ที่ ECF2 059/2560
17 สิงหาคม 2560
เรื่อง

แจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 10/2560 (การลดทุน การอนุ มตั กิ ารออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้
ที่ 2 และ ครัง้ ที่ 3 การเพิม่ ทุน การจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน และกาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย

1. สรุปรายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีสต์โคสท์
เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (ECF-W2) ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
2. สรุปรายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีสต์โคสท์
เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (ECF-W3) ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
3. แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4)

ตามที่ค ณะกรรมการของบริษัท อีสต์โ คสท์เ ฟอร์นิ เ ทค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ได้จ ัด การประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 11.30 น. ณ ห้องรามคาแหง 3 ชัน้ 2 โรงแรม
เอส ซี ปาร์ค ถนนประดิษฐ์มนูธรรม กรุงเทพมหานคร ซึง่ ทีป่ ระชุมได้มมี ติทส่ี าคัญ ดังนี้
1. ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ใิ ห้เสนอต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทั ฯ จานวน 64,411,770 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 259,349,716.50 บาท เป็ นทุน
จดทะเบีย นจ านวน 194,937,946.50 บาท โดยการตัด หุ้น สามัญ ที่ย ัง ไม่ไ ด้อ อกจ าหน่ า ยของบริษัท
จานวน 257,647,080 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท
ทัง้ นี้ หุ้น สามัญ ที่ถูก ตัด ทิ้ง ในครัง้ นี้ เป็ น หุ้น สามัญที่เหลือ จากการจัดสรรไว้เ พื่อรองรับการออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ ที่ 1 สาหรับผู้ถือหุ้นเดิม (“ECF-W1”) ตามมติท่ี
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 และหุน้ สามัญทีเ่ หลือจากการจัดสรร
ไว้เ พื่อ เสนอขายให้แก่ผู้ถือ หุ้น เดิม (Right Offering) เพื่อ เสนอขายให้แก่บุ คคลในวงจากัด (Private
Placement) ตามแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W1
ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
2. ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
194,937,946.50
:
บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสีล่ ้านเก้าแสน
สามหมื่น เจ็ด พัน เก้า ร้อ ยสี่สิบ
หกบาทห้าสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็ น

779,751,786
:
หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

หุน้ บุรมิ สิทธิ

:

0.25 บาท

779,751,786
:
หุน้

:

-ไม่ม-ี หุน้

(เจ็ ด ร้ อ ยเจ็ ด สิบ เก้ า ล้ า นเจ็ ด
แสนห้ า หมื่น หนึ่ ง พัน เจ็ด ร้อ ย
แปดสิบหกหุน้ )
(ยีส่ บิ ห้าสตางค์)
(เจ็ ด ร้ อ ยเจ็ ด สิบ เก้ า ล้ า นเจ็ ด
แสนห้ า หมื่น หนึ่ ง พัน เจ็ด ร้อ ย
แปดสิบหกหุน้ )
(ไม่ม)ี ”

และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ท่ี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่
ของนายทะเบียน
3. ทีป่ ระชุมมีมติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอ
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2 (“ECF-W2”) จานวน 194,937,946
หน่ วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 1) โดย ECF-W2 มีรายละเอียดเบื้องต้น
ดังนี้
ประเภทหลักทรัพย์ท่เี สนอ
ขาย

:

ชนิดของหลักทรัพย์
จานวนทีอ่ อก
ราคาต่อหน่วย
อัตราการใช้สทิ ธิ
ราคาการใช้สทิ ธิ
วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
วิธกี ารจัดสรร

:
:
:
:
:
:
:

ระยะเวลาการใช้สทิ ธิ

:

ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ บริษทั อีสต์โคสท์
เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ” หรือ
“ECF-W2”)
ระบุช่อื ผูถ้ อื และสามารถโอนเปลีย่ นมือได้
194,937,946 หน่วย
0.00 บาท
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้
3 บาทต่อหุน้
20 ตุลาคม 2560 หรือวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนด
1 ปี 4 เดือน
ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ จะได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ใน
อัตรา 4 หุน้ เดิม ต่อ 1 ใบสาคัญ แสดงสิทธิ (ในกรณีทมี่ เี ศษให้ปัด
เศษทิง้ )
ผู้ ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะเริ่ ม ใช้ สิ ท ธิ ไ ด้ ค รั ง้ แรกในวัน ที่ 25
พฤศจิกายน 2560 นับจากวันทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิและสามารถ
ใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้อกี 5 ครัง้ จนถึงสิน้ สุดถึงวันครบ
กาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี้ วันกาหนดการใช้สทิ ธิใน
แต่ละครัง้ จะตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม
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ตลาดรองของใบส า คั ญ
แสดงสิทธิ
อื่น ๆ

:
:

2561 วันที่ 25 สิงหาคม 2561 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 และครัง้
สุดท้ายกาหนดให้ตรงกับวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ซึง่ ตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ในกรณี ท่ีว ัน ก าหนดการใช้สิท ธิใด ๆ ตรงกับ วัน หยุ ด ทาการของ
บริษัทฯ ให้เลื่อนวันกาหนดใช้สทิ ธิครัง้ ดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อน
หน้า โดยบริษทั ฯ จะไม่ขยายอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มี
ข้อกาหนดเรียกให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สทิ ธิก่อนครบ
กาหนด
บริษทั ฯ จะนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของ
บริษทั ฯ และ/หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
หรือกรรมการผูม้ อี านาจลงนามของบริษทั ฯ มีอานาจในการ
(1) กาหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจาเป็ นและ
สมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย
ฯลฯ และ
(2) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นที่
เกีย่ วข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ รวมถึงการติดต่อ
และการยื่น ค าขออนุ ญ าตเอกสารและหลัก ฐานดัง กล่ าวต่ อ
หน่ ว ยงานราชการหรือ หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งกับ การออก
ใบส าคัญ แสดงสิท ธิแ ละการน าใบส าคัญ แสดงสิท ธิเ ข้า จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
(3) ดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการ
ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี้

นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั ใิ ห้กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2 (ECF-W2) (Record date) ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 และให้รวบรวม
รายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามทีม่ ี
การแก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 และกาหนดวัน
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2 (ECF-W2) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น ในวันศุกร์ท่ี 20 ตุ ลาคม 2560 ทัง้ นี้ การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษทั ฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้
ที่ 2/2560 ต่อไป
4. ทีป่ ระชุมมีมติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอ
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3 (“ECF-W3”) จานวน 129,958,631
3

หน่ วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 2) โดย ECF-W3 มีรายละเอียดเบื้องต้น
ดังนี้
ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอ
ขาย
ชนิดของหลักทรัพย์
จานวนทีอ่ อก
ราคาต่อหน่วย
อัตราการใช้สทิ ธิ
ราคาการใช้สทิ ธิ
วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
อายุ ข องใบส าคั ญ แสดง
สิทธิ
วิธกี ารจัดสรร

:

:
:
:
:
:
:
:

ระยะเวลาการใช้สทิ ธิ

:

ตลาดรองของใบส าคั ญ
แสดงสิทธิ
อื่น ๆ

:
:

