดาเนินงานของบริษัทฯ และแหล่งเงินทุนสาหรับการขยายธุรกิจ และ /หรือ
ธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ กอปรกับการเพิม่ ทุนดังกล่าวยังช่วยให้บริษทั ฯ ไม่ตอ้ งเพิม่ ภาระหนี้สนิ
จากการกูย้ มื เงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษทั ฯ ได้ ทัง้ นี้ นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอก
ชัย ตรีสรุ ยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร ไม่ได้มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานของบริษทั ฯ ไม่ได้เป็ นบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ และไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษทั ฯ
4. หลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาและเหตุผล
สาหรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสุรยิ าแสงโชติ
และนายชาญชัย อิส รานนทกร จะใช้สิท ธิจ องซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น จ านวนรายละไม่ เกิน 3,950,000 หุ้ น
2,370,000 หุ้น และ 1,580,000 หุน้ รวมกันเป็ นจานวนไม่เกิน 7,900,000 หุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) แบบมอบอานาจ
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ทัวไป
่ (General Mandate) ในครัง้ นี้ ด้วยราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเท่ากันทุกรายทีร่ าคาเท่ากับ 6.22 บาท
ต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่า 24,569,000 บาท 14,741,400 บาทและ 9,827,600 บาท ตามลาดับ รวมมูลค่าเท่ากับ
49,138,000 บาท ทัง้ นี้ ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัว
เฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของหุน้ ของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคา
เสนอขายต่อนางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสรุ ยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร ซึง่ จะ
ไม่ต่ ากว่าราคาตลาดซึง่ หมายถึง ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักของหุน้ ของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่
น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุน้ นัน้ โดย
ราคาทีน่ ามาถัวเฉลีย่ ดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลีย่ ของการซือ้ ขายหุน้ ในแต่ละวัน ทัง้ นี้ วันกาหนดราคาเสนอขายหุน้
ต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทาการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ ของประกาศ ทจ.
72/2558 โดยวันกาหนดราคาเสนอขายตรงกับวันที่ 23 เมษายน 2561 (ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักระหว่างวันที่
10 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561) ซึ่งมีราคาถัวเฉลีย่ น้ าหนักเท่ากับ 6.92 บาท ทัง้ นี้ รายละเอียด
ปรากฏตามข้อ 1. รายละเอียดของการเสนอขายหุน้ ของสารสนเทศฉบับนี้
5. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเพิ่ มทุน และความเพียงพอของ
แหล่งเงิ นทุน
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาเงื่อนไขการเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดแล้ว
และเห็นว่าการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุ นดังกล่าว จะเป็ นการเสนอขายให้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะ
พานิช นายเอกชัย ตรีสุรยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร ซึง่ เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มี
ฐานะทางการเงินมันคง
่ และมีศกั ยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทัง้ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือ
ศักยภาพทีจ่ ะเป็ นประโยชน์หรือส่งเสริมการดาเนินงานของบริษทั ฯ อีกทัง้ ราคาจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนสาหรับ
การใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาออกและจัดสรรเพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ในครัง้ นี้นนั ้ นางสาวศุภ
ลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสุรยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร จะใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่
ทุนด้วยราคาทีไ่ ม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของหุน้ ของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง
7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ 23 เมษายน 2561 ซึง่ เป็ นวันกาหนดราคาเสนอขายต่อ นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะ
พานิช นายเอกชัย ตรีสรุ ยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร ซึง่ จะไม่ต่ ากว่าราคาตลาดซึง่ เป็ นราคาที่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ราคาตลาดของประกาศ ทจ. 72/2558 และเป็ นไปตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560
ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 ตุ ลาคม 2560 ซึ่งได้มีมติอนุ มตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่
(General Mandate)
นอกจากนี้ ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีแผนธุรกิจทีจ่ ะขยายกาลังการผลิตในธุรกิจการผลิตและจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ซง่ึ เป็ น
ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ และ/หรือการขยายธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลัก และ/หรือการขยายฐานลูกค้าให้เพิม่ ขึน้
จากเดิม รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ โดยผ่านบริษทั อีซเี อฟ พาวเวอร์ จากัด ทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทป่ี ระเทศเมียนมาร์ทบ่ี ริษทั ฯ เข้าลงทุนโดย
การถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษทั พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด รวมถึงการลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอื่น ๆ เพิม่ เติมในอนาคต และปจั จุบนั อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้อกี
หลายโครงการ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงจะนาเงินทีไ่ ด้รบั จากการเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ มาเป็ นแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่อง และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ รวมถึงเพื่อเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนเพิม่ สภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษทั ฯ ตามแผนธุรกิจดังกล่าวข้างต้น
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เมื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาถึงเหตุผล ความจาเป็ น และประโยชน์ทบ่ี ริษทั ฯ จะได้รบั จากการออกและ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงมีมติอนุ มตั ิ
การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด ได้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช
