ที่ ECF2 017/2562
29 มีนาคม 2562
เรื่อง

แจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ อนุ มตั เิ ลื่อนการเข้าลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั เอสเทรค (ประเทศ
ไทย) จากัด (“การเข้าลงทุนใน S-Trek”) วาระการเพิม่ ทุน วาระการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
เข้าลงทุนใน S-Trek และการแก้ไขเปลีย่ นแปลงวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 (เพิม่ เติม)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง 1. หนังสือแจ้งถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) เรื่อง
แจ้งมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ อนุ มตั กิ ารเข้าลงทุนซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั เอสเทรค (ประเทศ
ไทย) จากัด การเพิม่ ทุนจดทะเบียน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจากัด การจัดประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561
2. หนังสือแจ้งถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) เรื่อง
ยกเลิกมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 13/2561 ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุน้ สามัญของ บริษัท เอส
เทรค (ประเทศไทย) จากัด อนุ มตั กิ ารเข้าลงทุนซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั เอสเทรค (ประเทศไทย) จากัด
การเพิม่ ทุนจดทะเบียน การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด การจัด
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2562
(รวมเรียกสารสนเทศทัง้ 2 ฉบับว่า “สารสนเทศของบริษทั ฯ ในเรือ่ งที่เกี่ยวข้องการเข้าลงทุนใน S-Trek”)
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F 53-4)
2. สารสนเทศเกีย่ วกับการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับ ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3 (ECF-W3)
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอแจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่
4/2562 ซึง่ จัดขึน้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1. มีมติอนุ มตั ใิ ห้ยกเลิกมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 13/2561 ซึง่ จัดขึน้ เมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน 2561 และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2562 ซึง่ จัดขึน้ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าลงทุนใน S-TREK และการเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
เข้า ลงทุนใน S-TREK ทัง้ นี้ เนื่อ งจากภายหลัง จากทีท่ ีป่ ระชุม คณะกรรมการบริษ ัท ครัง้ ที่ 13/2561 และทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2562 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารเข้าลงทุน ใน S-TREK มีขอ้ เท็จจริงและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึน้ ในระหว่างทีจ่ ะมีการนาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ฯ
พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่าข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ มีผลกระทบทีเ่ ป็ นนัยสาคัญต่อการเข้าทา
รายการดังกล่าวและอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ด้วยเหตุดงั กล่าวทีป่ ระชุม
จึงได้มกี ารพิจารณาทบทวนการเข้าลงทุนใน S-TREK อีกครัง้ เพื่อเป็ นการปกป้ องผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั ฯ