ใบส าคัญ แสดงสิท ธิที ่จ ะซื ้อ หุ ้น สามัญ เพิ ่ม ทุน ของ บริษ ัท
อีส ต์โ คสท์เ ฟอร์นิเ ทค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (“ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W3”)
ระบุช่อื ผูถ้ อื และสามารถโอนเปลีย่ นมือได้
129,958,631 หน่วย
0.00 บาท
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้
5 บาทต่อหุน้
20 ตุลาคม 2560 หรือวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนด
3 ปี 4 เดือน
ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ จะได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในอัตรา 6 หุน้ เดิม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีทม่ี เี ศษให้
ปั ดเศษทิง้ )
ผู้ถือ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิจ ะเริ่ม ใช้สิท ธิไ ด้ค รัง้ แรกในวัน ที่ 25
พฤษภาคม 2562 นั บ จากวัน ที่อ อกใบส าคัญ แสดงสิท ธิแ ละ
สามารถใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้อกี 7 ครัง้ จนถึงสิน้ สุด
วันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี้ วันกาหนดการ
ใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ จะตรงกับวันที่ 25 สิงหาคม 2562 วันที่ 25
พ ฤ ศ จิ ก า ยน 2562 วั น ที่ 25 กุ ม ภ า พั น ธ์ 2563 วั น ที่ 25
พฤษภาคม 2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน
2563 และครัง้ สุดท้ายกาหนดให้ตรงกับวันครบกาหนดอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิซง่ึ ตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
ในกรณีทว่ี นั กาหนดการใช้สทิ ธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทาการของ
บริษัทฯ ให้เลื่อนวันกาหนดใช้สทิ ธิครัง้ ดังกล่า วเป็ นวันทาการ
ก่อนหน้า โดยบริษทั ฯ จะไม่ขยายอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
และไม่มขี อ้ กาหนดเรียกให้ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้
สิทธิก่อนครบกาหนด
บริษทั ฯ จะนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
คณะกรรมการบริษ ัท ฯ และ/หรือ กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
ข อ ง บ ร ษิ ัท ฯ แ ล ะ / ห ร อื บุค ค ล ที ่ไ ด ้ร บั ม อ บ ห ม า ย จ า ก
คณะกรรมการบริษ ทั ฯ หรือ กรรมการผูม้ อี านาจลงนามของ
บริษัทฯ มีอานาจในการ
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(1) กาหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจาเป็ น
และสมควรทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน เช่น รายละเอียดการ
เสนอขาย ฯลฯ และ
(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุ ญ าตต่ า ง ๆ และหลัก ฐานที่
จ าเป็ น ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การออกใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ซึ่ง
รวมถึงการติด ต่ อ และการยื่น ค าขออนุ ญาตเอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่ อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานที่
เกี่ย วข้อ งกับ การออกใบส าคัญ แสดงสิท ธิแ ละการน า
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิเ ข้า จดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ และ
(3) ดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับ
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี้
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั ิให้กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3 (ECF-W3) (Record date) ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 และให้รวบรวม
รายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามทีม่ ี
การแก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 และกาหนดวัน
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3 (ECF-W3) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น ในวันศุกร์ท่ี 20 ตุ ลาคม 2560 ทัง้ นี้ การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษทั ฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้
ที่ 2/2560 ต่อไป
5. ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่ อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่มทุ นจด
ทะเบียนของบริษทั ฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท เป็ น 354,137,269.00 บาท โดย
การออกหุ ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 636,797,290 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการ
เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) และรองรับการใช้สทิ ธิแปลงสภาพของใบสาคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2 (ECF-W2) และครัง้ ที่ 3 (ECF-W3) ทัง้ นี้ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
6. ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
: 354,137,269.00 บาท (สามร้อ ยห้า สิบ สี่ล้า นหนึ่ง แสน
สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบ
เก้าบาท)
แบ่งออกเป็ น
: 1,416,549,076
หุน้
(หนึ่ ง พั น สี่ ร้ อ ยสิ บ หกล้ า นห้ า
แสนสีห่ มื่นเก้าพันเจ็ดสิบหกหุน้ )
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มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

:
:
:

0.25

บาท

1,416,549,076

หุน้

(ยีส่ บิ ห้าสตางค์)

(หนึ่ ง พั น สี่ ร้ อ ยสิ บ หกล้ า นห้ า
แสนสีห่ มื่นเก้าพันเจ็ดสิบหกหุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
: -ไม่ม-ี
หุน้
(ไม่ม)ี ”
และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่
ของนายทะเบียน
7. ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิม่ ทุน ดังต่อไปนี้
(1)
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 233,925,535 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
(Right Offering) และจานวน 77,975,178 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระ
แล้วของบริษทั ฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในแบบมอบ
อานาจทัวไป
่ (General Mandate)
บริษทั ฯ จะออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ เดียวเต็มจานวนหรือแต่บางส่วนก็ได้
โดยเสนอขายเป็ น คราวเดีย วหรือ เป็ น คราว ๆ ไปก็ไ ด้ อย่า งไรก็ต าม ไม่ว่า กรณีใ ดๆ
จานวนหุ น้ สามัญเพิม่ ทุน ทีเ่ สนอขายให้แ ก่ผูถ้ อื หุน้ เดิม (Right Offering) และบุค คลใน
วงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) นี้ จะต้อง
มีจานวนรวมกันไม่เกิน 233,925,535 หุน้ หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้ว
ของบริษทั ณ วันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่
(General Mandate)
โดย บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ทีจ่ ะได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในแบบ
มอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เ กี่ยวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบตั ิการของ
บริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546
(ก)
เป็ น ผู้ล งทุ น สถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกาหนดบทนิยามเกีย่ วกับการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ หรือ
(ข)
เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มฐี านะทางการเงินมันคง
่
และมีศกั ยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทัง้ มีความรู้ความสามารถประสบการณ์
หรือศักยภาพในการทีเ่ ป็ นประโยชน์หรือส่งเสริมการดาเนินงานของบริษทั
ทัง้ นี้ ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อบุคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบ
มอบอ านาจทัว่ ไป (General Mandate) นี้ จ ะต้ อ งไม่ ต่ า กว่ า ร้อ ยละ 90 ของราคาตลาด
(Market Price) โดยไม่ เ ป็ นการเสนอขายหุ้ น ที่ อ อกใหม่ ใ นราคาต่ า ตามประกาศ
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8.

คณะกรรมการกากับตลาดทุนทีท่ จ. 72/2558 เรื่องการอนุ ญาตให้บริษทั จดทะเบียนเสนอ
ขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ ไม่เกินสิบห้าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวัน
กาหนดราคาเสนอขายหุน้ นัน้ โดยราคาทีน่ ามาถัวเฉลีย่ ดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลีย่ ของการ
ซือ้ ขายหุน้ นัน้ ในแต่ละวัน ทัง้ นี้ วันกาหนดราคาเสนอขายหุน้ ต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสาม
วันทาการก่อนวันแรกทีเ่ สนอขายต่อนักลงทุน
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุ มตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ
มีอานาจในการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
(1)
พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เช่น การกาหนดราคา
เสนอขาย การเสนอขายเป็ นครัง้ เดียวหรือเป็ นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย
การช าระค่ า หุ้น รายชื่อ บุ ค คลในวงจ ากัด และเงื่อ นไขและรายละเอียดอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
(2)
การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ อันเกีย่ วเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
และ
(3)
ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นและ
เกีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการติดต่อ และการ
ยื่น ค าขออนุ ญาตหรือ ขอผ่ อ นผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่ า วต่ อ หน่ วยงาน
ราชการหรือหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอานาจในการดาเนินการอื่น
ใดอันจาเป็ นและสมควรเกีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
(2)
จัดสรรหุน้ สามัญ เพิม่ ทุนจานวน 194,937,946 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สทิ ธิของ ECF-W2 ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ โดยไม่คดิ มูลค่า
โดยวิธกี ารจัดสรร คือ จะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 4 หุน้ เดิม ต่อ 1 ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ โดยกาหนดราคาการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3 บาท และ
(3)
จัดสรรหุน้ สามัญ เพิม่ ทุนจานวน 129,958,631 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สทิ ธิของ ECF-W3 ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ โดยไม่คดิ มูลค่า
โดยวิธกี ารจัดสรร คือ จะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 6 หุน้ เดิม ต่อ 1 ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ โดยกาหนดราคาการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 5 บาท
ที่ป ระชุ ม มีม ติอ นุ ม ัติให้ว ัน ก าหนดรายชื่อ ผู้ถือ หุ้น ที่มีสิท ธิเ ข้า ร่ ว มประชุ มวิสามัญผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่
2/2560 (Record date) ในวันศุกร์ท่ี 1 กันยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธี
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันจันทร์ท่ี 4 กันยายน 2560 และกาหนดให้จดั การประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 ในวันจันทร์ท่ี 2 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชัน้ 9
โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วงิ ส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
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วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3

