ที่ ECF 005/2563
28 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง

แจ้งมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2563 จ่ายเงินปั นผล การออกหุ้นกู้ การเพิม่ ทุนจดทะเบียน
การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบ
มอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) การจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย

แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F 53-4)

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอแจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่
1/2563 ซึง่ จัดขึน้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนี้
1. มีมติอนุ มตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงิน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจาปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ซึง่ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว
2. มีมติอนุมตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ซึ่งเป็ นเงินปั นผลทีจ่ ่ายจากผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562 (จากงบการเงินเฉพาะกิจการสิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ในอัตราหุน้ ละ 0.0167 บาท โดย
โดยจ่ายจาก
- ส่วนทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุน้ ละ 0.0132 บาท
- ส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ในอัตราหุน้ ละ 0.0035 บาท ทีต่ อ้ งเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ในอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิ
รวมเป็ น จ านวนเงิน ทัง้ สิ้น ไม่ เกิน 16,025,000 บาท โดยก าหนดรายชื่อ ผู้ถือ หุ้น ที่มีสิท ธิได้ร ับ เงิน ปั น ผล
(Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ทัง้ นี้ การให้สทิ ธิดงั กล่าวของบริษทั ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอ
การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
นอกจากนี้ มีมติอนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 รับทราบการจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี 2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เป็ นจานวน 1,800,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 5.18 ของกาไรสุทธิประจาปี
ดังนั น้ บริษัท ฯ จะมีเงิน ทุ น สารองสะสมตามกฎหมายรวมจานวน 27.4 ล้านบาท คิดเป็ น ร้อ ยละ 8.77 ของทุ น จด
ทะเบียน
3. มีมติอนุ มตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทน
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ราย ได้แก่
1)
พลเอก เทอดศักดิ ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษทั /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2)
ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ

3)

นายวัลลภ สุขสวัสดิ ์

ก ร ร ม ก า ร /ก ร ร ม ก า ร ผู้ มี อ า น า จ ล ง น า ม /ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท ฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทนได้
พิจารณากลันกรองแล้
่
ว จึงนาเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตัง้ กรรมการทัง้ 3 รายข้างต้นกลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งและให้ดารงตาแหน่งอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ขา้ งต้นตามเดิม เนื่องจากเป็ นผูม้ คี วามรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ
4.
มีม ติอ นุ ม ัติ ให้น าเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2563 พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563 โดยกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
ประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงิน ไม่เกิน 9,000,000 บาท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
5.
มีมติอนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตัง้ นาย
อัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5389 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3425
หรือนายพิศษิ ฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์
แอสโซซิเอท จากัด เห็นควรและเหมาะสม เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย สาหรับปี 2563 และกาหนด
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,690,000 บาทต่อปี
6.
มีมติอนุ มตั ิให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอ
ขายหุน้ กูใ้ นวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อน าเงินที่ได้รบั จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปในการดาเนิ นธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ชาระคืนหนี้ และ/หรือ ใช้เป็ นเงินลงทุนในการขยาย
ธุรกิจหรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นควร
ประเภทหุน้ กู้
หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็ นชนิดระบุช่อื ผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อย
สิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มหี ลักประกัน มีผแู้ ทนหุน้ กู้หรือไม่มผี แู้ ทนหุน้ กู้ มีหรือไม่มวี นั ครบ
กาหนดไถ่ถอน ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายใน
แต่ละคราว
สกุลเงิน
เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนในขณะที่มกี ารออกและเสนอ
ขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุน้ กู้
ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นทีเ่ ทียบเท่าสกุลเงินบาท
ทัง้ นี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อ
ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจานวนเงินต้นคงค้าง
ทัง้ หมดของหุ้นกู้ท่ีบริษัทออกจาหน่ ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่ งจะต้องมีจานวนเงินไม่เกิน
วงเงินดังกล่าว
อัตราดอกเบีย้
ตามทีจ่ ะกาหนดในแต่ละคราว โดยขึน้ อยู่กบั สภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุน้ กู้ และ
ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง ทัง้ นี้ ให้ อ ยู่ ภ ายใต้ ข้อ บัง คับ ของประกาศคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สานักงานคณะกกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ ี
ผลใช้บงั คับในขณะทีอ่ อกและเสนอหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว

2

อายุของหุน้ กู้

ขึ้น อยู่ กับ ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่อ อกและเสนอขายในแต่ ละครัง้ โดย
สามารถกาหนดให้มกี ารไถ่ถอนก่อนครบกาหนดอายุหรือไม่กไ็ ด้ หรือเป็ นหุน้ กู้ทค่ี รบกาหนด
ไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษทั (perpetual)
การเสนอขาย
(1)
เสนอขายหุ้นกู้ทงั ้ หมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็ นโครงการ และ/
หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving)
(2)
เสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือให้แก่ผลู้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือ
ตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ ผี ลใช้บงั คับ
ในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุน้ กูน้ นั ้
การไถ่ถอนก่อนกาหนด ผูถ้ อื หุน้ กู้อาจมีหรือไม่มสี ทิ ธิขอไถ่ถอนหุน้ กู้คนื ก่อนกาหนด และบริษัทมีหรือไม่มสี ทิ ธิขอไถ่
ถอนหุน้ กู้คนื ก่อนกาหนด หรือบริษทั อาจกาหนดให้มหี รือไม่มกี ารไถ่ถอนก่อนกาหนดในกรณี
พิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรือไม่กไ็ ด้ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามข้อตกลงและเงือ่ นไข
ในการออกหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
อานาจกาหนด
มอบหมายให้กรรมการผู้จดั การ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่กรรมการผู้จดั การหรือ
รายละเอียดอื่นๆ
คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอานาจ ดังนี้
1)
กาหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ มูลค่าที่ ตราไว้
ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตัง้ ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้
กู้ วิธกี ารออกและเสนอขาย วิธกี ารจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอน
ก่อนกาหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี)
2)
แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบัน
การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ
บุคคลอื่นใดในกรณีท่จี ะต้องมีการแต่งตัง้ ตามกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องหรือในกรณีอ่นื
ใดตามทีเ่ ห็นควร
3)
ติดต่อ เจรจา เข้าทา ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้
ข้อ มู ล ยื่น เอกสารหลัก ฐานกับ ส านั ก งาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่ ว ยงานอื่น ใดที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การออกและเสนอขายหุ้ น กู้ ด ัง กล่ า วตลอดจนด าเนิ น การใดๆ ที่
เกีย่ วข้องหรือจาเป็ นได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
7.
มีม ติอ นุ มตั ิให้น าเสนอต่ อที่ป ระชุ มสามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุ ม ตั กิ ารลดทุน จด
ทะเบียนของบริษทั ฯ จานวน 40,100,543.75 บาท จากทุน จดทะเบียนเดิม 312,462,090.75 บาท โดยการตัดหุ น้
สามัญ ทีย่ งั ไม่ได้ออกจาหน่ ายของบริษ ทั ฯ จานวน 160,402,175 หุ น้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุ น้ ละ 0.25 บาท เป็ น ทุน จด
ทะเบียนจานวน 272,361,547 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 1,089,446,188 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25
บาท
8.
มีมติอนุมตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขข้อ 4 ของ
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ตามข้อ 7. ข้างต้น
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9.
มีมติอนุมตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนของบริษทั ฯ จานวน 26,800,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 107,200,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 272,361,547 บาท เป็ น 299,161,547 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่ งที่
ส่งมาด้วย
10.
มีมติอนุ มตั ใิ ห้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขข้อ 4
ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ตามข้อ 9. ข้างต้น
11.
มีมติอนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการออกและ
จัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น เพื่อเสนอขายให้แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ ไป
(General Mandate) จานวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็ น ร้อยละ 10 ของทุน จด
ทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในแบบมอบอานาจทัวไป
่
(General Mandate)
บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนครัง้ เดียวเต็มจานวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอ
ขายเป็ นคราวเดียวหรือเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จานวนหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่เสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) นี้ จะต้องมีจานวนรวมกันไม่เกิน
95,000,000 หุน้ หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของบริษทั ฯ ณ วันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติอนุ มตั กิ าร
เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
โดย บุ คคลในวงจากัด (Private Placement) ที่จะได้รบั การจัด สรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน ในแบบมอบ
อานาจทัวไป
่ (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็ นบุคคลที่
เกีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการ
ทีเ่ กี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบตั ิการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546
(ก)
เป็ นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
กจ. 17/2551 เรื่องการกาหนดบทนิยามเกีย่ วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
(ข)
เป็ น นั ก ลงทุ น ประเภทบุ ค คลธรรมดาหรือ นิ ติ บุ ค คลที่มีฐานะทางการเงิน มัน่ คง และมี
ศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทัง้ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพ
ในการทีเ่ ป็ นประโยชน์หรือส่งเสริมการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อบุคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจ
ทัวไป
่ (General Mandate) นี้จะเป็ นไปตาม “ราคาตลาด” ซึง่ หมายถึง ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของหุน้ ของบริษทั ใน
ตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคา
เสนอขายหุน้ นัน้ โดยราคาทีน่ ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุน้ นัน้ ในแต่ละวัน ทัง้ นี้ วันกาหนด
ราคาเสนอขายหุ้ น ต้ อ งย้อ นหลัง ไม่ เกิ น กว่ า สามวัน ท าการก่ อ นวัน แรกที่เ สนอขายต่ อ นั ก ลงทุ น และในกรณี ท่ี
คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจ
กาหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คานวณได้ขา้ งต้น โดยในการ
กาหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ ด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
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นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ อนุ มตั ใิ ห้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1)
พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เช่น การกาหนดราคาเสนอขาย
การเสนอขายเป็ น ครัง้ เดีย วหรือเป็ น คราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่ าหุ้น
รายชื่อบุคคลในวงจากัด และเงือ่ นไขและรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนดังกล่าว
2)
การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้
ดาเนินการต่าง ๆ อันเกีย่ วเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว และ
3)
ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรือ
ขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
และการนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัท ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และมีอ านาจในการดาเนิ น การอื่นใดอัน จาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับ การจัดสรรหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
