ที่ ECF2 067/2560
3 ตุลาคม 2560
เรื่อง

เรียน

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Macquarie Bank Limited) ตาม
แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) โดยจะแจ้งกาหนดวันจองซือ้ และราคาจองซือ้ เป็ นคราว ๆ ไป
กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. แบบรายงานการออกและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) (F53-4-1)
2. สารสนเทศการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด
ตามที่ท่ีป ระชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 ของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิ เทค จากัด (มหาชน)
(“บริ ษัท ฯ”) เมื่อวันที่ 2 ตุ ลาคม 2560 ได้มีม ติอนุ มตั ิการจัด สรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุ นแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General
Mandate) โดยจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 233,925,535 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท คิดเป็ นร้อยละ
30 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ฯ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
และจานวนไม่เกิน 77,975,178 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท คิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ
บริษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
มีอานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนครัง้ เดียวเต็มจานวนหรือแต่บางส่วน เสนอขายเป็ นคราวเดียวหรือเป็ น
คราว ๆ ไปก็ได้ รวมถึงการกาหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขาย
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General
Mandate) นี้ จะต้องมีจานวนรวมกันไม่เกิน 233,925,535 หุน้ หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้วของบริษทั ฯ
ณ วันทีค่ ณะกรรมการมีมติอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) นัน้
บริษทั ฯ ขอแจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ซึ่ง
ได้พจิ ารณาและอนุ มตั กิ ารออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
จานวนไม่เกิน 40,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท (ซึง่ ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของบริษทั ฯ ณ
วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)) โดยที่ยงั ไม่มกี าร
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
โดยรายละเอีย ดของการออกและจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น เพื่อ เสนอขายให้แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด
(Private Placement) จานวนไม่เกิน 40,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท มีดงั นี้
1. อนุ มตั ิการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) โดย
การออกและจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น (ซึ่ง ไม่เ กินร้อยละ 10 ของทุน
ชาระแล้ว ของบริษัทฯ ณ วัน ที่คณะกรรมการของบริษัท ฯ มีม ติใ ห้ม ีการเพิ่ม ทุน แบบมอบอานาจทั ่วไป (General
Mandate) มูล ค่า ที่ต ราไว้หุ ้น ละ 0.25 บาท เพื่อ เสนอขายให้แ ก่บุค คลในวงจากัด (Private Placement) ได้แ ก่
Macquarie Bank Limited ซึง่ เป็ นบุคคลในวงจากัด ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ และไม่ได้ประกอบธุรกิจ
ในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกับบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
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ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุ ญ าตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (ฉบับประมวล)
(“ประกาศ ทจ.72/2558”) ในการนี้ Macquarie Bank Limited เป็ นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกีย่ วกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) และเป็ นนักลงทุ นสถาบันต่ างประเทศซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศออสเตรเลีย โดย
คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ที่ได้เปิ ดเผยของ Macquarie Bank Limited แล้ว มี
ความเห็นว่า Macquarie Bank Limited มีเงินทุนเพียงพอสาหรับการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนซึ่งเสนอขายให้แก่
บุ ค คลในวงจ ากัด (Private Placement) และมีฐานะทางการเงิน มัน่ คง การเพิ่ม ทุ น ในครัง้ นี้ จ ะช่ ว ยให้บ ริษั ท ฯ มี
โครงสร้างเงินทุนทีแ่ ข็งแกร่ง และเพิม่ สภาพคล่อ งทางการเงินให้แก่บริษทั ฯ ทีจ่ ะช่วยเพิม่ ศักยภาพในการสร้างรายได้
และฐานะทางการเงินทีด่ ขี น้ึ ในอนาคต รวมทัง้ ยังเป็ นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนทีจ่ ะใช้รองรับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
และแหล่งเงินทุนสาหรับการขยายธุรกิจ และ/หรือธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ และ/หรือการลงทุนธุรกิจ
พลังงานต่าง ๆ กอปรกับการเพิม่ ทุนดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องเพิม่ ภาระหนี้สนิ จากการกูย้ มื เงิน และช่วยลด
ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษทั ฯ ได้
Macquarie Bank Limited จะใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 40,000,000 หุน้ ซึง่
ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริษัท ฯ ได้พิจ ารณาออกและจัด สรรเพื่อ เสนอขายให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด (Private
Placement) แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ในครัง้ นี้ ในคราวเดียวหรือเป็ นคราว ๆ ไปด้วยราคาทีไ่ ม่ต่ า
กว่ าร้อ ยละ 90 ของราคาถัว เฉลี่ย ถ่ ว งน้ าหนัก ของหุ้น ของบริษัท ฯ ในตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละ
คราว โดยการใช้สิท ธิด ังกล่ าวขึ้น อยู่ก ับ ความสาเร็จ ของการเข้าลงนามในสัญ ญาจองซื้อ หุ้น ระหว่ างบริษัท ฯ และ
Macquarie Bank Limited และเงื่อ นไขที่ระบุ ไว้ในข้อสัญ ญาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
คานวณราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังดังกล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ ากว่าราคา
ตลาดซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุ้นนัน้ โดยราคาที่นามาถัวเฉลีย่ ดังกล่าว
ต้องใช้ราคาเฉลีย่ ของการซือ้ ขายหุน้ นัน้ ในแต่ละวัน ทัง้ นี้ วันกาหนดราคาเสนอขายหุน้ ต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทา
การก่อนวันแรกทีเ่ สนอขายต่อนักลงทุน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 โดยบริษทั ฯ จะแจ้งรายละเอียดของ
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน เช่น จานวนหุ้น ราคาหุ้น การคานวณราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง และ
จานวนเงินรวมของการจองซื้อหุ้น วันจองซื้อหุ้น และการชาระเงินค่าจองซื้ อหุ้นผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยระยะเวลาการใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจะเริม่ ตัง้ แต่วนั ทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครื่องหมาย XW
สาหรับวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์เพื่อทีจ่ ะให้มกี ารรวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ ได้รบั ใบสาคัญแสดง
สิทธิทจ่ี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 2 (ECF-W2) และ ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 3
(ECF-W3) หรือ วัน ที่บ ริษัท ฯ และ Macquarie Bank Limited ลงนามในสัญ ญาจองซื้อ หุ้น แล้ว แต่ ว ัน ใดจะเกิด ใน
ภายหลัง จนถึงวันที่ครบกาหนดสาหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) คือ
ภายในวันทีบ่ ริษทั ฯ จัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 หรือภายในวันทีก่ ฎหมายกาหนดให้บริษทั ฯ ต้อง
จัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ในครัง้ ถัดไป แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน ทัง้ นี้ กรณีทม่ี เี ศษของหุน้ ให้ปัดทิง้ และจะ
ตัดหุน้ จดทะเบียนทีจ่ าหน่ายไม่ได้ดงั กล่าวออก
ทัง้ นี้ Macquarie Bank Limited จะใช้สทิ ธิจ องซื้อ หุ ้น สามัญ เพิม่ ทุน เฉพาะในส่ว นที่บ ริษ ัท ฯ
ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) เท่านัน้ และสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนของ Macquarie Bank Limited จะเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครื่องหมาย XW สาหรับวันปิ ดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์เพื่อที่จะให้มกี ารรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิ ได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น
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สามัญของบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 2 (ECF-W2) และ ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 3 (ECF-W3)
หรือวันที่บริษัทฯ และ Macquarie Bank Limited ลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น แล้วแต่วนั ใดจะเกิดในภายหลัง โดย
Macquarie Bank Limited จะชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายในวันเดียวกับที่มกี ารใช้สทิ ธิจ องซื้อหุ้นในแต่ละ
คราว ในการนี้ เมื่อมีการลงนามในสัญญาจองซือ้ หุน้ ระหว่างบริษทั ฯ และ Macquarie Bank Limited บริษทั ฯ จะแจ้งให้
ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
2. มอบหมายให้กรรมการผู้จดั การมีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออก เสนอ
ขาย จัดสรรหุ้น และจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุน เฉพาะในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ซึง่ รวมถึง (1) การกาหนดและ/หรือเปลีย่ นแปลงราคาจองซือ้ หุน้ ซึง่ อยู่ภายใต้กรอบของ
การกาหนดราคาเสนอขายตามที่ท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาหนดไว้ขา้ งต้น สัดส่วนการเสนอขายหุ้น การ
จัดสรรหุน้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนการชาระค่าหุน้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการเสนอขาย จัดสรร และ
จองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน (2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ อันเกีย่ วเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรร
และจองซื้อหุ้น สามัญ เพิ่มทุน ดังกล่าว (3) ดาเนิน การต่ าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ การใช้สทิ ธิจองซื้อหุ้น สามัญ เพิ่มทุ น
ดังกล่าวของ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว รวมทัง้ ดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิ ดเผยรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้อง
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่าง ๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วข้องกับการเสนอ
ขาย จัดสรร จองซือ้ และส่งมอบหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุ ญาต เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกีย่ วกับการเสนอขาย
จัดสรร จองซือ้ และส่งมอบหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจากัดของบริษทั ฯ สาเร็จลุล่วงไปได้
ทัง้ นี้ รายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนปรากฏตาม แบบรายงานการออกและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) (F 53-4-1) (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1) และสารสนเทศการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่
บุคคลในวงจากัด (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ)์
กรรมการผูจ้ ดั การ
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
(F 53-4-1)
แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
วันที่ 3 ตุลาคม 2560
ข้าพเจ้า บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) ( “บริ ษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 11/2560 เมื่อ
วัน ที่ 3 ตุ ล าคม 2560 ระหว่ า งเวลา 10.00 น. ถึ ง 11.00 น. เกี่ย วกับ การจัด สรรหุ้ น เพิ่ ม ทุ น แบบ General Mandate โดยมี
รายละเอียดการจัดสรรดังนี้
1. จานวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ก่อนการจัดสรรครังนี
้ ้
 ตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ได้อนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจากทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ เป็ นการล่วงหน้าและให้อานาจคณะกรรมการบริษทั ฯ ในการพิจารณาออกและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบ
General Mandate 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 77,975,178