จากการพิจารณาทบทวนการเข้าลงทุนใน S-TREK ทีป่ ระชุมจึงได้มมี ติอนุ มตั เิ ลื่อนการเข้าลงทุนใน STREK โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้
1) การบันทึกบัญชี ของ S-Trek
สืบเนื่องจากรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงิน (Financial Due Diligence) ของ S-TREK ฉบับลง
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 จัดทาโดย บริษทั เอสพี ออดิท จากัด (“ที่ ปรึกษาทางบัญชี ”) ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ซึง่ ได้เข้าไปทาการตรวจสอบข้อมูลทีป่ รากฎตามงบ
การเงินฉบับตรวจสอบของ S-TREK สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบทดลองของ S-TREK ซึง่ จัดทา
โดยผูบ้ ริหารของ S-TREK สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นัน้ ทีป่ รึกษาทางบัญชีได้รายงานประเด็นสาคัญ
ทีต่ รวจพบไว้หลายประเด็น
ด้วยเหตุดงั กล่าวจึงเป็ นทีม่ าทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้กาหนดให้มกี ารตรวจสอบบัญชีเป็ นกรณีพเิ ศษ
ในงบการเงินของ S-TREK สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากบริษทั ฯ จะต้องใช้งบการเงินฉบับ
ดังกล่าวประกอบการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ S-TREK และกาหนดเป็ นเงื่อนไขสาคัญข้อหนึ่งในการ
เข้าทารายการลงทุนใน S-TREK โดยในการเข้าทารายการดังกล่า ว ผลการตรวจสอบตามรายงานการ
ตรวจสอบบัญชีเป็ นกรณีพเิ ศษต้องเป็ นทีพ่ งึ พอใจของบริษทั ฯ ด้วย
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่ปรึกษาทางบัญชีได้เข้าตรวจสอบบัญชีเป็ นกรณีพเิ ศษตามที่คณะกรรมการของ
บริษัทฯ กาหนดข้างต้น ปรากฎว่าในระหว่างการตรวจสอบ ที่ปรึกษาทางบัญชีได้รายงานต่อฝ่ ายบริหารใน
เบื้องต้นว่า S-TREK อาจมีการบันทึกบัญชีที่ยงั ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งทาง S-TREK จะต้อ ง
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับ กิจการที่ไ ม่มสี ่วนได้เ สียสาธารณะ (NPAEs) มาสู่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่มสี ่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) ด้วยระยะเวลาที่จากัด
S-TREK อาจไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงในประเด็นดังกล่าวได้ทนั ก่อนกาหนดเวลาในการเข้าทารายการที่
ผูข้ ายได้ตกลงไว้กบั บริษทั ฯ ได้ และรายการดังกล่าวก็เป็ นประเด็นทีม่ สี าระสาคัญต่องบการเงินของ S-TREK
และของบริษทั ฯ ในอนาคต ดังนัน้ ฝ่ ายบริหารจึงได้รายงานข้อมูลเบื้องต้นเรื่องการบันทึกบัญชีทย่ี งั ไม่เป็ นไป
ตามมาตรฐานบัญชีมายังทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา
2) ความเห็นจากที่ ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ
จากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
(“ที่ ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ”) เพื่อทาหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในหุน้ สามัญของ S-TREK
โดยวิธกี ารแลกหุ น้ (Share Swap) และทีป่ รึกษาการเงินอิสระได้จดั ทารายงานความเห็นของทีป่ รึกษา
ทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์จากการได้มาซึง่ หุน้ สามัญของ S-TREK ฉบับลงวันที่ 15
มีนาคม 2562 (“รายงานความเห็นของที่ ปรึกษาการเงิ นอิ สระ”) โดยทีป่ รึกษาการเงินอิสระเมื่อพิจารณา
ความสมเหตุสมผลของรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของรายการได้มา
ซึง่ หุน้ สามัญของ S-TREK แล้ว ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีค วามเห็นว่าการเข้าทารายการยังมีความไม่
เหมาะสมในขณะนี้ โดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้คานึงถึงประเด็นสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับ รายงานตรวจสอบ
บัญชีเป็ นกรณีพเิ ศษข้างต้น รวมถึงการพิจารณาเงื่อนไขในการเข้าทารายการทีส่ าคัญ
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3) การขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการซื้อขายหุ้นสามัญของ S-TREK
ภายหลังจากที่บ ริษ ัทฯ ได้ม กี ารแก้ไขเงื่อนไขที่สาคัญต่าง ๆ ในการเข้า ลงทุน ใน S-Trek (รายละเอีย ด
ปรากฎตามหนังสือทีอ่ ้างถึง 2) แล้วนัน้ ภายหลังจากวันดังกล่าวทางบริษทั ฯ และผู้ถือหุ้นของ S-TREK ได้
มีการเจรจาเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การจัดเตรียมสัญญาซื้ อขายหุ้น (Share Purchase Agreement)
รวมถึงสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) แต่ปรากฎว่า ระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
ของ S-TREK ยังไม่สามารถทาความตกลงในข้อสรุปที่สาคัญของสัญญาดังกล่าวได้ในช่วงที่ผ่านมา
ด้วยเหตุผลหลักทัง้ 3 ประการข้างต้น จึงทาให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ในวันนี้ดาเนินการพิจารณา
และทบทวนถึงความเหมาะสมในการเข้าทารายการดังกล่าวและพิจารณาอนุ มตั เิ ลื่อนการเข้า ลงทุนใน STREK และการเพิม่ ทุน และการจัด สรรหุ น้ สามัญ เพิม่ ทุน ทีเ่ กีย่ วข้อ งกับ การเข้า ลงทุน ใน S-TREK โดยที่
ประชุม ได้พจิ ารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยคานึงถึง ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
เป็ นสาคัญ ทัง้ นี้การจะนาวาระการเข้าลงทุนในหุน้ สามัญของ S-TREK เข้าพิจารณาการลงทุนอีกครัง้ ใน
ช่วงเวลาใดนัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษ ทั ฯ เป็ นสาคัญ หากมีความคืบ หน้า ใด ๆ ทาง
บริษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
2. จากการพิจารณาอนุ มตั เิ ลื่อนการเข้าลงทุนใน S-TREK และการเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่
ทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าลงทุนใน S-TREK ข้างต้น ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาอนุ มตั แิ ก้ไขวาระการเพิม่ ทุนและการจัดสรร
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีไ่ ด้อนุ มตั ใิ นทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 13/2561 ซึง่ จัดขึน้ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2561 และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2562 ซึง่ จัดขึน้ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 โดยในการเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนยังคงมีการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3 สาหรับผูถ้ อื หุน้ เดิม (ECF-W3) ดังนี้
1) มีมติอนุ ม ตั ใิ ห้นาเสนอต่อ ทีป่ ระชุมสามัญ ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุ ม ตั กิ ารเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนของบริษทั ฯ จานวน 26,750,000 บาท โดยแบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 107,000,000 หุน้
มูลค่า ทีต่ ราไว้หุ น้ ละ 0.25 บาท จากทุน จดทะเบียนเดิม จานวน 285,712,090.75 บาท เป็ นจานวน
312,462,090.75 บาท
2) มีมติอนุ มตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขข้อ 4 ของ
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษั ทฯ
3) มีมติอนุ มตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและจัดสรร
หุน้ สามัญเพิม่ ทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจ
ทั ่วไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน 95,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 9.90 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ในแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
4) มีมติอนุ มตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3
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(“ECF-W3”) ซึง่ ออกและจัดสรรให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ จานวน 12,000,000 หุน้ มูล
ค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
อนึ่ง เมื่อทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้เลื่อนการเข้าลงทุนใน S-TREK และการเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่
เกีย่ วข้องกับการเข้าลงทุนใน S-TREK ข้างต้นและแก้ไขวาระการเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ทีป่ ระชุมได้มี
มติคงไว้ซง่ึ มติ (1) อนุ มตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิลดทุนจดทะเบียน
และการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ (2)
อนุ มตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นวงเงินไม่
เกิน 2,000 ล้านบาท และ (3) อนุ มตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไข
เพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ และพิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของ
บริษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ
3. จากการพิจารณาอนุมตั เิ ลื่อนการเข้าลงทุนใน S-TREK และการเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน S-TREK ข้างต้น และการแก้ไขวาระการเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตาม
รายละเอียดในข้อ 2. ทีป่ ระชุมจึงพิจารณาอนุ มตั เิ ปลีย่ นแปลงวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเลื่อนการเข้าลงทุนใน S-TREK และการเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้า
ลงทุนใน S-TREK ข้างต้น และการแก้ไขวาระการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น
ดังนัน้ ระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 จะเปลีย่ นแปลงเป็ นดังนี้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8
วาระที่ 9
วาระที่ 10