วาระที่ 4
วาระที่ 5

วาระที่ 6

วาระที่ 7

วาระที่ 8
วาระที่ 9
วาระที่ 10

เรื่องทีป่ ระธานฯแจ้งเพื่อทราบ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ จัดขึน้ เมื่อวันที่
31 พฤษภาคม 2560
พิ จ ารณาอนุ ม ั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
259,349,716.50 บาท เป็ น 194,937,946.50 บาท มูลค่ า ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
โดยการตัดหุน้ ทีย่ งั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริษทั ฯ
พิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2 (ECF-W2) จานวน 194,937,946 หน่ วย ซึง่ จะจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3 (ECF-W3) จานวน 129,958,631 หน่ วย ซึง่ จะจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
194,937,946.50 บาท เป็ น 354,137,269.00 บาท โดยออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน
636,797,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบ
อานาจทัวไป
่ (General Mandate) และรองรับการใช้สทิ ธิแปลงสภาพของใบสาคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2 (ECF-W2) และครัง้ ที่ 3 (ECF-W3)
พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนของบริษทั ฯ
พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ)์
กรรมการผูจ้ ดั การ
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1

สรุปรายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของ
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (ECF-W2)
ที่จดั สรรให้แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิ มตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์

: บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “ECF”)

ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย

: ใบส าคัญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้อ หุ้น สามัญ ของ บริษัท อีส ต์ โ คสท์เ ฟอร์นิ เ ทค จ ากั ด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W2”)

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ระบุช่อื ผูถ้ อื และสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

จานวนทีอ่ อกและเสนอขาย

: 194,937,946 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

: 0 บาท (ศูนย์บาท)

จานวนหุน้ สามัญทีจ่ ดั สรรไว้เพื่อ
รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 194,937,946 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท คิดเป็ นร้อยละ 25 ของจานวนหุน้
ที่จ าหน่ า ยได้แ ล้ว ทัง้ หมดของบริษัท ฯ จ านวน 779,751,786 หุ้น ณ วัน ประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ทีม่ มี ติให้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 เมื่อวันที่
17 สิงหาคม 2560

อัตราการใช้สทิ ธิ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ เว้นแต่กรณีมกี ารปรับอัตรา
การใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สทิ ธิ

: 3 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณีมกี ารปรับราคาการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

วันทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 20 ตุลาคม 2560 และ/หรือวันทีจ่ ะกาหนดโดยคณะกรรมการบริษทั

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
วิธกี ารจัดสรร

1 ปี 4 เดือน นับแต่วนั ทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
: จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 194,937,946 หน่วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ที่
มีช่อื ปรากฏในวันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นที่มสี ทิ ธิได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ (Record
Date) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไข
เพิ่ม เติ ม ) โดยวิธีปิ ด สมุ ด ทะเบีย นพัก การโอนหุ้น ในวัน ที่ 11 ตุ ล าคม 2560 ใน
อัตราส่วนหุน้ สามัญเดิม 4 หุน้ ต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
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ในการคานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
หากมีเศษหุน้ สามัญจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิของ
ผูถ้ อื หุน้ แต่ละราย ให้ปัดเศษหุน้ ส่วนทีเ่ หลือทิง้ ทัง้ จานวน
ในกรณี ท่ีมีเ ศษของใบสาคัญ แสดงสิท ธิท่เี กิด จากการค านวณตามอัต ราส่ว นการ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้ ทัง้ จานวน และในกรณีทม่ี ใี บสาคัญ
แสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษทั ฯ จะดาเนินการยกเลิกใบสาคัญแสดง
สิทธิในส่วนทีเ่ หลือดังกล่าวต่อไป
ระยะเวลาการใช้สทิ ธิ

: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะเริม่ ใช้สทิ ธิครัง้ แรกได้ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 นับ
จากวันทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้อกี 5
ครัง้ จนถึงสิน้ สุดวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี้ วันกาหนดการใช้
สิทธิแต่ละครัง้ จะตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 วันที่
25 สิงหาคม 2561 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 และครัง้ สุดท้ายกาหนดให้ตรงกับวัน
ครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ ตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั กาหนดการใช้สทิ ธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทาการของบริษทั ฯ ให้เลื่อน
วันกาหนดใช้สทิ ธิครัง้ ดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุ
ของใบส าคัญ แสดงสิท ธิฯ และไม่ มีข้อ ก าหนดเรีย กให้ผู้ถือ ใบส าคัญ แสดง สิท ธิ
สามารถใช้สทิ ธิก่อนครบกาหนด

ระยะเวลาการแจ้งความจานงใน
การใช้สทิ ธิ

: ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิซง่ึ ประสงค์จะใช้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ จะต้อง
แจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 5
วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ ยกเว้นกรณีการแจ้งความจานงในการ
ใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายจะกาหนดระยะเวลาไว้เท่ากับ 15 วัน ก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิ
ครัง้ สุดท้าย

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจานงในการใช้สทิ ธิ

: เมื่อผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ ตามใบสาคัญแสดง
สิทธิแล้ว ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิดงั กล่าวได้อกี ต่อไป

ตลาดรองของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

: บริษทั ฯ จะนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
หมายเหตุ : ภายหลังการออกใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี้ บริษัท ฯ จะยืน่ คาขอจด
ทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จะ
พิจารณาอนุมตั กิ ารรับใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึง่ หาก
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ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พิจารณาไม่รบั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผูล้ งทุนจะไม่
สามารถซื้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้

ตลาดรองของหุน้ สามัญทีเ่ กิดจาก
การใช้สทิ ธิ

: บริษทั ฯ จะนาหุน้ สามัญทีเ่ กิดจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกและเสนอ
ขายในครัง้ นี้ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ

นายทะเบียนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

: บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือบุคคลอื่นใดทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้เป็ นนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ

ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้

: เนื่องจากบริษทั มีการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ควบคู่กบั การออก
และจั ด สรรใบส าคั ญ แสดง สิ ท ธิ ท่ี จ ะซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของ บริ ษั ท อี ส ต์ โ คสท์
เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (“ECF-W3”) ดังนัน้ ในการพิจารณาผลกระทบ
ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จะพิจารณาผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ เดิมในกรณีดงั นี้
กรณีท่ี 1 : กรณี ท่ี บ ริ ษั ท ฯ ออกและจัด สรรใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ECF-W2 และ
ECF-W3 และผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั เป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ECF-W2 และ ECF-W3 ทัง้ จานวน ทัง้ นี้ ในกรณีท่ี 1 ผูถ้ อื หุน้ เดิมจะไม่ได้
รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
กรณีท่ี 2 : กรณี ท่ีบ ริษั ท ฯ ออกและจัด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ECF-W2 เพีย ง
อย่ า งเดีย ว และใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ECF-W2 มีก ารเปลี่ย นมือ จาก
ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั เป็ นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ทัง้ จานวน
กรณีท่ี 3 : กรณี ท่ีบ ริษั ท ฯ ออกและจัด สรรใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ECF-W3 เพีย ง
อย่ า งเดีย ว และใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ECF-W3 มีก ารเปลี่ย นมือ จาก
ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั เป็ นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ทัง้ จานวน
กรณีท่ี 4 : กรณี ท่ี บ ริ ษั ท ฯ ออกและจัด สรรใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ECF-W2 และ
ECF-W3 และใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 มีการเปลีย่ น
มือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็ นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุน อื่นเป็ น ผู้
ใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 ทัง้ จานวน
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1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
ภายหลังการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 หากมี
การใช้สทิ ธิของ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 ทัง้ จานวน จะ
มีผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) โดยคานวณ
จากสูตรการคานวณ ดังนี้
Control Dilution =