หุน้ บุรมิ สิทธิ

-

ประเภทหลักทรัพย์

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

2. การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนแบบ General Mandate (ครังที
้ ่ 1)
2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่
บุคคลในวงจากัด
(Private Placement)
(โปรดดูหมายเหตุ 1)

ประเภท
หลักทรัพย์

จานวนหุ้น
(หุ้น)

อัตราส่วน
(เดิ ม : ใหม่)

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)

หุน้ สามัญ

ไม่เกิน
40,000,000

-

โปรดดู
หมายเหตุ 2

วัน เวลา จอง
ซื้อ และชาระ
เงิ นค่าหุ้น
โปรดดู
หมายเหตุ 2

หมายเหตุ

โปรดดู
หมายเหตุ 3
และ 4
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หมายเหตุ: 1. เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการของบริษทั ฯ มีมติอนุ มตั ิการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น (ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของบริษัทฯ ณ
วันทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ มีมติให้มกี ารเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)) ให้แก่
Macquarie Bank Limited ซึง่ เป็ นบุคคลในวงจากัด)

Macquarie Bank Limited เป็ นนั ก ลงทุ น สถาบั น ต่ า งประเทศซึ่ ง จดทะเบี ย นจั ด ตั ง้ ในประเทศ
ออสเตรเลีย โดยคณะกรรมการบริษัท ฯ ได้ต รวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ที่ได้เปิ ดเผยของ
Macquarie Bank Limited แล้ว มีความเห็นว่า Macquarie Bank Limited มีเงินทุน เพียงพอสาหรับ
การเข้าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนซึง่ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และมีฐานะ
ทางการเงินมันคง
่
การเพิม่ ทุนในครัง้ นี้จะช่วยให้บริษทั ฯ มีโครงสร้างเงินทุนทีแ่ ข็งแกร่ง และเพิม่ สภาพคล่องทางการเงิน
ให้แก่บริษทั ฯ ทีจ่ ะช่วยเพิม่ ศักยภาพในการสร้างรายได้และฐานะทางการเงินทีด่ ขี น้ึ ในอนาคต รวมทัง้
ยังเป็ นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้รองรับการดาเนินงานของบริษทั ฯ และแหล่งเงินทุนสาหรับการ
ขยายธุรกิจ และ/หรือธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ กอปรกับการเพิม่ ทุนดังกล่าวยังช่วย
ให้บริษทั ฯ ไม่ต้องเพิม่ ภาระหนี้สนิ จากการกูย้ มื เงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษทั ฯ ได้
ทัง้ นี้ Macquarie Bank Limited ไม่ได้เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ และไม่ได้ประกอบธุรกิจใน
ลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษทั ฯ
2. Macquarie Bank Limited จะใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนซึง่ คณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุมตั ิ
การออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate) ในครัง้ นี้ ในคราวเดียวหรือเป็ นคราว ๆ ไปด้วยราคาทีไ่ ม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
ย้อนหลังเจ็ดวันทาการติดต่ อกันก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายต่ อ Macquarie Bank Limited ในแต่ ละ
คราว หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคานวณราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังดังกล่าว
ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ ากว่าราคาตลาดซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักของ
หุน้ ของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการ
ติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุ้นนัน้ โดยราคาที่นามาถัวเฉลีย่ ดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลีย่ ของ
การซือ้ ขายหุน้ ในแต่ละวัน ทัง้ นี้ วันกาหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทาการก่อน
วันแรกทีเ่ สนอขายต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
เรื่อง การอนุ ญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (ฉบับประมวล) โดย
บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดของการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เช่น จานวนหุน้ ราคาหุน้ การคานวณราคา
ถัวเฉลีย่ ของหุน้ ของบริษทั ฯ ย้อนหลัง จานวนเงินรวมของการจองซือ้ หุน้ วันจองซือ้ หุน้ และการชาระเงิน
ค่าจองซือ้ หุน้ ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ม อบหมายให้ก รรมการผู้จดั การมีอานาจในการดาเนิน การต่ าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเฉพาะในส่วนทีบ่ ริษทั ฯ ออกและ
จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึง (1) การกาหนดและ/
หรือ เปลี่ ย นแปลงราคาจองซื้ อ หุ้ น ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ ก รอบของการก าหนดราคาเสนอขายตามที่
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้กาหนดไว้ขา้ งต้น สัดส่วนการเสนอขายหุน้ การจัดสรรหุน้ ไม่ว่าทัง้ หมด
หรือบางส่วน การชาระค่าหุน้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการเสนอขาย จัดสรร และจอง
ซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุน (2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่ าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว (3) ดาเนินการต่าง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการใช้สทิ ธิจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของ Macquarie Bank Limited ในแต่ ละ
คราว รวมทัง้ ดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิ ดเผยรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ลง
นามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่าง ๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จอง
ซือ้ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุ ญาต เอกสารและ
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หลักฐานดังกล่าวต่ อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุ นของ
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ น
และสมควรเกีย่ วกับการเสนอขาย จัดสรร จองซือ้ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้
การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัดของบริษทั ฯ สาเร็จลุล่วงไปได้
4. ระยะเวลาการใช้สทิ ธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ของ Macquarie Bank Limited จะเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครื่องหมาย XW สาหรับวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์เพื่อทีจ่ ะให้มกี าร
รวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2 (ECFW2) และ ใบสาคัญ แสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 3 (ECF-W3) หรือ วันที่บริษัท ฯ
และ Macquarie Bank Limited ลงนามในสัญญาจองซือ้ หุน้ แล้วแต่วนั ใดจะเกิดในภายหลัง จนถึงวันที่
ครบก าหนดสาหรับ การจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น แบบมอบอ านาจทัว่ ไป (General Mandate) คือ
ภายในวัน ที่บ ริษัท ฯ จัด ให้มีก ารประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจาปี 2561 หรือ ภายในวัน ที่ก ฎหมาย
กาหนดให้บริษทั ฯ ต้องจัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ในครัง้ ถัดไป แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
ในการนี้ เมื่อมีการลงนามในสัญญาจองซือ้ หุน้ ระหว่างบริษทั ฯ และ Macquarie Bank Limited บริษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
2.2

การดาเนินการของบริษทั ฯ กรณีทม่ี เี ศษของหุน้
ปั ดทิง้ และจะตัดหุน้ จดทะเบียนทีจ่ าหน่ายไม่ได้ดงั กล่าวต่อไป

3. จานวนหุ้นเพิ่ มทุนแบบ General Mandate คงเหลือเพื่อการจัดสรรครังต่
้ อไป
จานวนหุ้น
จัดสรรให้แก่
ประเภทหลักทรัพย์
หมายเหตุ
(หุ้น)
ผูถ้ อื หุน้ เดิม
หุน้ สามัญ
ไม่เกิน 233,925,535
โปรดดูหมายเหตุ 1 และ 2
(Rights Offering)
หุน้ บุรมิ สิทธิ
บุคคลในวงจากัด
หุน้ สามัญ
ไม่เกิน 37,975,178
โปรดดูหมายเหตุ 1 และ 2
(Private
Placement)
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หมายเหตุ: 1. ไม่ว่ากรณีใด ๆ จานวนหุ้นสามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Rights Offering) และบุคคล
ในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) นี้ในทุก ๆ คราว
รวมกันจะต้องมีจานวนรวมกันไม่เกิน 233,925,535 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้ว
ของบริษั ท ฯ ณ วัน ที่ค ณะกรรมการของบริษั ท ฯ มีม ติอ นุ ม ัติก ารเพิ่ม ทุ น แบบมอบอ านาจทัว่ ไป
(General Mandate)
2. วันทีค่ รบกาหนดสาหรับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) คือ
ภายในวัน ที่บ ริษัท ฯ จัด ให้มีก ารประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2561 หรือ ภายในวัน ที่ก ฎหมาย
กาหนดให้บริษทั ฯ ต้องจัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ในครัง้ ถัดไป แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
4. การกาหนดสิ ทธิ ในการซื้อหุ้นเพิ่ มทุน
 กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวในวันที.่ ....................................
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กาหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมในวันที่ ................. และให้รวบรวม
รายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไข
เพิม่ เติม) โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียน ในวันที่ ................. (วันทาการถัดจากวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการซือ้
หุน้ เพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม)