12.
มีมติอนุ มตั ใิ ห้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (ECF-W3) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ จานวนไม่เกิน 12,200,000
หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท ตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิทก่ี าหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
ของผูอ้ อกใบสาคัญ แสดงสิท ธิและผูถ้ อื ใบสาคัญ แสดงสิท ธิที่ จ ะซื้อ หุ น้ สามัญ บริษ ทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (ECF-W3) สาหรับผูถ้ อื หุน้ เดิม ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 (“ข้อกาหนดสิ ทธิ ฯ”) โดยมีรายละเอียด
การปรับสิทธิดงั นี้
1.
จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 12,000,000 หุน้ เพื่อรองรับการปรับสิทธิจากการออกและ
จัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น เพื่อเสนอขายให้แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ ไป
(General Mandate) จานวนไม่เกิน 95,000,000 หุน้
ทัง้ นี้ บริษั ท ฯ ยัง ไม่ ส ามารถค านวณอัต ราการปรับ สิท ธิข อง ECF-W3 ได้ ใ นขณะนี้
เนื่องจากในการคานวณราคา และอัตราการใช้สทิ ธิใหม่นัน้ จะต้องคานวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั
ฯ” ซึง่ ได้กาหนดไว้เท่ากับ “ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักต่อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ” ซึง่ หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุน้ สามัญ
ทัง้ หมดของบริษัทฯ หารด้วยจานวนหุน้ สามัญของบริษัทฯ ที่ทาการซื้อขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่าง
ระยะเวลา 7 วันทาการ (วันทีเ่ ปิ ดทาการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันทีใ่ ช้ในการคานวณ ซึง่ ปั จจุบนั
บริษทั ฯ ยังไม่สามารถคานวณได้ โดย บริษทั ฯ จะสามารถคานวณราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิได้ในวันแรกทีผ่ ู้
ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ร บั สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ของบริษัทฯ กล่าวคือ วันแรกของการเสนอขายหุ้น
สามัญ เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อไป
2.
จัด สรรหุ้น เพิ่ม ทุ น จ านวนไม่ เกิน 200,000 หุ้น เพื่อ รองรับ การปรับ สิท ธิเนื่ อ งจากการ
จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษทั ฯ
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ตามข้อ 3.3.1 (จ) ของข้อกาหนดสิทธิฯ เรื่องเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ
ต้องดาเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ เมื่อบริษทั ฯ จ่ายเงินปั นผล
เป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษทั ฯ สาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลา
บัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม โดยการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่วนั แรกทีผ่ ู้
ซื้อหุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในเงินปั นผล
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.030227 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลร้อยละ 85.91 ของกาไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้ของบริษทั ฯ สาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2561 ซึง่ บริษทั ฯ ได้ดาเนินการแจ้ง
ปรับสิทธิของ ECF-W3 ตามข้อกาหนดสิทธิฯ ในราคาใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิของ ECF-W3 เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ทีผ่ ่านมา
13.
มีมติอนุ มตั ิให้กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ในวันศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563 เวลา
13.30 น. ณ ห้อ ง Ballroom ชัน้ 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรีน คริน ทร์ แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยมีรายละเอียดของวาระการประชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งฯ ให้ทป่ี ระชุมทราบ
วาระที่ 2
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน
2562
วาระที่ 3
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในรอบปี บญ
ั ชี ตัง้ แต่วนั ที่ 1
มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ประจาปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 5
พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
วาระที่ 8
พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และการกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
วาระที่ 9
พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
วาระที่ 10
พิจารณาอนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จานวน 40,100,543.75 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม 312,462,090.75 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้ออกจาหน่ ายของ
บริษ ทั ฯ จานวน 160,402,175 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุ น้ ละ 0.25 บาท เป็ นทุน จดทะเบีย น
จานวน 272,361,547 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 1,089,446,188 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
วาระที่ 11
พิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 12
พิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 26,800,000 บาท โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 107,200,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน
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299,161,547 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,196,646,188 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
0.25 บาท
วาระที่ 13
พิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิม่ ทุนจดทะเบียน
วาระที่ 14
พิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ ไป (General Mandate) จ านวนไม่ เกิ น
95,000,000 หุน้
วาระที่ 15
พิจารณาอนุ ม ตั กิ ารจัด สรรหุ ้น สามัญ เพิม่ ทุน ของบริษ ทั ฯ เพื่อรองรับ การปรับ สิท ธิข อง
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3 จานวนไม่เกิน 12,200,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
วาระที่ 16
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ ได้วนั กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุ้นทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 (Record Date) เป็ น
วันที่ 13 มีนาคม 2563
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติพจิ ารณาอนุ มตั ใิ ห้มกี ารมอบอานาจให้เลขานุ การบริษทั ฯ
ลงนามในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติพจิ ารณาอนุ มตั ใิ ห้ มกี ารมอบอานาจ
คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจ้ ดั การ คนใดคนหนึ่ง หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั
มอบอานาจจากกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูม้ อี านาจในการพิจารณาและแก้ไขกาหนดวัน เวลา และสถานทีใ่ นการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี 2563 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือเพิม่ เติมวาระการประชุมตามปกติทจ่ี ะต้องผ่านการพิจารณา
จากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 และ/หรือเปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 (Record date) ได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสมภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย
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 28 กุมภาพันธ์ 2563
ข้าพเจ้า บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอรายงานมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เกี่ยวกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุน ดังต่อไปนี้
1.

