ที่ ECF 066/2560
2 ตุลาคม 2560
เรื่อง

แจ้งมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560 ของบริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ซึง่
จัดขึน้ เมื่อวันจันทร์ท่ี 2 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชัน้ 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วงิ ส์ คอน
เวนชั ่น กรุง เทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรีนคริน ทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 (“ที่
ประชุม”) โดยเมื่อเริม่ มีการประชุมมีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มาประชุม ทัง้ สิน้
135 ราย นับรวมจานวนหุน้ ได้ 590,579,722 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 75.74 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้วของบริษทั ฯ
ทีป่ ระชุมได้มมี ติสรุปได้ดงั นี้
1. วาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
2. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนน
เสียงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี้
เห็นด้วย
600,091,175 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
(มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน)
3. อนุ ม ั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน 64,411,770 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
259,349,716.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 194,937,946.50 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้
ออกจาหน่ายของบริษทั จานวน 257,647,080 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
600,091,578 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
(มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง)
4. อนุ มตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทั ฯ ดังนี้
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“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน

194,937,946.50
:
บาท

แบ่งออกเป็ น

779,751,786
:

หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

0.25 :

บาท

779,751,786
:

หุน้

(หนึ่งร้อยเก้าสิบสีล่ ้านเก้าแสนสามหมื่น
เจ็ดพันเก้าร้อยสีส่ บิ หกบาทห้าสิบสตางค์)
(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น
หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกหุน้ )
(ยีส่ บิ ห้าสตางค์)