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/หรือเพื่อ
เป็ นเงินทุนสาหรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุร กิจหลักของบริษทั ฯ และ/หรือการลงทุนใน
ธุรกิจพลังงานต่างๆ
ในปั จจุบนั บริษทั ฯมีความจาเป็ นทีต่ อ้ งใช้เงินทุนตามแผนธุรกิจของบริษทั ฯ แบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
1. เงินทุนสาหรับการขยายกาลังการผลิตในธุรกิจผลิตและจาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ซง่ึ เป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ฯด้วย
การลงทุนเพิม่ ในเครื่องจักรแบบกึง่ อัตโนมัติสาหรับกระบวนการผลิตสินค้า และการขยายฐานลูกค้าให้เพิม่ ขึน้
จากเดิม และ/หรือการขยายธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ซึ่งมีความจาเป็ นต้องใช้แหล่งเงินทุน
ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2561 จานวนประมาณ 250 ล้านบาท
2. เงินทุนสาหรับ โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทตย์ท่ปี ระเทศเมียนมาร์ ที่บริษัทเข้าลงทุนโดยการถือหุ้น
สัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษทั พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ มีความจาเป็ นทีต่ อ้ งใช้เงินในช่วงปี
2561 จานวนประมาณ 166 ล้านบาท
3. เงินทุนสาหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวลต่างๆผ่านบริษทั ร่วมทุน (บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี
โฮลดิง้ ส์ จากัด (“SAFE”) ซึง่ บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ (บริษทั อีซเี อฟ พาวเวอร์ จากัด) ถือหุน้ ใน SAFE คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 33.37 โดยมีความจาเป็ นต้องใช้แหล่งเงินทุนในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560
จานวนประมาณ 15 ล้านบาท
โดยความจาเป็ นต้องใช้แหล่งเงินทุนข้างต้น ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561 สรุปได้ดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท
รายละเอียด
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61
1. การขยายธุรกิจหลัก และ/หรือ
50
0
50
50
50
50
ธุรกิจเกีย่ วเนื่อง
2. โครงการโรงไฟฟ้ าพลั ง งาน
166
แสงอาทิตย์ทป่ี ระเทศเมียนมาร์
3. โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชีว
15
มวลผ่าน SAFE
หมายเหตุ : ปั จจุบนั SAFE อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ของการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชีว
มวลอยู่หลายโครงการ ซึง่ ยังไม่ได้ขอ้ สรุป
ทัง้ นี้ บริษัทฯจะนาเงินที่ได้จากการเพิม่ ทุนในครัง้ นี้มาใช้ตามแผนการใช้เงินทีไ่ ด้กล่าวในข้างต้น อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีทบ่ี ริษทั ฯได้รบั เงินจากการเพิม่ ทุนไม่เพียงพอในเดือนใด บริษทั ฯ จะจัดหาแหล่งเงินทุนจากเงินกูย้ มื มาทดแทน
ซึง่ บริษทั ฯ คาดว่าจะสามารถจัดหาเงินกูย้ มื ได้ตามความจาเป็ นต้องใช้แหล่งเงินทุนในแต่ละเดือน นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยังมีแหล่งเงินทุนสารองในระยะยาวจากการดาเนินการระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อ
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หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วน ตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึง่ จะเป็ นอีกแหล่งเงินทุนทีจ่ ะช่วยรองรับการใช้เงินทุนตามแผนธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และสามารถนาไปชาระคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าวด้วยเช่นกัน
7. ประโยชน์ที่บริษทั ฯ จะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
การออกและจัดสรรหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ Macquarie Bank Limited ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate) ครัง้ นี้ จะทาให้บริษทั ฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสัน้ ซึง่ จะช่วยเสริมสภาพคล่อง
ทางการเงินและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการ รวมทัง้ เสริมสร้างให้บริษทั ฯ มีฐานะเงินทุนทีแ่ ข็งแกร่งขึน้
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะ
สามารถลดความเสีย่ งที่เกิดจากความผันผวนในตลาดเงิน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้สนิ จากการ
กูย้ มื เงิน และสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษทั ฯ ได้
8. ประโยชน์ที่ผถู้ ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
8.1 นโยบายเงิ นปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลของงบการเงินบริษัทฯ และเงินสารองตามกฎหมายตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทัง้ นี้
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงินของ
บริษัทฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการบริห ารงาน 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 (Macquarie Bank Limited) จะมีสทิ ธิร ับ เงิน ปั น ผลจากการดาเนิ น งานของบริษัท ฯ นับ จากวัน ที่มี
รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้ย่นื ขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์
9. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผูถ้ ือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
-ไม่ม-ี
10. ตารางระยะเวลาการดาเนิ นการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate
ลาดับ
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
วัน เดือน ปี
1. ประชุ มคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่
3 ตุลาคม 2560
11/2560 เพื่ อพิ จารณาอนุ ม ั ติ การ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อบุคคลใน
วงจากัดตามแบบมอบอานาจทัวไป
่
(General Mandate)
2. การจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนของบุคคลใน ระยะเวลาการใช้สทิ ธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนจะเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ตลาด
วงจากัด
หลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครื่องหมาย XW สาหรับวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหลักทรัพย์เพื่อทีจ่ ะให้มกี ารรวบรวมรายชื่อผู้ถอื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิที่จ ะซื้อ หุ ้น สามัญ ของบริษ ัท ฯ ครัง้ ที่ 2 (ECFW2) และ ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3
5

ลาดับ

3.
4.

ขัน้ ตอนการดาเนินการ

วัน เดือน ปี
(ECF-W3) แล้ว แต่ว นั ใดจะเกิด ในภายหลัง หรือ วัน ที่บ ริษ ัท ฯ และ
Macquarie Bank Limited ลงนามในสัญ ญาจองซื้อ หุ ้น จนถึง วัน ที่
ครบกาหนดสาหรับ การจัด สรรหุ ้น สามัญ เพิม่ ทุน แบบมอบอานาจ
ทั ่วไป (General Mandate) คือ ภายในวัน ที ่บ ริษ ัท ฯ จัด ให้ม กี าร
ประชุม สามัญ ผู ้ถ ือ หุ ้น ประจ าปี 2561 หรือ ภายในวัน ที ่ก ฎหมาย
กาหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มกี ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ใน
ครัง้ ถัดไป แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
การชาระค่าจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนของ ชาระภายในวันที่ Macquarie Bank Limited ใช้สทิ ธิจองซื้อหุ้นสามัญ
บุคคลในวงจากัด
เพิม่ ทุนในแต่ละคราว
วันจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั จองซื้อ และชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิม่ ทุนใน
แล้วกับกระทรวงพาณิชย์
แต่ละคราว