นายเอกชัย ตรีสรุ ยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร โดยมีความเห็นว่า การจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่บุคคลใน
วงจากัด เงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนนัน้ มีความเหมาะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุ ด
ของผูถ้ อื หุน้
6. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เกี่ ยวกับแผนการใช้ เงิ นเพิ่ มทุนและความเป็ นไปได้ของแผนการใช้
เงิ นเพิ่ มทุน
คณะกรรมการของบริษทั ฯ มีความเห็นว่าบริษทั ฯ จะสามารถนาเงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนทัง้ หมดมาใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนกิจการและเพิม่ สภาพคล่องให้แก่บริษทั ฯ ในปจั จุบนั และเพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับการขยายธุรกิจหลัก
และ/หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ ได้แก่ โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ปี ระเทศเมียนมาร์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอื่น ๆ เพิม่ เติมใน
อนาคต (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 2. วัตถุประสงค์ เหตุผล และความจาเป็ นของการออกและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) รวมถึงแผนการใช้เงินของสารสนเทศฉบับนี้) โดยแผนธุรกิจ
ดังกล่าว ทัง้ ในส่วนของการขยายธุรกิจหลัก และการลงทุนในธุรกิจพลังงาน อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ประเทศเมียนมาร์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลบางโครงการ เป็ นโครงการทีบ่ ริษทั ฯ มีการ
ดาเนินงานและลงทุนอยู่แล้วในปจั จุบนั และมีแผนการดาเนินงาน รวมถึงแผนการใช้แหล่งเงินทุนทีช่ ดั เจนขึน้
ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ได้รบั เงินเพิม่ ทุนจากการเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ ไม่เพียงพอตามแผนการใช้แหล่งเงินทุน บริษทั ฯ
จะจัดหาแหล่งเงินทุนจากเงินกูย้ มื มาทดแทน ซึง่ บริษทั ฯ คาดว่าจะสามารถจัดหาเงินกูย้ มื ได้ตามความจาเป็ นต้อง
ใช้เงินทุนในแต่ละเดือน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีแหล่งเงินทุนสารองในระยะยาวจากการดาเนินการระดมทุนด้วย
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2 (ECF-W2) และครัง้ ที่ 3
(ECF-W3) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ซึง่ เป็ นไปตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่
2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึง่ จะเป็ นอีกแหล่งเงินทุนทีจ่ ะช่วยรองรับการใช้เงินทุนตามแผนธุรกิจของบริษทั ฯ
และสามารถนาไปชาระคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าวด้วยเช่นกัน
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ เกี่ ยวกับผลกระทบที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นต่อการประกอบธุรกิ จ ฐานะ
การเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ
คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจากัดครัง้ นี้จะทาให้บริษทั ฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสัน้ และมีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอเพื่อจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการ รวมทัง้ เสริมสร้าง
ให้บริษทั ฯ มีฐานเงินทุนทีแ่ ข็งแกร่งขึน้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลัก
ของบริษทั ฯ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ซึง่ จะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษทั ฯ ได้ในระยะยาว
8. คารับรองของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการพิ จารณาและตรวจสอบข้อมูลและศักยภาพในการลงทุน
ของผูล้ งทุน
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ใช้ความระมัดระวังในการดาเนินการพิจารณาและ
ตรวจสอบข้อมูลของ นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสุรยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร
และมีความเห็นว่า นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสุรยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร
เป็ นผูล้ งทุนทีม่ ศี กั ยภาพ
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9. ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้น (Dilution Effect)
การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัดครัง้ นี้ ในกรณีท่ี นางสาวศุภลักษณ์
เศษธะพานิช นายเอกชัย ตรีสุรยิ าแสงโชติ และนายชาญชัย อิสรานนทกร ใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทัง้ หมด
รวมกันเป็ นจานวน 7,900,000 หุน้ จะมีผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
9.1 ผลกระทบต่อสิ ทธิ ในการออกเสียง (Control Dilution)
=
จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายแก่บุคคลในวงจากัด / (จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอ
ขายแก่บุคคลในวงจากัด + จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว)
=
7,900,000 / (7,900,000 + 861,655,498)
=
ร้อยละ 0.91
9.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรของผูถ้ ือหุ้น (Earning per Share Dilution หรือ EPS Dilution)
=
(EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย
โดย “EPS ก่อนเสนอขาย” = กาไรสุทธิของบริษทั ฯ 4 ไตรมาสล่าสุด /จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว
= 73.05 ล้านบาท / 861.66 ล้านหุน้
= 0.085 บาทต่อหุน้
โดย “EPS หลังเสนอขาย” = กาไรสุทธิของบริษทั ฯ 4 ไตรมาสล่าสุด/(จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว +จานวน
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายแก่บุคคลในวงจากัด)
= 73.05 ล้านบาท / (861.66 ล้านหุน้ + 7.90 ล้านหุน้ )
= 0.084 บาทต่อหุน้
ดังนัน้ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรของผูถ้ อื หุน้ (EPS Dilution) เท่ากับ
=
(0.085 – 0.084) / 0.085
=
ร้อยละ 0.91
9.3 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
=
(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดย “ราคาตลาดหลังเสนอขาย” = (ราคาตลาด x จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุน้
เพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายแก่บุคคลในวงจากัด x จานวนหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายแก่บุคคลในวงจากัด) / (จานวนหุน้ ทีช่ าระ
แล้ว + จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายแก่บุคคลใน
วงจากัด)
= (6.92 x 861,655,498) + (6.22 x 7,900,000)
(861,655,498 + 7,900,000)
= 6.91
ดังนัน้ ผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution) เท่ากับ
=
(6.92 - 6.91) / 6.92
= ร้อยละ 0.09
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บริษทั ฯ ขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
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