วาระที่ 11

วาระที่ 12

เรื่องทีป่ ระธานฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบ
พิจารณารับ รองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือ หุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2561
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั และบริษัทย่อย ในรอบปี บญ
ั ชี ตัง้ แต่วนั ที่ 1
มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจาปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล และจัดสรรกาไรสะสมสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี
2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และการกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562
พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุป ระสงค์ของบริษัทฯ และพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไข
เพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ
พิจารณาอนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จานวน 68,425,178.25 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 354,137,269 บาท เป็ น 285,712,090.75 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญทีย่ งั
ไม่ได้ออกจาหน่ ายของบริษทั ฯ จานวน 273,700,713 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
พิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
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วาระที่ 13

วาระที่ 14
วาระที่ 15

วาระที่ 16

วาระที่ 17

การลดทุนจดทะเบียน
พิจ ารณาอนุ ม ตั กิ ารเพิม่ ทุน จดทะเบีย นของบริษ ทั ฯ จ านวน 26,750,000 บาท แบ่ง
ออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 107,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 285,712,090.75 บาท เป็ น 312,462,090.75 บาท
พิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิม่ ทุนจดทะเบียน
พิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) จานวนไม่เกิน
95,000,000 หุน้
พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จ ะซื้อ หุ้น สามัญ ของบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 3 สาหรับ ผู้ถือ หุ้น เดิม (ECF-W3) จ านวนไม่ เ กิน
12,000,000 หุน้
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ
1) สาหรับรายละเอียดของวาระที่ 5 6 7 และ 8 สามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้จากหนังสือทีแ่ จ้งถึง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม 2562
2) สาหรับรายละเอียดของวาระที่ 9 สามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้จากหนังสือที่แจ้งถึงตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และสาหรับวาระที่ 10 โปรดพิจารณาจาก
ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษทั ฯ ขอเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เพื่อ
เพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ จานวน 1 ข้อ จากเดิมทีม่ จี านวนวัตถุประสงค์ทงั ้ หมด 32 ข้อ เพิม่ เป็ น
ทัง้ หมด 33 ข้อ
3) วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ ที่มสี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือุหน้ ประจาปี 2562 (Record Date)
ยังคงมีรายละเอียดตามเดิม คือ วันที่ 13 มีนาคม 2562
4) วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปั นผล ยังคงมีรายละเอียดตามเดิม คือ วันที่ 30 เมษายน 2562
และวันทีจ่ ่ายเงินปั นผลคือ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
5) วัน เวลา สถานที่สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ยังคงมีรายละเอียดตามเดิม คือ วัน
จันทร์ท่ี 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วงิ ส์ คอนเวนชัน่ ถนนศรี
นครินทร์ กรุงเทพมหานคร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ)์
กรรมการผูจ้ ดั การ
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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่ มทุน
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
วันที่ 29 มีนาคม 2562
ข้าพเจ้า บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอรายงานมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังต่อไปนี้
1.
การลดทุน / เพิ่ มทุน
การลดทุน
ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ ได้ มี ม ติ ใ ห้ ด าเนิ น การลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน
68,425,178.25 บาท มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 354,137,269.00 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 285,712,090.75 บาท โดยการตัดหุน้ ทีย่ งั ไม่ได้ออกจาหน่ ายของบริษัทฯ จานวน 273,700,713 หุ้น
ก่อนทีจ่ ะดาเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
อนึ่ง ในการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ ายของบริษัทฯ จะไม่รวมถึงหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จดั สรรไว้เพื่อ
รองรับการใช้สทิ ธิในใบสาคัญแสดงสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2 (“ECF-W2”) ทีไ่ ด้รบั การ
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ทีย่ งั ไม่ได้ใช้สทิ ธิ จานวน 53,484,650 หุน้
และใบสาคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3 (“ECF-W3”) ที่ได้รบั การอนุ มตั ิจากที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ทีย่ งั ไม่ได้ใช้สทิ ธิ จานวน 129,958,631 หุน้
การเพิ่ มทุน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จากเดิมทุนจดทะเบียน 285,712,090.75
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 312,462,090.75 บาท โดยการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 26,750,000 บาท แบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญจานวน 107,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท โดยเป็ นการเพิม่ ทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่ มทุน