บริษทั ฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

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

ลงลายมือชื่อ ............................................... กรรมการผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ฯ
(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ)์
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
วันที่ 3 ตุลาคม 2560
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 11/2560 ของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ได้มมี ติอนุมตั วิ าระทีส่ าคัญ ดังนี้
ตามทีท่ ป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560 ของบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารจัดสรร
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) โดยจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 233,925,535
หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท คิดเป็ นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ฯ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของ
บริษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และจานวนไม่เกิน 77,975,178 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั ฯ มีอานาจพิจารณาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ เดียวเต็มจานวน
หรือแต่ บางส่วน เสนอขายเป็ นคราวเดียวหรือเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ รวมถึงการกาหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) อย่างไรก็ตาม
ไม่ ว่ า กรณี ใด ๆ จ านวนหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ที่เสนอขายให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น เดิม (Rights Offering) และบุ ค คลในวงจ ากัด
(Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) นี้ จะต้องมีจานวนรวมกันไม่เกิน 233,925,535
หุน้ หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิการเพิ่มทุนแบบมอบ
อานาจทัวไป
่ (General Mandate) นัน้
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั กิ าร
ออกและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) โดยการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั ฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้น
บริษทั ฯ ออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน 40,000,000 หุน้ (ซึง่ ไม่เกินร้อยละ
10 ของทุน ชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติให้มีการเพิ่ม ทุนแบบมอบ
อานาจทัวไป
่ (General Mandate)) มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited ซึง่ เป็ นบุคคลในวงจากัด โดยเป็ นผูล้ งทุนสถาบัน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกาหนดบท
นิยามในประกาศเกีย่ วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) (“ประกาศ กจ. 17/2551”)
รวมถึงไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ และไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกับ
บริษทั ฯ ในการนี้บริษทั ฯ จะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
เรื่อ ง การอนุ ญ าตให้บ ริษัท จดทะเบีย นเสนอขายหุ้น ที่อ อกใหม่ ต่ อบุ ค คลในวงจากัด (ฉบับ ประมวล)
(“ประกาศ ทจ. 72/2558”)
ทัง้ นี้ Macquarie Bank Limited จะใช้สทิ ธิจ องซื้อ หุ ้น สามัญ เพิม่ ทุน ซึ่ง ที่ป ระชุม คณะกรรมการของ
บริษัทฯ ได้พจิ ารณาออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) แบบ
มอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ในครัง้ นี้ ในคราวเดียวหรือเป็ นคราว ๆ ไปด้วยราคาที่ไม่ต่ า
กว่าร้อ ยละ 90 ของราคาถัว เฉลี่ย ถ่วงน้ า หนัก ของหุ้น ของบริษ ัท ฯ ในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ”) ย้อ นหลัง 7 วัน ท าการติด ต่อ กัน ก่อ นวัน ก าหนดราคาเสนอขายต่อ

Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว หรือ หากมีก ารเปลี่ย นแปลงวิธ กี ารคานวณราคาถัวเฉลี่ย
ของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังดังกล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ากว่าราคาตลาด
ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นของบริษัท ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า
7 วันทาการติด ต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุ้น นัน้ โดย
ราคาที่นามาถัวเฉลี่ย ดัง กล่า วต้อ งใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ ้น นัน้ ในแต่ละวัน ทัง้ นี้ วันกาหนด
ราคาเสนอขายหุ ้น ต้อ งย้อ นหลัง ไม่เ กิน กว่า 3 วัน ทาการก่อ นวัน แรกที่เสนอขายต่อ นัก ลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558
ในการนี้ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดของการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน เช่น จานวนหุ้น ราคาหุ้น การ
คานวณราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง จานวนเงินรวมของการจองซื้อหุ้น วันจองซื้อหุ้น
และการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป โดยระยะเวลาการใช้สทิ ธิจอง
ซื้อ หุ ้น สามัญ เพิม่ ทุน จะเริม่ ตัง้ แต่ว นั ที่ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ขึน้ เครื่อ งหมาย XW สาหรับ วัน ปิ ด สมุด
ทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์เพื่อที่จะให้มกี ารรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิได้รบั ใบสาคัญแสดง
สิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2 (ECF-W2) และ ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ครัง้ ที่ 3 (ECF-W3) หรือ วันที่บริษทั ฯ และ Macquarie Bank Limited ลงนามในสัญญาจอง
ซื้อ หุ ้น แล้วแต่ว นั ใดจะเกิด ในภายหลัง จนถึงวัน ที่ค รบกาหนดสาหรับ การจัด สรรหุ ้น สามัญ เพิม่ ทุน
แบบมอบอานาจทั ่วไป (General Mandate) คือ ภายในวัน ที่บริษ ัทฯ จัดให้มกี ารประชุมสามัญ ผู้ถ ือ
หุ้นประจาปี 2561 หรือภายในวันที่กฎหมายกาหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มกี ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี ใ นครัง้ ถัด ไป แล้ว แต่ว นั ใดจะถึง ก่อ น ทัง้ นี้ กรณีที่ม เี ศษของหุ ้น ให้ปั ด ทิ้ง และตัด หุ ้น จด
ทะเบียนที่จาหน่ ายไม่ได้ดงั กล่าวต่อไป
ทัง้ นี้ Macquarie Bank Limited จะใช้สทิ ธิจองซื้อหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ นเฉพาะในส่วนที่บ ริษัท ฯ ออกและ
จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) เท่านัน้ และสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนของ Macquarie Bank Limited จะเริม่ ตัง้ แต่วนั ทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครื่องหมาย XW สาหรับ
วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์เพื่อทีจ่ ะให้มกี ารรวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั ใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2 (ECF-W2) และ ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3 (ECF-W3) หรือวันทีบ่ ริษทั ฯ และ Macquarie Bank Limited ลงนามในสัญญาจอง
ซือ้ หุน้ แล้วแต่วนั ใดจะเกิดในภายหลัง โดย Macquarie Bank Limited จะชาระค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิม่
ทุนภายในวันเดียวกับทีม่ กี ารใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ ในแต่ละคราว ในการนี้ เมื่อมีก ารลงนามในสัญญาจองซือ้
หุ้นระหว่างบริษัทฯ และ Macquarie Bank Limited บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ต่อไป
ในการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ให้กรรมการผูจ้ ดั การมีอานาจในการ
ดาเนินการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเฉพาะในส่วนที่
บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึง (1) การ
กาหนดและ/หรือเปลีย่ นแปลงราคาจองซื้อหุ้นซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของการกาหนดราคาเสนอขายตามที่
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กาหนดไว้ขา้ งต้น สัดส่วนการเสนอขายหุ้น การจัดสรรหุ้นไม่ว่าทัง้ หมด
หรือบางส่วน การชาระค่าหุน้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซือ้
หุน้ สามัญเพิม่ ทุน (2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ อันเกีย่ วเนื่อง
กับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว (3) ดาเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ
การใช้สทิ ธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวของ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว รวมทัง้ ดูแล
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การจัดส่งข้อมูลและเปิ ดเผยรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ลงนามในเอกสารคาขอ
อนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซือ้ และส่งมอบหุน้ สามัญ
เพิ่ม ทุ น ดัง กล่ าว ซึ่งรวมถึง การติด ต่ อ และการยื่น ค าขออนุ ญ าต เอกสารและหลัก ฐานดัง กล่ า วต่ อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกีย่ วกับการเสนอ
ขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิม่ ทุ นดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัดของบริษทั ฯ สาเร็จลุล่วงไปได้
2. วัตถุประสงค์ เหตุผล และความจาเป็ นของการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) รวมถึงแผนการใช้เงิ น
บริษทั ฯ จะนาเงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนมาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ เพิม่ สภาพคล่องให้แก่บริษทั ฯ
และ/หรือเพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ
และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่างๆ
ในปั จจุบนั บริษทั ฯ มีความจาเป็ นทีต่ อ้ งใช้เงินทุนตามแผนธุรกิจของบริษทั ฯ แบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
1. เงินทุนสาหรับการขยายกาลังการผลิตในธุรกิจผลิตและจาหน่ ายเฟอร์นิเจอร์ซ่งึ เป็ นธุรกิจหลักของ
บริษทั ฯ ด้วยการลงทุนเพิม่ เครื่องจักรแบบกึง่ อัตโนมัตสิ าหรับกระบวนการผลิตสินค้า และการขยาย
ฐานลูกค้าให้เพิม่ ขึน้ จากเดิม และ/หรือการขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งมี
ความจาเป็ นต้องใช้แหล่งเงินทุนในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2561 จานวนประมาณ
250 ล้านบาท
2. เงินทุนสาหรับโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ท่ปี ระเทศเมียนมาร์ ทีบ่ ริษทั ฯ เข้าลงทุนโดย