(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น
หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกหุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
-ไม่ม-ี :
หุน้
(ไม่ม)ี ”
และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่กี รม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสังของ
่
นายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
600,091,680 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
(มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง)
5. อนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2 (“ECF-W2”)
จานวน 194,937,946 หน่ วย ซึง่ จะจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้
เห็นด้วย
600,664,680 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
(มติใ นวาระนี้ ต้อ งผ่ า นมติอ นุ ม ัติด้ว ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่ง มาประชุ ม และออกเสีย ง
ลงคะแนน)
6. อนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3 (“ECF-W3”)
จานวน 129,958,631 หน่วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
600,664,680 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
(มติใ นวาระนี้ ต้อ งผ่ า นมติอ นุ ม ัติด้ว ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่ง มาประชุ ม และออกเสีย ง
ลงคะแนน)
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7. อนุ ม ัติ ก ารเพิ่ม ทุ น จดทะเบีย นของบริษัท ฯ จากทุน จดทะเบีย นเดิม 194,937,946.50 บาท เป็ น
354,137,269.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ
0.25 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) และรองรับการใช้สทิ ธิ
แปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น สามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2 (ECF-W2) และครัง้ ที่ 3
(ECF-W3) ทัง้ นี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
600,311,880 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
99.94
ไม่เห็นด้วย
100 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
352,700 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.06
(มติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน)
8. อนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของ
บริษทั ฯ ดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
354,137,269.00 บาท (สามร้อยห้าสิบสีล่ า้ นหนึ่งแสนสามหมื่น
เจ็ดพันสองร้อยหกสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็ น
1,416,549,076 หุน้
(หนึ่งพันสีร่ อ้ ยสิบหกล้านห้าแสนสีห่ มื่น
เก้าพันเจ็ดสิบหกหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.25
บาท (ยีส่ บิ ห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น:
หุน้ สามัญ
1,416,549,076 หุน้
(หนึ่งพันสีร่ อ้ ยสิบหกล้านห้าแสนสีห่ มื่น
เก้าพันเจ็ดสิบหกหุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
-ไม่ม-ี
หุน้
(ไม่ม)ี ”
และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่กี รม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสังของ
่
นายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
600,311,980 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
99.94
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
352,700 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.06
(มติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน)
9. อนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ดังต่อไปนี้
(1) การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 233,925,535 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 30 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Right Offering)
และจานวน 77,975,178 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ฯ เพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
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ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ เดียวเต็มจานวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดย
เสนอขายเป็ นคราวเดียวหรือเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จานวนหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ตามแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) นี้ จะต้องมีจานวนรวมกันไม่เกิน 233,925,535
หุน้ หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้วของบริษทั ฯ ณ วันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติ
อนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
โดย บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ทีจ่ ะได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในแบบมอบอานาจ
ทัวไป
่ (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการ
เปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546
(ก) เป็ นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
กจ. 17/2551 เรื่องการกาหนดบทนิยามเกีย่ วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
(ข) เป็ น นัก ลงทุ น ประเภทบุ ค คลธรรมดาหรือ นิ ติบุ ค คลที่มีฐานะทางการเงิน มัน่ คง และมี
ศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทัง้ มีความรูค้ วามสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพใน
การทีเ่ ป็ นประโยชน์หรือส่งเสริมการดาเนินงานของบริษทั
ทัง้ นี้ ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อบุคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบ
มอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) นี้ จะเป็ นไปตาม “ราคาตลาด” ซึง่ หมายถึง ราคา
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ ของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่น้อยกว่าเจ็ ดวันทา
การติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุน้ นัน้
โดยราคาทีน่ ามาถัวเฉลีย่ ดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลีย่ ของการซือ้ ขายหุน้ นัน้ ในแต่ละวัน ทัง้ นี้
วันกาหนดราคาเสนอขายหุน้ ต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทาการก่อนวันแรกทีเ่ สนอขาย
ต่ อนักลงทุน และในกรณีท่คี ณะกรรมการบริษัท ฯ เห็นว่ามีเหตุ อนั ควรเมื่อพิจารณาถึง
ประโยชน์ท่ดี ที ่สี ุดของบริษัท ฯ คณะกรรมการบริษัท ฯ อาจกาหนดราคาเสนอขายโดยมี
ส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คานวณได้ขา้ งต้น โดยในการ
กาหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ ด้วย ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อ งการอนุ ญ าตให้บ ริษัท จด
ทะเบียนเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเสนอให้ทป่ี ระชุมผู้ถอื หุน้ พิจารณาและอนุ มตั มิ อบหมายให้คณะกรรมการ
บริษทั ฯ มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1. พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน เช่น การกาหนดราคาเสนอขาย
การเสนอขายเป็ นครัง้ เดียวหรือเป็ นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่า หุน้ รายชื่อบุคคลใน
วงจากัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
2. การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทัง้
ดาเนินการต่าง ๆ อันเกีย่ วเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว และ
3. ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วข้องกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่ อ และการยื่น คาขออนุ ญาตหรือขอผ่อนผัน
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เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิม่
ทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอัน
จาเป็ นและสมควรเกีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
อนึ่ง เหตุทบ่ี ริษทั ฯ เห็นสมควรให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนดังกล่าวเพื่อเสนอขายตามแบบ
มอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เนื่องจากบริษัท ฯ เห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน
ดังกล่าวเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) สามารถตอบสนองความต้องการ
ใช้เงินของบริษัท ฯ ในการลงทุนในแต่ละโครงการได้ทนั ทีท่โี ครงการดังกล่าวมีความชัดเจน โดยไม่มี
ความจาเป็ นต้องออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนคราวละมาก ๆ เพื่อรองรับแผนการลงทุนทีย่ งั ไม่มี
ความชัดเจนแน่นอนและอาจไม่เกิดขึน้ ซึง่ อาจก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ และอาจทาให้ผู้ถอื
หุ้นได้รบั ผลกระทบจากการเพิม่ ทุนดังกล่าว ไม่ว่าในส่วนของการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
หรือการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
(2) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 194,937,946 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สทิ ธิของ ECF-W2 ที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษทั ฯ โดยไม่คดิ มูลค่า โดยวิธกี ารจัดสรร
คือ จะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยกาหนดราคา
การใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3 บาท และ
(3) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 129,958,631 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สทิ ธิของ ECF-W3 ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ โดยไม่คดิ มูลค่า โดยวิธกี ารจัดสรรคือ
จะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 6 หุน้ เดิม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยกาหนดราคาการใช้
สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 5 บาท
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
600,311,880 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
100 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
352,700 เสียง
(มติใ นวาระนี้ ต้อ งผ่ า นมติอ นุ ม ัติด้ว ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่ง มาประชุ ม และออกเสีย ง
ลงคะแนน)
10. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ)์
กรรมการผูจ้ ดั การ
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