1

- [Q0 / (Q0 + Qn)] โดยที่

Q0 = 779,751,786 หุ้น ซึ่ง ได้ แ ก่ จ านวนหุ้น ที่จ าหน่ า ยได้แ ล้ว ทัง้ หมดของ
บริษัท ฯ ก่ อ นวัน ใช้สิท ธิข องใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ECF-W2 และ/หรือ
ECF-W3
Qn = จานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2
และ/หรือ ECF-W3 โดยในแต่ละกรณีได้แก่
- กรณีท่ี 2 (Qw2) : 194,937,946 หุน้ ซึง่ ได้แก่จานวนหุน้ สามัญทีเ่ พิม่ ขึน้
จากการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ทัง้ จานวน
- กรณี ท่ี 3 (Qw3) : 129,958,631 หุ้ น ซึ่ ง ได้ แ ก่ จ านวนหุ้ น สามั ญ ที่
เพิม่ ขึน้ จากการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ทัง้ จานวน
- กรณี ท่ี 4 (Qw4) : 324,896,577 หุ้ น ซึ่ ง ได้ แ ก่ จ านวนหุ้ น สามั ญ ที่
เพิม่ ขึน้ จากการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECFW3 ทัง้ จานวน
กรณีท่ี 1
กรณีท่ี 2
กรณีท่ี 3
กรณีท่ี 4

Control Dilution
ไม่มผี ลกระทบ
ผูถ้ อื หุน้ เดิมได้รบั ผลกระทบร้อยละ 20.00
ผูถ้ อื หุน้ เดิมได้รบั ผลกระทบร้อยละ 14.29
ผูถ้ อื หุน้ เดิมได้รบั ผลกระทบร้อยละ 29.41

2. การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)
ภายหลังการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 จะ
มีผลกระทบจากการลดลงของของราคาหุน้ (Price Dilution) โดยคานวณจากสูตร
การคานวณ ดังนี้
Price Dilution

=

(P0 – Pn) / P0 โดยที่
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P0 = ราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของหุน้ ของ ECF ย้อนหลัง 15 วันทาการ
ก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีมติให้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
ECF-W2 และ ECF-W3 หรือวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 4.14
บาทต่อหุน้
Pn = ราคาเฉลี่ยต่ อหุ้นทัง้ หมดภายหลังการใช้สทิ ธิของ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 ทัง้ จานวน โดยในแต่ละกรณีได้แก่
- กรณีท่ี 1 และ 4 : [(P0Q0) + (PW2QW2) + (PW3QW3)] / (Q0+QW2+QW3)
ซึง่ เท่ากับ 4.04 บาท
- กรณีท่ี 2 : [(P0Q0) + (PW2QW2)] / (Q0+QW2) ซึง่ เท่ากับ 3.91 บาท
- กรณีท่ี 3 : [(P0Q0) + (PW3QW3)] / (Q0+QW3) ซึง่ เท่ากับ 4.26 บาท
โดย PW2 คือราคาการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ที่ 3 บาท
และ PW3 คือราคาการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ที่ 5 บาท
Price Dilution
กรณีท่ี 1 และ 4 ร้อยละ 2.39
กรณีท่ี 2
ร้อยละ 5.50
กรณีท่ี 3
ไม่มผี ลกระทบ
3. การลดลงของกาไรต่อหุน้ (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)
ภายหลังการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3
การลดลงของกาไรต่อหุน้ (EPS Dilution) โดยคานวณจากสูตรการคานวณ ดังนี้
EPS Dilution

=

(EPS0 – EPSn) / EPS0 โดยที่

EPS0 = กาไรสุทธิของ ECF 4 ไตรมาสล่าสุด (ซึ่งเท่ากับ 57.01 ล้านบาท) หาร
Q0 ซึง่ เท่ากับ 0.07 บาท
EPSn = กาไรสุทธิของ ECF 4 ไตรมาสล่าสุด (ซึง่ เท่ากับ 57.01 ล้านบาท) หาร
- กรณีท่ี 1 และ 4 : (Q0+QW2+QW3) ซึง่ เท่ากับ 0.05 บาท
- กรณีท่ี 2 : (Q0+QW2) ซึง่ เท่ากับ 0.06 บาท
- กรณีท่ี 3 : (Q0+QW3) ซึง่ เท่ากับ 0.06 บาท
โดย PW2 คือราคาการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ที่ 3 บาท
และ PW3 คือราคาการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ที่ 5 บาท
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EPS Dilution
กรณีท่ี 1 และ 4 ร้อยละ 29.41
กรณีท่ี 2
ร้อยละ 20.00
กรณีท่ี 3
ร้อยละ 14.29
เหตุในการต้องออกหุน้ ใหม่เพื่อ
รองรับการเปลีย่ นแปลงการ
ใช้สทิ ธิ

: เมื่อมีการดาเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขในการปรับ
สิทธิตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้
หุน้ สามัญ ซึง่ เป็ นเหตุการณ์ทก่ี าหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขาย
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิท่ีจะซื้อ หุ้น ที่อ อกใหม่ และหุ้น ที่อ อกใหม่เ พื่อ รองรับใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

การปรับสิทธิใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

: บริษทั ฯ จะดาเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถอื ใบสาคัญแสดง
สิทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม
1. เมื่อบริษทั ฯ เปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ อันเป็ นผลมา
จากการรวมหรือการแบ่งแยกหุน้ สามัญทีไ่ ด้ออกแล้วของบริษทั ฯ
2. เมื่อบริษทั ฯ เสนอขายหุน้ สามัญแก่ผถู้ อื หุน้ เดิม และ/หรือ ประชาชนทัวไป
่ และ/
หรือ บุคคลในวงจากัด ในราคาเฉลีย่ ต่อหุน้ ของหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ทค่ี านวณได้
ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ”
3. เมื่อบริษัท ฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ
ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือ บุคคลในวงจากัด โดยหลักทรัพย์นนั ้ ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื
หลักทรัพย์ในการใช้สทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรือใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญ
(เช่น หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ) โดยราคาเฉลีย่
ต่อหุน้ ของหุน้ สามัญทีจ่ ะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าว ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ
“ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ”
4. เมื่อบริษัท ฯ จ่ายปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น ของ
บริษทั ฯ
5. เมื่อบริษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกาไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเ งิน ได้ข องบริษัท ฯ สาหรับ การดาเนิ น งานในรอบระยะเวลาบัญ ชีใ ด ๆ
ระหว่างอายุใบสาคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกในครัง้ นี้
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6. ในกรณีทีม่ เี หตุก ารณ์ใ ด ๆ อัน ท าให้ผู ถ้ อื ใบส าคัญ แสดงสิท ธิห รือ ใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยทีเ่ หตุการณ์
ใด ๆ นัน้ ไม่ได้อยู่ในข้อ (1) ถึง (5)
ทัง้ นี้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการผูม้ อี านาจกระทาการ
แทนบริษทั และ/หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูม้ อี านาจกระทาการ
แทนบริษัทฯ มอบหมาย เป็ นผู้พิจารณากาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการปรับหรือการเปลีย่ นแปลงอัตราการใช้สทิ ธิและราคาใช้สทิ ธิ
วัตถุประสงค์ของการออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิและประโยชน์ทบ่ี ริษทั ฯ
จะพึงได้รบั จากการจัดสรรหุน้ เพิม่
ทุนในครัง้ นี้