การถือ หุ้น สัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งมีความ
จาเป็ นทีต่ อ้ งใช้เงินในช่วงปี 2561 จานวนประมาณ 166 ล้านบาท
3. เงินทุนสาหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวลต่างๆผ่านบริษทั ร่วมทุน (บริษทั เซฟ
เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จากัด (“SAFE”) ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัท อีซเี อฟ พาวเวอร์ จากัด)
ถือหุ้นใน SAFE คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 33.37 โดยมีความจาเป็ นต้องใช้แหล่งเงินทุนในช่วงเดือน
ตุลาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560 จานวนประมาณ 15 ล้านบาท
โดยความจาเป็ นต้องใช้แหล่งเงินทุนข้างต้น ในช่ วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561 สรุปได้
ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายละเอียด
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61
1. การขยายธุรกิจหลัก และ/
50
0
50
50
50
50
หรือธุรกิจเกีย่ วเนื่อง
2. โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
166
แสงอาทิตย์ทป่ี ระเทศเมียน
มาร์
3. โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
15
ชีวมวลผ่าน SAFE
หมายเหตุ : ปั จจุบนั SAFE อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ของการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานชีวมวลอยู่หลายโครงการ ซึง่ ยังไม่ได้ขอ้ สรุป
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ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะนาเงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนในครัง้ นี้มาใช้ตามแผนการใช้เงินทีไ่ ด้กล่าวในข้างต้น อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ได้รบั เงินจากการเพิม่ ทุนไม่เพียงพอในเดือนใด บริษัทฯ จะจัดหาแหล่งเงินทุน
จากเงินกู้ยมื มาทดแทน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจัดหาเงินกู้ยืมได้ตามความจาเป็ นต้องใช้แหล่ง
เงินทุนในแต่ละเดือน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีแหล่งเงินทุนสารองในระยะยาวจากการดาเนินการระดมทุน
ด้วยการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3
ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน ตามมติท่ีประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2
ตุ ลาคม 2560 ซึ่งจะเป็ นอีกแหล่ งเงินทุ นที่จะช่ วยรองรับการใช้เงินทุ นตามแผนธุ รกิจของบริษัทฯ และ
สามารถนาไปชาระคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าวด้วยเช่นกัน
3. หลักเกณฑ์ วิ ธีการเลือก และข้อมูลของบุคคลในวงจากัด
บุคคลในวงจากัดต้องมีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
กัน ของบริษัท ฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุ นที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับประมวล) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546
(1) เป็ นผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศ กจ.17/2551
(2) เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมันคง
่ และมีศกั ยภาพใน
การลงทุนได้จริง รวมทัง้ มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพที่เป็ นประโยชน์ หรือ
ส่งเสริมการดาเนินงานของบริษทั
ในการนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 40,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25
บาท ให้แก่ Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็ นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศ กจ.17/2551 เป็ นนักลงทุน
สถาบันต่างประเทศซึง่ จดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศออสเตรเลีย โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ตรวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงินที่ได้เปิ ดเผยของ Macquarie Bank Limited แล้ว มีความเห็นว่า Macquarie
Bank Limited มีเงินทุ น เพีย งพอสาหรับการเข้าจองซื้อหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ซึ่งเสนอขายให้แ ก่บุ คคลใน
วงจากัด (Private Placement) และมีฐานะทางการเงินมันคง
่
การเพิม่ ทุนในครัง้ นี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และเพิม่ สภาพคล่องทางการเงิน
ให้แก่บริษทั ฯ ทีจ่ ะช่วยเพิม่ ศักยภาพในการสร้างรายได้และฐานะทางการเงินทีด่ ขี น้ึ ในอนาคต รวมทัง้ ยัง
เป็ นแหล่ ง เงิน ทุ น หมุ น เวีย นที่ จ ะใช้ ร องรับ การด าเนิ น งานของบริษั ท ฯ แล ะแหล่ ง เงิน ทุ น ส าหรับ
การขยายธุรกิจ และ/หรือธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ กอปรกับการเพิม่ ทุนดังกล่าวยังช่วย
ให้บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สนิ จากการกู้ยมื เงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้
ทัง้ นี้ Macquarie Bank Limited ไม่ได้เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และไม่ได้ประกอบธุรกิจใน
ลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษทั ฯ
Macquarie Bank Limited เป็ นบริษทั ย่อยซึ่งหุน้ ทัง้ หมดถือโดย Macquarie Group Limited และรายชื่อ
คณะกรรมการของ Macquarie Bank Limited มีดงั ต่อไปนี้
1. นายปี เตอร์ เอช วาร์น (Mr. Peter H. Warne)
2. นางสาวแมรี่ เจ รีมส์ (Ms. Mary J. Reemst)
3. นายนิโคลาส ดับบลิว มัวร์ (Mr. Nicholas W Moore)
4. นายแกรี่ อาร์ แบ็งคส์ (Mr. Gary R. Banks)
5. นายกอร์ดอน เอ็ม แคร์นส์ (Mr. Gordon M. Cairns)
6. นายไมเคิล เจ โคลแมน (Mr. Michael J. Coleman)
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7. นางแพทริเซีย เอ ครอส (Mrs. Patricia A. Cross)
8. นางสาวไดแอน เจ เกรดี (Ms. Diane J. Grady)
9. นายไมเคิล เจ ฮอว์คเกอร์ (Mr. Michael J. Hawker)
10. นางสาวนิโคลา เวคฟิ ลด์ อีแวนส์ (Ms. Nicola Wakefield Evans)
สาหรับผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงินของ Macquarie Bank Limited สาหรับระยะเวลาสิน้ สุด
วันที่ 31 มีนาคม 2560 (และ 31 มีนาคม 2559) ผลกาไรรวมหลังจากหักภาษีเงินได้ของผู้ถอื หุน้ สามัญ
สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 มีน าคม 2560 คือ 1,221 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (ปี 2559 เท่ากับ
2,090 ล้านเหรียญออสเตรเลีย) ตัวเลขนี้ แสดงถึงก าไรจากกิจการที่ดาเนิน งานอย่างต่ อเนื่อ งจานวน
1,221 ล้านเหรียญออสเตรเลีย และผลกาไรจากกิจการทีเ่ ลิกดาเนินงานจานวน 0 ล้านเหรียญออสเตรเลีย
(ปี 2559 เท่ากับ 1,040 ล้านเหรียญออสเตรเลีย)

กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานรวม
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ก าไรจากกิจการที่ด าเนิ น งานต่ อเนื่ อง (ภาษี เงิน ได้
สุทธิ)
กาไรจากกิจการทีเ่ ลิกดาเนินงาน (ภาษีเงินได้สุทธิ)
ขาดทุนจากส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
การจัดสรรเงินตามตราสารหนี้ของ Macquarie
กาไรจากผูถ้ อื หุน้ สามัญ

หน่วย : ล้านเหรียญออสเตรเลีย
อัตราการเปลีย่ นแปลง
รอบปี จนถึง 31 มี.ค.2560 รอบปี จนถึง 31 มี.ค. 2559
(ร้อยละ)
5,821
5,643
3
(4,088)
(3,907)
5
(509)
(681)
(25)
1,224
1,055
16
12
(15)

1,040
11
(16)

(100)
9
(6)

1,221

2,090

(42)

4. หลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาและเหตุผล
สาหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่ Macquarie Bank Limited นัน้ Macquarie Bank Limited
จะใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาออกและจัดสรรเพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ใน
ครัง้ นี้ ในคราวเดียวหรือเป็ นคราว ๆ ไปด้วยราคาที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนัก
ของหุน้ ของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคาเสนอขาย
ต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธกี ารคานวณราคาถัวเฉลี่ย
ของหุน้ ของบริษทั ฯ ย้อนหลังดังกล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ ากว่าราคาตลาดซึ่ง
หมายถึง ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของหุน้ ของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทา
การติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุน้ นัน้ โดยราคาทีน่ ามา
ถัวเฉลีย่ ดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลีย่ ของการซือ้ ขายหุน้ ในแต่ละวัน ทัง้ นี้ วันกาหนดราคาเสนอขายหุน้ ต้อง
ย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทาการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.
72/2558
ในการนี้ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดของการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จานวนหุ้น ราคาหุ้น การ
คานวณราคาถัวเฉลีย่ ของหุน้ ของบริษทั ฯ ย้อนหลัง จานวนเงินรวมของการจองซือ้ หุน้ วันจองซือ้ หุน้ และ
การชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ
ได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การมีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออก จัดสรร และ
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จองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้น
ของสารสนเทศฉบับนี้
5. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท ฯ เกี่ ยวกับ ความสมเหตุ สมผลของการเพิ่ มทุ น และความ
เพียงพอของแหล่งเงิ นทุน
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาเงื่อนไขการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด แล้ ว และเห็ น ว่ าการออกและจัด สรรหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ดังกล่ าว จะเป็ นการเสนอขายให้ แ ก่
Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็ นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศ กจ. 17/2551 และเป็ นนักลงทุนสถาบัน
ต่างประเทศซึง่ จดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศออสเตรเลีย อีกทัง้ ราคาจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนในแต่ละคราว
สาหรับการใช้สทิ ธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาออกและ
จัด สรรเพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากั ด (Private Placement) แบบมอบอ านาจทั ว่ ไป (General
Mandate) ในครัง้ นี้นัน้ Macquarie Bank Limited จะใช้สทิ ธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยราคาที่ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทาการ
ติ ด ต่ อกัน ก่ อนวัน ก าหนดราคาเสนอขายต่ อ Macquarie Bank Limited ในแต่ ละคราว หรือ หากมี ก าร
เปลีย่ นแปลงวิธกี ารคานวณราคาถัวเฉลีย่ ของหุน้ ของบริษัทฯ ย้อนหลังดังกล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าใน
กรณี ใด ๆ จะไม่ ต่ ากว่าราคาตลาดซึ่งเป็ นราคาที่ เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ราคาตลาดของประกาศ ทจ.
72/2558 และเป็ นไปตามมติท่ปี ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 ตุ ลาคม
2560 ซึง่ ได้มมี ติอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
นอกจากนี้ ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีแผนธุรกิจทีจ่ ะขยายกาลังการผลิตในธุรกิจการผลิตและจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ฯ และ/หรือการขยายธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลัก และ/หรือในการขยายฐาน
ลูกค้าให้เพิ่มขึ้นจากเดิม รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่ าง ๆ โดยผ่านบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์
จากัด ทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ทป่ี ระเมียน
มาร์ทเ่ี ข้าลงทุนโดยการถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษทั พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย)
จากัด และการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวลอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต และปั จจุบ ันอยู่
ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้อกี หลายโครงการ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงจะนาเงินทีไ่ ด้รบั จากการเพิม่ ทุน
ในครัง้ นี้ มาเป็ นแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลักและ/หรือธุรกิจเกีย่ วเนื่อง และ/หรือการลงทุน
ในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ รวมถึงเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิม่ สภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษทั ฯ
ตามแผนธุรกิจดังกล่าวข้างต้น
เมื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาถึงเหตุผล ความจาเป็ น และประโยชน์ท่บี ริษัทฯ จะได้รบั จากการ
ออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษทั ฯ