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น
(หุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น)

รวม
(บาท)

 แบบกาหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้
เงินทุน
 แบบมอบอานาจทัวไป
่
(General Mandate)

หุน้ สามัญ

ไม่เกิน 12,000,000

0.25

ไม่เกิน
3,000,000.00

หุน้ สามัญ

ไม่เกิน 95,000,000

0.25

ไม่เกิน
23,750,000.00

1

2.

การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
2.1
แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิ นทุน
ก. รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น
(หุ้น)

อัตราส่วน (เดิ ม
: ใหม่)

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)

เพื่อ รองรับ การปรับ สิท ธิข องใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ECF-W3

12,000,000

-

ไม่คดิ มูลค่า

หมายเหตุ:

2.2

วัน เวลา จองซื้อ
และชาระเงินค่า
หุ้น
-

หมายเหตุ

หมายเหตุ

เพื่อจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 ทีอ่ อกและจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน ตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิท่กี าหนดไว้ใน
ข้อกาหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังไม่สามารถคานวณอัตราการปรับสิทธิของ ECF-W3 ได้
ในขณะนี้ เนื่องจากในการคานวณราคา และอัตราการใช้สทิ ธิใหม่นนั ้ จะต้องคานวณโดยใช้ “ราคา
ตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ” ซึง่ ได้กาหนดไว้เท่ากับ “ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักต่อหุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ” ซึง่ หมายถึง มูลค่าการซือ้ ขายหุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั ฯ หารด้วยจานวนหุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ ทีท่ าการซือ้ ขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 ทาการ (วันทีเ่ ปิ ดทา
การซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคานวณ ซึง่ ปั จจุบนั บริษทั ฯ ยังไม่
สามารถคานวณได้ โดย บริษทั ฯ จะสามารถคานวณราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิได้ในวัน
แรกที่ผู้ซอ้ื หุ้นสามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ของบริษทั ฯ กล่าวคือ วัน
แรกของการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
ข. การดาเนิ นการของบริษทั ฯ กรณี ที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีทม่ี เี ศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ ดังกล่าวทิง้
แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)

จัดสรรให้แก่
บุคคลในวงจากัด (Private
Placement)

ประเภท
หลักทรัพย์
หุน้ สามัญ

จานวนหุ้น
(หุ้น)
ไม่เกิน 95,000,000

ร้อยละต่อทุนชาระ
แล้ว1/
ไม่เกินร้อยละ 9.90

หมายเหตุ
หมายเหตุขอ้ 1 ข้อ 2 ข้อ 3
และข้อ 4

หมายเหตุ:
1. บริษทั ฯ จะออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ เดียวเต็มจานวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็ นคราว
เดียวหรือเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) นี้ จะต้องมีจานวนรวมกันไม่
เกิน 95,000,000 หุน้ หรือไม่เกินกว่า ร้อยละ 9.90 ของทุนชาระแล้วของบริษทั ฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติ
อนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
2. บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่จะได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในแบบมอบอานาจทัวไป
่
(General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็ นบุค คลทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ นที่ ทจ. 21/2551 เรื่อ งหลักเกณฑ์ในการท า
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบตั กิ าร
ของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546
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3.

4.

3.

4.

(ก) เป็ นผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง
การกาหนดบทนิยามเกีย่ วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
(ข) เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลทีม่ ฐี านะทางการเงินมันคง
่ และมีศกั ยภาพในการลงทุน
ได้จริง รวมทัง้ มีค วามรู้ค วามสามารถประสบการณ์ หรือศัก ยภาพในการที่เ ป็ น ประโยชน์ ห รือส่ง เสริมการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ หากมีการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด บริษัทฯ จะทาการเปิ ดเผยรายชื่อผู้ลงทุนที่
ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนก่อนการเสนอขายต่อไป
ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อบุคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General
Mandate) นี้จะเป็ นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคา
เสนอขายหุน้ นัน้ โดยราคาทีน่ ามาถัวเฉลีย่ ดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลีย่ ของการซือ้ ขายหุน้ นัน้ ในแต่ละวัน ทัง้ นี้ วัน
กาหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทาการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และใน
กรณีทค่ี ณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดของบริษทั ฯ คณะกรรมการ
บริษทั ฯ อาจกาหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามทีค่ านวณได้
ข้างต้น โดยในการกาหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษทั ฯ จะต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ ด้วย
ทัง้ นี้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจในการดาเนินการต่ าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1. พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน เช่น การกาหนดราคาเสนอขาย การเสนอขาย
เป็ นครัง้ เดียวหรือเป็ นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจากัด และ
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
2. การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ
อันเกีย่ วเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว และ
3. ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุ ญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และการนาหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควร
เกีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 เพื่อขออนุมตั ิ การเพิ่ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ในวันจันทร์ท่ี 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรม
เดอะ แกรนด์ โฟร์วงิ ส์ คอนเวนชัน่ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชัน้ 9 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ทัง้ นี้ กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562
การขออนุ ญ าตเพิ่ มทุ น/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุ น ต่ อหน่ วยงานราชการที่ เกี่ ย วข้อ ง และเงื่อ นไขการขอ
อนุญาต (ถ้ามี)
1. การจดทะเบียนลดทุน เพิม่ ทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลง
ทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2. การดาเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน และเข้าทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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5.