: เนื่องจากบริษัท ฯ มีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจ โดยตัง้ เป้ าหมายด้านการขาย
เติบโตต่อเนื่อง ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิน้ีเพื่อเพิม่ สภาพคล่อง
และเงิน ทุ น หมุ น เวีย นให้ก ับ บริษัท ฯ รวมทัง้ ช่ ว ยเสริม ให้บริษัท ฯ มีฐานเงิน ทุ น ที่
เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทุน สาหรับการลงทุนในอนาคต ซึ่ง
โครงการในอนาคตจะนามาซึ่งรายได้ท่เี พิม่ ขึน้ และคาดว่าจะส่งผลให้อ ั ตราการทา
กาไรของบริษทั ฯ ปรับตัวดีขน้ึ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์แก่บริษทั ฯ

ประโยชน์ทผ่ี ถู้ อื หุน้ จะพึงได้รบั จาก : ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัท ฯ ในครัง้ นี้ จะมีฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ
การเพิม่ ทุน
ต่ อเมื่อบริษัทฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีท่บี ริษัท ฯ มีการจ่ายเงินปั นผลก็มสี ทิ ธิท่จี ะ
ได้รบั เงินปั นผลในฐานะผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯ และเงินสารองตามกฎหมาย
ตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ สภาพ
คล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจาเป็ น และ
ความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
อื่น ๆ

: คณะกรรมการบริษัท ฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัท ฯ และ/หรือ
บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฯ หรือกรรมการผู้มอี านาจลงนาม
ของบริษทั ฯ มีอานาจในการ
1. กาหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจาเป็ นและสมควรที่
เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น
รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
2. ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ รวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุ ญาต
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เอกสารและหลัก ฐานดัง กล่ า วต่ อ หน่ ว ยงานราชการหรือ หน่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิและการนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
3. ดาเนินการใด ๆ ตามทีจ่ าเป็ นและสมควรอันเกีย่ วเนื่องกับการออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิในครัง้ นี้
รายละเอียดการคานวณจานวนหุน้ : คณะกรรมการบริษัทได้มมี ติให้อ อกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ควบคู่
รองรับ
กับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 โดยมีหุน้ สามัญทีจ่ ดั สรรไว้เพื่อ
รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ สองชุดจานวนรวม 324,896,577 หุน้ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วน
หุ้นรองรับทัง้ สิน้ ร้อยละ 41.67 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ
จานวน 779,751,786 หุน้ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษทั ทีม่ มี ติให้ออกและจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 ทัง้ นี้ จานวนหุน้ สารองเพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ สองชุดจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทป่ี ระกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปรายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของ
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (ECF-W3)
ที่จดั สรรให้แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิ มตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์

: บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “ECF”)

ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย

: ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 3 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W3”)

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ระบุช่อื ผูถ้ อื และสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

จานวนทีอ่ อกและเสนอขาย

: 129,958,631 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

: 0 บาท (ศูนย์บาท)

จานวนหุน้ สามัญทีจ่ ดั สรรไว้
เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 129,958,631 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท คิดเป็ นร้อยละ 16.67 ของจานวนหุน้
ที่ จ าหน่ า ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมดของบริ ษั ท ฯ จ านวน 779,751,786 หุ้ น ณ วัน ประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ฯ ทีม่ มี ติให้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 เมื่อวันที่
17 สิงหาคม 2560

อัตราการใช้สทิ ธิ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ เว้นแต่กรณีมกี ารปรับอัตรา
การใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สทิ ธิ

: 5 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณีมกี ารปรับราคาการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

วันทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 20 ตุลาคม 2560 และ/หรือวันทีจ่ ะกาหนดโดยคณะกรรมการบริษทั

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
วิธกี ารจัดสรร

3 ปี 4 เดือน นับแต่วนั ทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
: จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 129,958,631 หน่ วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ
ที่มชี ่อื ปรากฏในวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ (Record
Date) ในวันที่ 10 ตุ ลาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีก ารแก้ไ ข
เพิม่ เติม) โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ในอัตราส่วน
หุน้ สามัญเดิม 6 หุน้ ต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
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ในการคานวณสิทธิของผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายทีจ่ ะได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ หาก
มีเ ศษหุ้น สามัญ จากการค านวณตามอัต ราส่ว นการจัด สรรใบสาคัญ แสดงสิท ธิข อง
ผูถ้ อื หุน้ แต่ละราย ให้ปัดเศษหุน้ ส่วนทีเ่ หลือทิง้ ทัง้ จานวน
ในกรณีทม่ี เี ศษของใบสาคัญแสดงสิทธิทเ่ี กิดจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้ ทัง้ จานวน และในกรณีทม่ี ใี บสาคัญแสดงสิทธิ
คงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทจะดาเนินการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิใ นส่ว น
ทีเ่ หลือดังกล่าวต่อไป
ระยะเวลาการใช้สทิ ธิ

: ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิจะเริม่ ใช้สทิ ธิครัง้ แรกได้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นับจาก
วันทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้อกี 7 ครัง้
จนถึงสิ้นสุดวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี้ วันกาหนดการใช้สทิ ธิ
แต่ ล ะครัง้ จะตรงกับ วัน ที่ 25 สิง หาคม 2562 วัน ที่ 25 พฤศจิก ายน 2562 วัน ที่ 25
กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 วั น ที่ 25 พฤษภาคม 2563 วั น ที่ 25 สิ ง หาคม 2563 วั น ที่ 25
พฤศจิกายน 2563 และครัง้ สุดท้ายกาหนดให้ตรงกับวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ซึง่ ตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั กาหนดการใช้สทิ ธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทาการของบริษทั ฯ ให้เลื่อน
วันกาหนดใช้สทิ ธิครัง้ ดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้า โดยบริษทั ฯ จะไม่ขยายอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มขี อ้ กาหนดเรียกให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้
สิทธิก่อนครบกาหนด

ระยะเวลาการแจ้งความจานงใน : ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซ่งึ ประสงค์จะใช้สทิ ธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้อง
การใช้สทิ ธิ
แจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา
5 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ ยกเว้นกรณีการแจ้งความจานงในการ
ใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายจะกาหนดระยะเวลาไว้เท่ากับ 15 วัน ก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิ
ครัง้ สุดท้าย
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจานงในการใช้สทิ ธิ

: เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ ตามใบสาคัญแสดง
สิทธิแล้ว ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ
ดังกล่าวได้อกี ต่อไป

ตลาดรองของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

: บริษัทฯ จะนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
หมายเหตุ : ภายหลัง การออกใบส าคัญ แสดงสิท ธิใ นครัง้ นี้ บริษัท ฯ จะยืน่ ค าขอ
จดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ จะ
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พิจารณาอนุ มตั กิ ารรับใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึง่ หาก
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พิจารณาไม่รบั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนจะไม่
สามารถซื้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้
ตลาดรองของหุน้ สามัญทีเ่ กิด
จากการใช้สทิ ธิ

: บริษัทฯ จะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่อี อกและเสนอ
ขายในครัง้ นี้ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

นายทะเบียนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

: บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือบุคคลอื่นใดทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้เป็ นนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ

ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้

: เนื่องจากบริษทั มีการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุ้นสามัญของ บริษทั
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W2”)
ควบคู่ก ับ การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิท ธิ ECF-W3 ดัง นัน้ ในการพิจารณา
ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จะพิจารณาผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ เดิมในกรณีดงั นี้
กรณีท่ี 1 : กรณีทบ่ี ริษทั ฯ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3
และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็ นผู้ใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2
และ ECF-W3 ทัง้ จ านวน ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ี 1 ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม จะไม่ ไ ด้ ร ับ
ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
กรณีท่ี 2 : กรณีท่บี ริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 เพียงอย่าง
เดียว และใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษทั เป็ นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดง
สิทธิ ECF-W2 ทัง้ จานวน
กรณีท่ี 3 : กรณีท่บี ริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 เพียงอย่าง
เดียว และใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษทั เป็ นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดง
สิทธิ ECF-W3 ทัง้ จานวน
กรณีท่ี 4 : กรณีทบ่ี ริษทั ฯ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3
และใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 มีการเปลี่ยนมือจากผูถ้ อื
หุ้น เดิม ของบริษัท เป็ น นั ก ลงทุ น อื่น โดยนั ก ลงทุ น อื่น เป็ น ผู้ใ ช้สิท ธิข อง
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 ทัง้ จานวน
4. การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
ภายหลังการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 หากมี
การใช้สทิ ธิของ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 ทัง้ จานวน จะมี
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ผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) โดยคานวณจาก
สูตรการคานวณ ดังนี้
Control Dilution =

1

- [Q0 / (Q0 + Qn)] โดยที่

Q0 = 779,751,786 หุน้ ซึง่ ได้แก่จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ
ก่อนวันใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3
Qn = จานวนหุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/
หรือ ECF-W3 โดยในแต่ละกรณีได้แก่
- กรณีท่ี 2 (Qw2) : 194,937,946 หุ้น ซึ่งได้แก่จานวนหุ้นสามัญทีเ่ พิม่ ขึน้
จากการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ทัง้ จานวน
- กรณีท่ี 3 (Qw3) : 129,958,631 หุ้น ซึ่งได้แก่จานวนหุ้นสามัญทีเ่ พิม่ ขึน้
จากการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ทัง้ จานวน
- กรณีท่ี 4 (Qw4) : 324,896,577 หุ้น ซึ่งได้แก่จานวนหุ้นสามัญที่เพิม่ ขึน้
จากการใช้สิท ธิข องใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ECF-W2 และ ECF-W3 ทัง้
จานวน
กรณีท่ี 1
กรณีท่ี 2
กรณีท่ี 3
กรณีท่ี 4

Control Dilution
ไม่มผี ลกระทบ
ผูถ้ อื หุน้ เดิมได้รบั ผลกระทบร้อยละ 20.00
ผูถ้ อื หุน้ เดิมได้รบั ผลกระทบร้อยละ 14.29
ผูถ้ อื หุน้ เดิมได้รบั ผลกระทบร้อยละ 29.41

5. การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)
ภายหลังการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 จะมี
ผลกระทบจากการลดลงของของราคาหุน้ (Price Dilution) โดยคานวณจากสูตรการ
คานวณ ดังนี้
Price Dilution

=

(P0 – Pn) / P0 โดยที่

P0 = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ ของ ECF ย้อนหลัง 15 วันทาการ
ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษทั มีมติให้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
ECF-W2 และ ECF-W3 หรือวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ซึง่ เท่ากับ 4.14 บาท
ต่อหุน้
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Pn = ราคาเฉลี่ย ต่ อ หุ้น ทัง้ หมดภายหลัง การใช้สิ ท ธิของ ใบสาคัญ แสดงสิทธิ
ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 ทัง้ จานวน โดยในแต่ละกรณีได้แก่
- กรณี ท่ี 1 และ 4 : [(P0Q0) + (PW2QW2) + (PW3QW3)] / (Q0+QW2+QW3)
ซึง่ เท่ากับ 4.04 บาท
- กรณีท่ี 2 : [(P0Q0) + (PW2QW2)] / (Q0+QW2) ซึง่ เท่ากับ 3.91 บาท
- กรณีท่ี 3 : [(P0Q0) + (PW3QW3)] / (Q0+QW3) ซึง่ เท่ากับ 4.26 บาท
โดย PW2 คือราคาการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ที่ 3 บาท
และ PW3 คือราคาการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ที่ 5 บาท
Price Dilution
กรณีท่ี 1 และ 4 ร้อยละ 2.39
กรณีท่ี 2
ร้อยละ 5.50
กรณีท่ี 3
ไม่มผี ลกระทบ
6. การลดลงของกาไรต่อหุน้ (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)
ภายหลังการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือ ECF-W3 การ
ลดลงของกาไรต่อหุน้ (EPS Dilution) โดยคานวณจากสูตรการคานวณ ดังนี้
EPS Dilution

=

(EPS0 – EPSn) / EPS0 โดยที่

EPS0 = กาไรสุทธิของ ECF 4 ไตรมาสล่าสุด (ซึง่ เท่ากับ 57.01 ล้านบาท) หาร Q0
ซึง่ เท่ากับ 0.07 บาท
EPSn = กาไรสุทธิของ ECF 4 ไตรมาสล่าสุด (ซึง่ เท่ากับ 57.01 ล้านบาท) หาร
- กรณีท่ี 1 และ 4 : (Q0+QW2+QW3) ซึง่ เท่ากับ 0.05 บาท
- กรณีท่ี 2 : (Q0+QW2) ซึง่ เท่ากับ 0.06 บาท
- กรณีท่ี 3 : (Q0+QW3) ซึง่ เท่ากับ 0.06 บาท
โดย PW2 คือราคาการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ที่ 3 บาท
และ PW3 คือราคาการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ที่ 5 บาท
EPS Dilution
กรณีท่ี 1 และ 4 ร้อยละ 29.41
กรณีท่ี 2
ร้อยละ 20.00
กรณีท่ี 3
ร้อยละ 14.29
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เหตุในการต้องออกหุน้ ใหม่เพื่อ : เมื่อมีการดาเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขในการปรับ
รองรับการเปลีย่ นแปลงการ
สิทธิตามทีก่ าหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
ใช้สทิ ธิ
สามัญ ซึง่ เป็ นเหตุการณ์ทก่ี าหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ทีอ่ อกใหม่ และหุน้ ทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ

การปรับสิทธิใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

บริษทั ฯ จะดาเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม
1. เมื่อบริษทั ฯ เปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ อันเป็ นผล
มาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุน้ สามัญทีไ่ ด้ออกแล้วของบริษทั ฯ
2. เมื่อบริษัท ฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัวไป
่
และ/หรือ บุคคลในวงจากัด ในราคาเฉลี่ยต่ อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ท่ี
คานวณได้ ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ”
3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิม และ/หรือ
ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือ บุคคลในวงจากัด โดยหลักทรัพย์นนั ้ ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื
หลักทรัพย์ในการใช้สทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ หรือใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ
(เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญ) โดยราคา
เฉลีย่ ต่อหุน้ ของหุน้ สามัญทีจ่ ะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าว ต่ ากว่าร้อยละ
90 ของ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ”
4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ สามัญให้แก่ผู้ถอื หุน้ ของ
บริษทั ฯ
5. เมื่อบริษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกาไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินได้ของบริษทั ฯ สาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ
ระหว่างอายุใบสาคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกในครัง้ นี้
6. ในกรณี ท่ีมีเ หตุ ก ารณ์ ใ ด ๆ อัน ท าให้ผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิห รือ ใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยทีเ่ หตุการณ์
ใด ๆ นัน้ ไม่ได้อยู่ในข้อ (1) ถึง (5)
ทัง้ นี้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้มอี านาจลงนามของ
บริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มอี านาจกระทาการ
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แทนบริษัท ฯ มอบหมาย เป็ น ผู้พิจ ารณาก าหนดเงื่อ นไขและรายละเอีย ดอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการปรับหรือการเปลีย่ นแปลงอัตราการใช้สทิ ธิและราคาใช้สทิ ธิ
วัตถุประสงค์ของการออก
: เนื่องจากบริษทั ฯ มีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจ โดยตัง้ เป้ าหมายด้านการขายเติบโต
ใบสาคัญแสดงสิทธิและ
ต่อเนื่อง ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิน้ีเพื่อเพิม่ สภาพคล่องและเงินทุน
ประโยชน์ทบ่ี ริษทั ฯ จะพึงได้รบั
หมุนเวียนให้กบั บริษัท ฯ รวมทัง้ ช่วยเสริมให้บริษัท ฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึน้ เพื่อ
จากการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนใน
สร้างความพร้อมในการระดมทุน สาหรับการลงทุนในอนาคต ซึง่ โครงการในอนาคตจะ
ครัง้ นี้
นามาซึง่ รายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ และคาดว่าจะส่งผลให้ อตั ราการทากาไรของบริษทั ฯ ปรับตัว
ดีขน้ึ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์แก่บริษทั ฯ
ประโยชน์ทผ่ี ถู้ อื หุน้ จะพึงได้รบั
จากการเพิม่ ทุน

: ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ จะมีฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ต่อเมื่อ
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรียบร้อยแล้ว และในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ มีการจ่ายเงินปั นผลก็มสี ทิ ธิทจ่ี ะได้รบั เงินปั นผลใน
ฐานะผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัท ฯ และเงินสารองตามกฎหมายตามทีไ่ ด้
ก าหนดไว้ ใ นข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ ทัง้ นี้ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลดัง กล่ า วอาจมีก าร
เปลี่ ย นแปลง โดยขึ้น อยู่ ก ับ ผลการด าเนิ น งาน ฐานะทางการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ
สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจาเป็ น
และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

อื่น ๆ

: คณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการผูม้ อี านาจลงนามของบริษทั ฯ และ/หรือบุคคลที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือกรรมการผูม้ อี านาจลงนามของบริษทั ฯ
มีอานาจในการ
1. ก าหนดและแก้ไ ขเงื่อ นไขและรายละเอีย ดอื่น ๆ อัน จ าเป็ น และสมควรที่
เกี่ย วเนื่ อ งกับ การออกใบส าคัญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น เช่ น
รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
2. ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับ
การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่ อและการยื่นคาขออนุ ญาต
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรือหน่ ว ยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิและการนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
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3. ดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิในครัง้ นี้
รายละเอียดการคานวณจานวน : คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติให้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ควบคู่กบั
หุน้ รองรับ
การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 โดยมีหนุ้ สามัญทีจ่ ดั สรรไว้เพื่อรองรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ สองชุดจานวนรวม 324,896,577 หุน้ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนหุน้ รองรับ
ทัง้ สิ้น ร้อ ยละ 41.67 ของจ านวนหุ้น ที่จ าหน่ า ยได้แ ล้ว ทัง้ หมดของบริษัท ฯ จ านวน
779,751,786 หุน้ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษทั ทีม่ มี ติให้ออกและจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 ทัง้ นี้ จานวนหุ้นสารองเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ สองชุด จะไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทป่ี ระกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่ มทุน
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
วันที่ 17 สิ งหาคม 2560
ข้าพเจ้า บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“ECF” หรือ “บริ ษัทฯ”) ขอรายงานมติท่ปี ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 11.30 น. ถึง 13.00 น. เกีย่ วกับการ
เพิม่ ทุน และการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1. การลดทุนและการเพิ่ มทุน
1.1 การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 64,411,770.00 บาท
จาก 259,349,716.50 บาท เป็ น 194,937,946.50 บาท โดยการตัด หุ้น สามัญ ที่ย ัง ไม่ ไ ด้อ อกจ าหน่ า ยของบริษัท ฯ
จานวน 257,647,080 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท
1.2 การเพิม่ ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มมี ติ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษทั ฯ จาก 194,937,946.50 บาท เป็ น 354,137,269 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 636,797,290 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท รวม 159,199,322.50 บาท โดยเป็ นการเพิม่ ทุนในลักษณะ ดังนี้

324,896,577
---

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น)
0.25
---

รวม
(บาท)
81,224,144.25
---

311,900,713
---

0.25
---

77,975,178.25
---

การเพิ่ มทุน

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น

 แบบกาหนดวัตถุ ประสงค์ใน
การใช้เงินทุน

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

 แ บ บ ม อ บ อ า น า จ ทั ่ว ไ ป
(General Mandate)

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
อัตราส่วน
(เดิ ม : ใหม่)
เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิ 194,937,946 ผู้ ถื อ หุ้ น เ ดิ ม จ ะ
ตามใบส าคัญ แสดง
ได้ ร ั บ การจั ด สรร
สิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2
ในอัต รา 4 หุ้น เดิม
จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น

ราคาขาย
วัน เวลา จองซื้อ
หมายเหตุ
(บาทต่อหุ้น) และชาระเงิ นค่าหุ้น
ใบส าคัญ แสดง โปรดดูรายละเอียดใน
สิทธิ 1 หน่วย มี สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1
สิ ท ธิ ซื้ อ หุ้ น
สามัญได้ 1 หุ้น
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จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น

อัตราส่วน
ราคาขาย
วัน เวลา จองซื้อ
หมายเหตุ
(เดิ ม : ใหม่)
(บาทต่อหุ้น) และชาระเงิ นค่าหุ้น
ต่ อ : 1 ใ บ ส า คั ญ ที่ราคา 3 บาท
แสดงสิทธิ
ต่อ 1 หุน้

(“ECF-W2”) ซึ่ง ออก
และจัดสรรให้แก่ผถู้ อื
หุ้ น เดิ ม ตามสัด ส่ ว น
การถือหุน้ ณ วันทีป่ ิ ด
สมุดทะเบียนในวันที่
11 ตุลาคม 2560
เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิ 129,958,631 ผู้ ถื อ หุ้ น เ ดิ ม จ ะ
ตามใบส าคัญ แสดง
ได้ ร ั บ การจั ด สรร
สิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3
ในอัต รา 6 หุ้น เดิม
(“ECF-W3”) ซึ่ง ออก
ต่ อ 1 ใ บ ส า คั ญ
และจัดสรรให้แก่ผถู้ อื
แสดงสิทธิ
หุ้ น เดิ ม ตามสัด ส่ ว น
การถือหุน้ ณ วันทีป่ ิ ด
สมุดทะเบียน ในวันที่
11 ตุลาคม 2560

ใบส าคัญ แสดง โปรดดูรายละเอียดใน
สิทธิ 1 หน่วย มี สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2
สิ ท ธิ ซื้ อ หุ้ น
สามัญได้ 1 หุ้น
ที่ร าคา 5 บาท
ต่อ 1 หุน้

-

2.1.1

การดาเนินการของบริษทั ฯ กรณีทม่ี เี ศษของหุน้
ในการคานวณสิทธิของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายทีจ่ ะได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษ
หุน้ สามัญจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ แต่ละราย ให้ปัดเศษหุน้ ส่วนทีเ่ หลือ
ทิง้ ทัง้ จานวน
ในกรณีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ม่เต็มจานวน 1
หน่ วย จากการคานวณ ให้ปัดเศษใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนทีเ่ หลือทิง้ ทัง้ จานวน ทัง้ นี้ ภายหลังจากการคานวณสิทธิของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะได้รบั จากการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีทม่ี เี ศษใบสาคัญแสดงสิทธิทเ่ี หลือจากการจัดสรรทัง้ หมด
บริษทั ฯ จะดาเนินการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนทีเ่ หลือจานวนดังกล่าว ซึง่ จะทาให้คงเหลือใบสาคัญแสดงสิทธิใน
จานวนเท่าทีจ่ ดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมได้ลงตัว
นอกจากนี้ในกรณี ท่ตี ้อ งมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิเ มื่อเกิด
เหตุการณ์ตามทีร่ ะบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิและผลของการปรับสิทธิดงั กล่าวทาให้เกิดเศษของจานวนหุน้ ทีจ่ ะได้รบั
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ให้ตดั เศษของหุน้ สามัญทิง้
2.1.2