จึงมีมติอนุ มตั ิการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด ได้แก่ Macquarie
Bank Limited โดยมีความเห็นว่าการจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่บุคคลในวงจากัด เงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนนัน้ มีความเหมาะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้
6. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ เกี่ ยวกับแผนการใช้ เงิ นเพิ่ มทุ นและความเป็ นไปได้ ของ
แผนการใช้เงิ นเพิ่ มทุน
คณะกรรมการของบริษทั ฯ มีความเห็นว่าบริษทั ฯ จะสามารถนาเงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนทัง้ หมดมาใช้เป็ น
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนกิจการและเพิม่ สภาพคล่องให้แก่บริษทั ฯ ในปั จจุบนั และเพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับการ
ขยายธุรกิจหลัก อาทิ ส่วนการลงทุนเครื่องจักรแบบกึง่ อัตโนมัตใิ ห้เพิม่ ขึน้ ในกระบวนการผลิต และ/หรือ
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ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ ได้แก่ โครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ทป่ี ระเทศเมียนมาร์ และโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวลอื่น ๆ เพิม่ เติม
ในอนาคต (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 2. วัตถุประสงค์ เหตุผล และความจาเป็ นของการออกและจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) รวมถึงแผนการใช้เงินของสารสนเทศฉบับนี้)
โดยแผนธุรกิจดังกล่าว ทัง้ ในส่วนของการขยายธุรกิจหลัก และการลงทุนในธุรกิจพลังงาน อาทิ โครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศเมียนมาร์ และโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวลบางโครงการ เป็ น
โครงการที่บ ริษัท ฯ มีก ารดาเนิ น งานและลงทุ น อยู่แล้วในปั จจุ บนั และมีแผนการดาเนิ นงาน รวมถึง
แผนการใช้แหล่งเงินทุนทีช่ ดั เจนขึน้
ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ได้รบั เงินเพิม่ ทุนจากการเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ ไม่เพียงพอตามแผนการใช้แหล่งเงินทุน
บริษทั ฯ จะจัดหาแหล่งเงินทุนจากเงินกูย้ มื มาทดแทน ซึง่ บริษทั ฯ คาดว่าจะสามารถจัดหาเงินกูย้ มื ได้ตาม
ความจาเป็ นต้องใช้แหล่งเงินทุนในแต่ละเดือน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีแหล่งเงินทุนสารองในระยะยาว
จากการดาเนินการระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วน ตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุ้น
ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุ ลาคม 2560 ซึ่งจะเป็ นอีกแหล่งเงินทุนที่จะช่วยรองรับการใช้เงินทุนตามแผน
ธุรกิจของบริษทั ฯ และสามารถนาไปชาระคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าวด้วยเช่นกัน
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ เกี่ยวกับผลกระทบที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นต่อการประกอบธุรกิ จ
ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ
คณะกรรมการของบริษทั ฯ พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจากัดครัง้ นี้จะทาให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสัน้ และมี
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิน
กิจการ รวมทัง้ เสริมสร้างให้บริษทั ฯ มีฐานเงินทุนทีแ่ ข็งแกร่งขึน้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือ
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ซึง่ จะส่งผลดีต่อการเติบโต
ของบริษทั ฯ ในระยะยาวได้
8. คารับรองของคณะกรรมการบริ ษัทฯ เกี่ ยวกับการพิ จารณาและตรวจสอบข้อมูลและศักยภาพใน
การลงทุนของผูล้ งทุน
คณะกรรมการของบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้ความระมัดระวังในการดาเนินการ
พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ Macquarie Bank Limited และมีความเห็นว่า Macquarie Bank Limited
เป็ นผูล้ งทุนทีม่ ศี กั ยภาพ
9. ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้น (Dilution Effect)
การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัดครัง้ นี้ ในกรณีท่ี Macquarie Bank
Limited ใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทัง้ หมดจานวน 40,000,000 หุน้ จะมีผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
9.1 ผลกระทบต่อสิ ทธิ ในการออกเสียง (Control Dilution)
=
จานวนหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจากัด / (จานวนหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนทีเ่ สนอขายแก่บุคคลในวงจากัด + จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว)
=
40,000,000 / (40,000,000 + 779,751,786)
=
ร้อยละ 4.88
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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
= 57.01 ล้านบาท / 779.75 ล้านหุน้
= 0.073 บาทต่อหุน้
โดย “EPS หลังเสนอขาย” = กาไรสุทธิของบริษทั ฯ 4 ไตรมาสล่าสุด/(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว
+จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายแก่บุคคลในวงจากัด)
= 57.01 ล้านบาท / (779.75 ล้านหุน้ + 40.00 ล้านหุน้ )
= 0.070 บาทต่อหุน้
ดังนัน้ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรของผูถ้ อื หุน้ (EPS Dilution) เท่ากับ
=
(0.073- 0.070)/ 0.073
=
ร้อยละ 4.88
9.3 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจากัดในครัง้ นี้ เนื่องจากยังไม่ได้กาหนดราคาเสนอขายหุ้นจึงยังไม่
สามารถคานวณผลกระทบต่อราคาหุน้ ได้
แต่เนื่องจากราคาเสนอขายเป็ นราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 กล่าวคือ ราคาจะ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่คานวณได้ของราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักของหุ้น
ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายต่ อ
Macquarie Bank ในแต่ละคราว ดังนัน้ ราคาเสนอขายจึงไม่มผี ลกระทบต่อราคาหุน้ อย่างมีนยั สาคัญ
บริษทั ฯ ขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
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