6.

7.
8.

9.

วัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุน และการใช้เงิ นทุนในส่วนที่เพิ่ม
1. เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ECF-W3 ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิในข้อกาหนดว่า
ด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิและผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ
2. การเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนให้กบั กิจการ เพิม่
สภาพคล่ อ งให้แ ก่ บ ริษัท ฯ รวมทัง้ เพื่อ เป็ น เงิน ทุ น สาหรับ การขยายธุ ร กิจ หลัก อาทิ ส่ว นการลงทุ น
เครื่องจักรแบบกึง่ อัตโนมัตใิ ห้เพิม่ ขึน้ ในกระบวนการผลิต และ/หรือธุรกิจที่เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ และ/หรือ การลงทุนในธุ รกิจพลังงานต่ าง ๆ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ี
ประเทศเมียนมาร์ ทีบ่ ริษทั ฯ เข้าลงทุนโดยการถือหุน้ สัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษทั พลังงานเพื่อโลกสีเขียว
(ประเทศไทย) จากัด รวมถึงการเข้าลงทุนในส่วนของบริษัทร่วมทุน (บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์
จากัด : SAFE) ซึง่ บริษทั ย่อย (บริษทั อีซเี อฟ พาวเวอร์ จากัด) เข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้ อยละ 33.37 ทัง้ นี้
SAFE มีแผนจะเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวลอื่น ๆ เพิม่ เติมในอนาคต และปั จจุบนั อยู่
ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ
ประโยชน์ที่บริษทั ฯ จะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ในครัง้ นี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องทาง
การเงินและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการ รวมทัง้ เสริมสร้างให้บริษทั ฯ มีฐานเงินทุนทีแ่ ข็งแกร่ง
ขึน้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ รวมถึงการลงทุน ใน
ธุรกิจพลังงาน ซึง่ จะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษทั ฯ ในระยะยาว
ประโยชน์ที่ผถู้ ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุนและการจัดสรรเพิ่ มทุน
โปรดพิจารณาข้อ 6. ของแบบรายงานการเพิม่ ทุนฉบับนี้
รายละเอี ยดอื่ นใดที่ จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ่ มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
-ไม่ม-ี
ตารางระยะเวลาการดาเนิ นการในกรณี ที่คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติ ให้เพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ลาดับ
ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ
วัน เดือน ปี
1.
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที4่ /2562
29 มีนาคม 2562
2.
กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
13 มีนาคม 2562
2562
3.
4.

ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562
ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

5.

ดาเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

4

22 เมษายน 2562
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ทีท่ ่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ิ
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ทีท่ ่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ิ

บริษทั ฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

(นายชาลี สุขสวัสดิ ์ และนายอารักษ์ สุขสวัสดิ)์
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม

5

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครัง้ ที่ 3 (ECF-W3)
เนื่องด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 2/2562 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่
16 มกราคม 2562 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 12,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 3 (ECF-W3) (“ECF-W3”) ซึง่ ออกและจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการปรับสิทธิ ดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึน้ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ใน
ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ ECF-W3 (“ข้ อกาหนดสิทธิฯ”) จากการที่บริ ษัทประสงค์ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลใน
วงจ ากัด (Private Placement) โดยการออกและจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุน เพื่ อเสนอขายให้ แก่ บุคคลในวงจากัด ( Private
Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น
ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลอันเป็ นสาระสาคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดงั ต่อไปนี ้
1.

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้
หุ้นสามัญ

1.1

รายละเอียดของการเสนอขาย
บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 12,000,000 หุ้นเพื่อรองรั บการปรั บสิทธิ ที่อาจเกิ ดขึน้ ภายใต้ เงื่ อนไขของ
ข้ อกาหนดสิทธิ ฯ ของ ECF-W3 ซึ่งจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยมี
รายละเอียดเบื ้องต้ น ดังนี ้
ประเภทหลักทรัพย์
ชนิดของหลักทรัพย์

: ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ที ่จ ะซื อ้ หุ้ น สามัญ เพิ ่ม ทุน ของ
บริ ษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 3
ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

จานวนที่ออก

: 129,958,631 หน่วย

ราคาต่ อหน่ วย

: 0.00 บาท

อัตราการใช้ สิทธิเดิม

: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

ราคาการใช้ สิทธิเดิม

: 5 บาทต่อหุ้น

วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 20 ตุลาคม 2560
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อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 3 ปี 4 เดือน