จานวนหุน้ คงเหลือทีย่ งั มิได้จดั สรร
- ไม่มี –
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2.2 การจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
จัดสรรให้แก่
1. ผูถ้ อื หุน้ เดิม (Right
Offering)
2. บุคคลในวงจากัด (Private
Placement)

ประเภท
หลักทรัพย์
หุน้ สามัญ

จานวนหุ้น
(หุ้น)
ไม่เกิน
233,925,535

ร้อยละต่อทุน
ชาระแล้ว
ไม่เกินร้อยละ 30

หุน้ สามัญ

ไม่เกิน
77,975,178

ไม่เกินร้อยละ 10

หมายเหตุ
หมายเหตุขอ้ 1 และข้อ 4

หมายเหตุขอ้ 2, ข้อ 3
และข้อ 4

หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ จะออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ เดียวเต็มจานวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอ
ขายเป็ นคราวเดียวหรือเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายให้แก่ผู้
ถื อ หุ้ น เดิม (Right Offering) และบุ ค คลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ ไป (General
Mandate) นี้ จะต้องมีจานวนรวมกันไม่เกิน 233,925,535 หุน้ หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้วของบริษทั ฯ
ณ วันทีค่ ณะกรรมการมีมติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
2. บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่จะได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในแบบมอบอานาจ
ทัวไป
่ (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็ นบุ คคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกันของบริษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนใน
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546
(ก) เป็ นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.
17/2551 เรื่องการกาหนดบทนิยามเกีย่ วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
(ข) เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลทีม่ ฐี านะทางการเงินมันคง
่ และมีศกั ยภาพใน
การลงทุนได้จริง รวมทัง้ มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็ นประโยชน์หรือส่งเสริมการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ หากมีการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด บริษทั ฯ จะทาการเปิ ดเผยรายชื่อ
ผูล้ งทุนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนก่อนการเสนอขายต่อไป
3. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ อบุค ลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจ
ทัวไป
่ (General Mandate) นี้จะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price) โดยไม่เป็ นการเสนอขายหุน้ ที่
ออกใหม่ในราคาต่ าตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนทีท่ จ. 72/2558 เรื่องการอนุ ญาตให้บริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
ทัง้ นี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่ วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุน้ นัน้ โดย
ราคาที่นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุน้ นัน้ ในแต่ละวัน ทัง้ นี้ วันกาหนดราคาเสนอขายหุน้
ต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทาการก่อนวันแรกทีเ่ สนอขายต่อนักลงทุน
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4. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอานาจในการดาเนินการ
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
(1) พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เช่น การกาหนดราคาเสนอขาย การ
เสนอขายเป็ นครัง้ เดียวหรือเป็ นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุน้ รายชื่อบุคคลในวงจากัด และเงื่อนไข
และรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
(2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้
ดาเนินการต่าง ๆ อันเกีย่ วเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว และ
(3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกีย่ วข้องกับการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุ ญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
3. กาหนดวันประชุมผูถ้ ือหุ้น/วิ สามัญผูถ้ ือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ การเพิ่ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
กาหนดวัน ประชุม วิสามัญ ผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 ในวัน ที่ 2 ตุ ลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อ ง
ศรีน คริน ทร์ 1 ชัน้ 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ว ิง ส์ คอนเวนชั ่น ชัน้ 9 เลขที่ 333 ถนนศรีน คริน ทร์ แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2 ปี 2560 (Record Date) ใน
วันที่ 1 กันยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (และตามทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 4 กันยายน 2560
4. การขออนุ ญาต ลดทุน และเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนต่ อหน่ วยงานราชการที่ เกี่ ยวข้อง และ
เงื่อนไขการขออนุญาต
บริษทั ฯ จะดาเนินการจดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียน เพิม่ ทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุน
ชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
บริษัทฯ จะขออนุ มตั ิต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รบั หุ้น สามัญ เพิ่มทุ น เป็ นหลักทรัพ ย์จ ด
ทะเบียน
5. วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพิ่ มทุนและการใช้เงิ นทุนในส่วนที่เพิ่ ม
บริษทั ฯ จะดาเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้จาหน่ ายของบริษทั ฯ เนื่องจากเป็ น
หุน้ ทีเ่ หลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 สาหรับผูถ้ อื หุน้
เดิม (“ECF-W1”) ตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 และหุน้ สามัญทีเ่ หลือ
จากการจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ตามแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W1 ตามมติท่ี
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
บริษทั ฯ จะดาเนินการเพิม่ ทุนเพื่อนาเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนไปใช้ ดังนี้
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 เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตาม ECF-W2 และ ECF-W3 ทีจ่ ะออกให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ ณ วันทีป่ ิ ดสมุดทะเบียน 11 ตุลาคม 2560
 เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนกิจการและเพิม่ สภาพคล่องให้แก่บริษทั ฯ
 เพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ
และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ
6. ประโยชน์ที่บริษทั ฯ จะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
การเพิม่ ทุนในครัง้ นี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการ
รวมทัง้ เสริมสร้างให้บริษทั ฯ มีฐานเงินทุนทีแ่ ข็งแกร่งขึน้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ หลัก และ/หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ซึง่ จะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษทั ฯ ในระยะยาว
7. ประโยชน์ที่ผถู้ ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
7.1 บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯ และเงินสารองตามกฎหมายตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทัง้ นี้ การ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนิน งาน ฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ สภาพ
คล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารงาน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญและในภายหลังได้ใช้สทิ ธิซ้อื หุ้น
สามัญจะมีสทิ ธิรบั เงินปั นผลเช่นเดียวกับผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ทุกประการนับจากวันทีม่ รี ายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้ย่นื ขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผูถ้ ือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ่ มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1 และสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2
9. ตารางระยะเวลาการดาเนิ นการในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติ ให้เพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ ม
ทุน

1)
2)
3)
4)
5)

ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ
วันทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 10/2560
วันที่กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 2/2560 (Record Date)
วัน ที่ปิ ด สมุ ด ทะเบียนเพื่อ รวบรวมรายชื่อ ผู้ถือ หุ้น ที่มีสิท ธิใ นการประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560
วันทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560
วันที่กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการได้รบั จัดสรร ECF-W2 (Record
Date)

วัน เดือน ปี
17 สิงหาคม 2560
1 กันยายน 2560
4 กันยายน 2560
2 ตุลาคม 2560
10 ตุลาคม 2560
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ
วัน เดือน ปี
วันทีป่ ิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการได้รบั จัดสรร
11 ตุลาคม 2560
ECF-W2
กาหนดวันออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อ ECF-W2 และจัดสรรให้แก่ผู้ถือ 20 ตุลาคม 2560 หรือวันที่
หุน้ ทีไ่ ด้รบั สิทธิ
คณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนด
วันที่กาหนดรายชื่อ ผูถ้ ือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการได้รบั จัดสรร ECF-W3 (Record
10 ตุลาคม 2560
Date)
วันทีป่ ิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการได้รบั จัดสรร
11 ตุลาคม 2560
ECF-W3
กาหนดวันออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อ ECF-W3 และจัดสรรให้แก่ผู้ถือ 20 ตุลาคม 2560 หรือวันที่
หุน้ ทีไ่ ด้รบั สิทธิ
คณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนด
ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีท่ ่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติ
ดาเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีท่ ่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติ
บริษทั ฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(ประทับตราของบริษทั ฯ)

(นายชาลี สุขสวัสดิ)์
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ)์
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
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