วิธีการจัดสรร

: ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท จะได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ (ในกรณี
ที่มีเศษให้ ปัดเศษทิ ้ง)

ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะเริ่ มใช้ สทิ ธิได้ ครัง้ แรกในวันที่ 25
พฤษภาคม 2562 นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและ
สามารถใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ อีก 7 ครัง้ จนถึง
สิ ้นสุดวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ วัน
กาหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ จะตรงกับวันที่ 25 สิงหาคม
2562 วันที่ 25 พฤศจิ กายน 2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์
2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และครัง้ สุดท้ ายกาหนดให้ ตรง
กับวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้ สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทาการ
ของบริ ษัท ให้ เลือ่ นวันกาหนดใช้ สทิ ธิครัง้ ดังกล่าวเป็ นวันทา
การก่ อ นหน้ า โดยบริ ษั ท จะไม่ ข ยายอายุข องใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกาหนดเรี ยกให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดง
สิทธิ สามารถใช้ สทิ ธิก่อนครบกาหนด

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ทังนี
้ ้ ตามข้ อ 3.3.1 (ข) ของข้ อกาหนดสิทธิฯ เรื่ องเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทต้ องดาเนินการปรับ
ราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ เมื่อ บริ ษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คานวณได้ ต่ากว่า
ร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท ทังนี
้ ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันที
ตังแต่
้ วนั แรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บคุ คลในวงจากัด บริ ษัทจึงจาเป็ นต้ องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จานวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น ในกรณีที่เกิดการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญ และการเปลีย่ นแปลงอัตราการใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ รวมทังวิ
้ ธีการคานวณถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ตามที่ระบุต่อไปนี ้ จะไม่ทาให้ ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้ รับเมื่อมี
การใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม
1.

ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
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Pr ice1  Pr ice0 

2.

อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้

Ratio1  Ratio0 

โดยที่

[( A  MP)  BX ]
[ MP( A  B)]

[ MP( A  B)]
[( A  MP)  BX ]

Price0 คือ ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Price1 คือ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Ratio0 คือ อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio1 คือ อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
MP

คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท”

A

คือ จานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่แก่บคุ คลในวงจากัด

B

คือ จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทังที
้ ่เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด

BX

คือ จานวนเงินที่ได้ รับภายหลังจากการหักค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอ
ขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท” ได้ กาหนดไว้ เท่ากับ “ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักต่อ หุ้นของหุ้นสามัญของ
บริ ษัท” โดยที่ “ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท ” หมายถึง มูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญ
ทังหมดของบริ
้
ษัท หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญของบริ ษัท ที่ทาการซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาด
หลักทรัพย์ ฯ”) ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทาการ (วันที่เปิ ดทาการซื ้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ใน
การคานวณ
“ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คานวณได้ จากจานวนเงินทังสิ
้ ้นที่บริ ษัท จะได้ รับจากการเสนอขายหุ้นหักด้ วย
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ ามี) หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญทังสิ
้ ้นที่ออกใหม่ในครัง้ นัน้
“วันที่ใช้ ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บคุ คลในวงจากัด
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังไม่สามารถคานวณอัตราการปรับสิทธิของ ECF-W3 ได้ ในขณะนี ้ เนื่องจากในการคานวณราคา
ราคาการใช้ สทิ ธิ และอัตราการใช้ สทิ ธิใหม่นนั ้ จะต้ องคานวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท ” ซึ่งได้ กาหนด
ไว้ เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักต่อหุ้นสามัญของบริ ษัท ” ซึ่งหมายถึง มูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญทังหมดของบริ
้
ษัท
หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญของบริ ษัท ที่ทาการซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทาการ (วันที่
เปิ ดทาการซื ้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
(Private Placement) ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่สามารถคานวณได้ โดยบริ ษัทจะสามารถคานวณราคาการใช้ สิทธิและอัตรา
การใช้ สทิ ธิได้ ในวันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริ ษัท กล่าวคือ วันแรกของ
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและ
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อัตราการใช้ สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จะแจ้ งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
อนึง่ ในกรณีที่ราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัดที่คานวณได้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุ้นสามัญของบริ ษัท บริ ษัทจะไม่ทาการปรับสิทธิของ ECF-W3 แต่อย่างใด และในกรณีดงั กล่าว บริ ษัทจะดาเนินการ
ลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้ จดั สรรดังกล่าวต่อไป
1.2

การกาหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาการใช้ สิทธิและอัตราการปรับสิทธิ
รายละเอียดวิธีการคานวณการเปลี่ยนแปลงของราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิ จะเป็ นไปตามข้ อ 3.3.1 (ข) ของ
ข้ อกาหนดสิทธิฯ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.1 อย่างไรก็ตาม บริ ษัท ยังไม่สามารถคานวณอัตราการปรับสิทธิของ ECF-W3 ได้
ในขณะนี ้ เนื่องจากในการคานวณราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิใหม่นนั ้ จะต้ องคานวณโดยใช้ “ราคาตลาดของ
หุ้นสามัญของบริ ษัท” ซึง่ ได้ กาหนดไว้ เท่ากับ “ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักต่อหุ้นสามัญของบริ ษัท” ซึง่ หมายถึง มูลค่าการซื ้อ
ขายหุ้นสามัญทังหมดของบริ
้
ษัท หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญของบริ ษัท ที่ทาการซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์ฯ ใน
ระหว่างระยะเวลา 7 วันทาการ (วันที่เปิ ดทาการซื ้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้ แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่สามารถคานวณได้ โดยบริ ษัทจะ
สามารถค านวณราคาการใช้ สิท ธิ แ ละอัต ราการใช้ สิท ธิ ไ ด้ ใ นวัน แรกที่ ผ้ ูซื อ้ หุ้น สามัญ จะไม่ได้ รั บ สิท ธิ ใ นการจองซื อ้
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริ ษัท กล่าวคือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) โดยการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกของการเสนอขาย
หุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ทังนี
้ ้ บริ ษัท จะแจ้ งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
อนึง่ ในกรณีที่ราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัดที่คานวณได้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุ้นสามัญของบริ ษัท บริ ษัทจะไม่ทาการปรับสิทธิของ ECF-W3 แต่อย่างใด และในกรณีดงั กล่าว บริ ษัทจะดาเนินการ
ลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้ จดั สรรดังกล่าวต่อไป

2.

วัตถุประสงค์ ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแผนการใช้ เงิน และรายละเอียดโครงการ

2.1

วัตถุประสงค์ ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้ เงิน และรายละเอียดของโครงการที่บริ ษัท และ/หรื อ
บริษัทย่ อยจะนาเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ ในโครงการ
เพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของ ECF-W3 ตามข้ อ 3.3.1 (ข) ของข้ อกาหนดสิทธิฯ เรื่ องเงื่อนไขการปรับสิทธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทต้ องดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้น
ของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คานวณได้ ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท ทังนี
้ ้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิ ม บริ ษัทจึงจาเป็ นต้ องการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จานวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคา
การใช้ สิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ และการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ รวมทังวิ
้ ธีการคานวณถึงการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.1 ไม่ได้ ทาให้ ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ จะได้ รับเมื่อมีการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม
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สาหรับแผนการใช้ เงิน และรายละเอียดของโครงการที่บริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อยจะนาเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ ใน
โครงการบริ ษัท นัน้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทครัง้ ที่ 3
(ECF-W3) สาหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560
2.2

ผลกระทบที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ น้ ในกรณี ท่ ี ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การโครงการได้ ส าเร็ จ และความเสี่ ย งจากการ
ดาเนินการโครงการ
รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทครัง้ ที่ 3 (ECF-W3) สาหรับการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เนื่องจากเป็ นโครงการเดียวกันกับการใช้ เงิน
จากการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (ECF-W2) (“ECF-W2”) และ
ECF-W3

2.3

งบประมาณทั ง้ หมดที่ คาดว่ าจะใช้ ในเบื อ้ งต้ น และงบประมาณทัง้ หมดที่ค าดว่ า จะต้ องใช้ เพื่ อให้ โครงการ
สามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่ บริษัท
รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทครัง้ ที่ 3 (ECF-W3) สาหรับการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เนื่องจากเป็ นโครงการเดียวกันกับการใช้ เงิน
จากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3

3.

ข้ อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3
จานวนไม่ เกิน 12,000,000 หุ้น

3.1

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
ยังไม่สามารถคานวณได้ ในการคานวณราคาการใช้ สทิ ธิ และอัตราการใช้ สทิ ธิใหม่ของ ECF-W3 นัน้ จะต้ องคานวณโดยใช้
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท ” ซึ่งได้ กาหนดไว้ เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักต่อหุ้นสามัญของบริ ษัท ” ซึ่ง
หมายถึง มูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญทังหมดของบริ
้
ษัท หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญของบริ ษัท ที่ทาการซื ้อขายทังหมดใน
้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทาการ (วันที่เปิ ดทาการซื ้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันแรก
ของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่สามารถคานวณ
การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ได้

3.2

การลดลงของสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
=

จานวนหุ้นเพิ่มทุน
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว + จานวนหุ้นเพิ่มทุน

-5-

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
=

12,000,000
959,405,082 + 12,000,000 + 129,958,631

=

ร้ อยละ 1.09

หากมีการปรับสิทธิเกิดขึ ้นและมีผ้ ถู ือใช้ สทิ ธิตาม ECF-W3 จนเต็มจานวน จะส่งผลให้ เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น
(Control Dilution) ในอัตราร้ อยละ 1.09
3.3

การลดลงของกาไรต่ อหุ้น (Earning per Share Dilution)
=

กาไรต่อหุ้น ก่อนเสนอขาย - กาไรต่อหุ้น หลังเสนอขาย
กาไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย

=

0.0498 – 0.0493
0.0498

=

ร้ อยละ 1.09

หากมีการปรับสิทธิเกิดขึ ้นและมีผ้ ถู ือใช้ สทิ ธิตาม ECF-W3 จนเต็มจานวน จะส่งผลให้ เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น
(Earnings per share dilution) ในอัตราร้ อยละ 1.09
4.

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท ในเรื่ องต่ างๆ ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถอื หุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์

4.1

ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรั บการปรั บ
สิทธิของ ECF-W3 จานวนไม่ เกิน 12,000,000 หุ้น
การเปลีย่ นแปลงของราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิของ ECF-W3 เนื่องจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อ
เสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน
95,000,000 หุ้น จะเป็ นไปตามข้ อ 3.3.1 (ข) ของข้ อกาหนดสิทธิฯ ตามที่แสดงรายละเอียดการคานวณไว้ ในข้ อ 1.1 ซึ่งมี
ความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังไม่สามารถคานวณอัตราการปรับสิทธิของ ECF-W3 ได้ ในขณะนี ้ เนื่องจากในการ
คานวณราคาการใช้ สทิ ธิ และอัตราการใช้ สทิ ธิใหม่นนั ้ จะต้ องคานวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท ” ซึ่งได้
กาหนดไว้ เท่ากับ “ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักต่อหุ้นสามัญของบริ ษัท” ซึง่ หมายถึง มูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญทังหมดของ
้
บริ ษัท หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญของบริ ษัท ที่ทาการซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพ ย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทา
การ (วันที่เปิ ดทาการซื ้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คล
ในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่สามารถคานวณได้ โดยบริ ษัท จะสามารถคานวณราคาการใช้
สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิ ได้ ในวันแรกที่ผ้ ูซื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิ ในการจองซือ้ หลักทรั พย์ ที่ออกใหม่ของบริ ษัท
กล่าวคือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) โดยการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ แก่บคุ คล
ในวงจากัด ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะแจ้ งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
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4.2

เหตุผลและความจาเป็ นในการออกออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรั บการปรั บสิทธิของ ECF-W3 จานวนไม่
เกิน 12,000,000 หุ้น
เพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของ ECF-W3 ตามข้ อ 3.3.1 (ข) ของข้ อกาหนดสิทธิฯ เรื่ องเงื่อนไขการปรับสิทธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทต้ องดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้น
ของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คานวณได้ ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท ทังนี
้ ้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม เนื่องจากบริ ษัทประสงค์ออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) บริ ษัทจึงจาเป็ นต้ องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิ ของ ECF-W3 จานวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น เนื่องจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อ
เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน
95,000,000 หุ้น ในกรณีที่เกิดการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ และการเปลีย่ นแปลงอัตราการใช้ สิทธิที่
จะซื ้อหุ้นสามัญ รวมทังวิ
้ ธีการคานวณถึงการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.1 จะไม่ทาให้ ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผ้ ู
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะได้ รับเมื่อมีการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม
อนึง่ ในกรณีที่ราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัดที่คานวณได้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุ้นสามัญของบริ ษัท บริ ษัทจะไม่ทาการปรับสิทธิของ ECF-W3 แต่อย่างใด และในกรณีดงั กล่าว บริ ษัทจะดาเนินการ
ลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้ จดั สรรดังกล่าวต่อไป

4.3

ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินที่ได้ จากการออกหุ้นสามัญเพิ่ มทุน เพื่อรองรั บการปรั บสิทธิของ ECF-W3
จานวนไม่ เกิน 12,000,000 หุ้น
รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทครัง้ ที่ 3 (ECF-W3) สาหรับการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เนื่องจากเป็ นแผนการใช้ เงินเดียวกันกับการใช้
เงินจากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3

4.4

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่ งเงินทุนในกรณีท่ ีเงินได้ จากการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน เพื่อรองรั บการปรั บสิทธิของ ECF-W3 จานวนไม่ เกิน 12,000,000 หุ้น ไม่ ครอบคลุมงบประมาณ
ทัง้ หมดที่ต้องใช้ ในการดาเนินการตามโครงการ
รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทครัง้ ที่ 3 (ECF-W3) สาหรับการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เนื่องจากเป็ นแผนการใช้ เงินเดียวกันกับการใช้
เงินจากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3

4.5

ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ต่ อการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษัท อันเนื่ องมาจากการเพิ่มทุ น การออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรั บการปรั บสิทธิของ ECF-W3
จานวนไม่ เกิน 12,000,000 หุ้น และการดาเนินการตามแผนการใช้ เงิน
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รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทครัง้ ที่ 3 (ECF-W3) สาหรับการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เนื่องจากเป็ นแผนการใช้ เงินเดียวกันกับการใช้
เงินจากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3
5.

คารับรองของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริ ษัท ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้แล้ ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวเกิดความ
เสียหายแก่บริ ษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษัท ได้ ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบตั ิหน้ าที่นนเป็
ั ้ นเหตุ
ให้ กรรมการหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องได้ ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิ ฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จาก
กรรมการนันแทนบริ
้
ษัท ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่
แก้ ไขเพิ่มเติม)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.........................................................
(นายชาลี สุขสวัสดิ์ และนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
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