การลดทุน / เพิ่ มทุน
การลดทุน

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริษั ท ฯ ได้ มี ม ติ ใ ห้ ด าเนิ น การลดทุ น จดทะเบี ย นของบริษั ท ฯ จ านวน
40,100,543.75 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 312,462,090.75 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 272,361,547 บาท โดยการตัดหุน้ ทีย่ งั ไม่ได้ออกจาหน่ ายของบริษทั ฯ จานวน 160,402,175 หุน้ ก่อนที่
จะดาเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
การเพิ่ มทุน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียน 272,361,547
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 299,161,547 บาท โดยการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 26,800,000 บาท แบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญจานวน 107,200,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท โดยเป็ นการเพิม่ ทุนในลักษณะดังนี้
จานวนหุ้น

มูลค่าที่ตราไว้

รวม

(หุ้น)

(บาทต่อหุ้น)

(บาท)

หุน้ สามัญ

ไม่เกิน 12,200,000

0.25

ไม่เกิน
3,050,000.00

หุน้ สามัญ

ไม่เกิน 95,000,000

0.25

ไม่เกิน 23,750,000.00

การเพิ่ มทุน

ประเภทหุ้น

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน
 แบบมอบอ าน าจทั ว่ ไป
(General Mandate)

1

2.

การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
2.1

แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิ นทุน
ก.

รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น
(หุ้น)

อัตราส่วน (เดิ ม
: ใหม่)

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)

วัน เวลา จองซื้อ
และชาระเงิ น
ค่าหุ้น

หมายเหตุ

เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิของ
ใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ ECF-W3

ไม่เกิน
12,200,000

-

ไม่คดิ มูลค่า

-

หมายเหตุ 1
และ 2

หมายเหตุ:
1)

การปรับสิทธิจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด ) Private Placement) แบบ
มอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 12,000,000 หุน้ เพื่อรองรับการปรับสิทธิจากการออกและจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General
Mandate) จานวนไม่เกิน 95,000,000 ตามเงือ่ นไขของการปรับสิทธิทก่ี าหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิ
และหน้าทีข่ องผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิและผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญ บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิ
เทค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (ECF-W3) สาหรับผูถ้ อื หุน้ เดิม ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 (“ข้อกาหนดสิ ทธิ ฯ”)
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังไม่สามารถคานวณอัตราการปรับสิทธิของ ECF-W3 ได้ในขณะนี้ เนื่ องจากในการ
คานวณราคา และอัตราการใช้สทิ ธิใหม่นัน้ จะต้องคานวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ” ซึ่ง
ได้กาหนดไว้เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักต่อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ” ซึ่งหมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้น
สามัญทัง้ หมดของบริษทั ฯ หารด้วยจานวนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีท่ าการซื้อขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์
ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 ทาการ (วันทีเ่ ปิ ดทาการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันทีใ่ ช้ในการ
คานวณ ซึ่งปั จจุบนั บริษัท ฯ ยังไม่สามารถคานวณได้ โดย บริษทั ฯ จะสามารถคานวณราคาการใช้สทิ ธิและ
อัตราการใช้สทิ ธิได้ในวันแรกทีผ่ ซู้ ้อื หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ของบริษทั ฯ
กล่าวคือ วันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ทัง้ นี้ บริษทั
ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ต่อไป

2)

การปรับสิทธิเนื่องจากการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
ของบริษทั ฯ
จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนจานวน 200,000 หุน้ เพื่อรองรับการปรับสิทธิเนื่องจากการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่า
อัตราร้อยละ 80 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษทั ฯ
ตามข้อ 3.3.1 (จ) ของข้อก าหนดสิท ธิฯ เรื่อ งเงื่อนไขการปรับ สิท ธิข องใบสาคัญ แสดงสิท ธิ บริษัท ฯ ต้อ ง
ดาเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ เมื่อบริษทั ฯ จ่ายเงิน
ปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษทั ฯ สาหรับการดาเนินงานใน
รอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทน
2

ของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม โดยการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิ
จะมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่วนั แรกทีผ่ ซู้ ้อื หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในเงินปั นผล
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลประจาปี
2562 ในอัตราหุ้นละ 0.030227 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลร้อยละ 85.91 ของกาไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงิน ได้ของบริษั ทฯ สาหรับ การดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญ ชีของปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้
ดาเนินการแจ้งปรับสิทธิของ ECF-W3 ตามข้อกาหนดสิทธิฯ ในราคาใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิของ ECFW3 เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ทีผ่ ่านมา
ข.

การดาเนิ นการของบริษทั ฯ กรณี ที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีทม่ี เี ศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ ดังกล่าวทิง้

2.2

แบบมอบอานาจทั ่วไป (General Mandate)
จัดสรรให้แก่

ประเภทหลักทรัพย์

จานวนหุ้น(หุ้น)

ร้อยละต่อทุน
ชาระแล้ว/1

หมายเหตุ

บุคคลในวงจากัด
(Private Placement)

หุน้ สามัญ

ไม่เกิน 95,000,000

ไม่เกินร้อยละ 10

หมายเหตุขอ้ 1 ข้อ 2
ข้อ 3และข้อ 4

หมายเหตุ:
1.

บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนครัง้ เดียวเต็มจานวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็ น
คราวเดียวหรือเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) นี้ จะต้องมีจานวน
รวมกั น ไม่ เ กิ น 95,000,000 หุ้ น หรือ ไม่ เ กิ น กว่ า ร้ อ ยละ 10 ของทุ น ช าระแล้ ว ของบริ ษั ท ฯ ณ วัน ที่
คณะกรรมการมีมติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)

2.

บุ คคลในวงจากัด (Private Placement) ที่จะได้รบั การจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ในแบบมอบอ านาจทัว่ ไป
(General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็ นบุคคลที่
เกีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทา
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบตั กิ าร
ของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546
(ก)

เป็ น ผู้ลงทุ น สถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ที่ กจ.
17/2551 เรื่องการกาหนดบทนิยามเกีย่ วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ

(ข)

เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลทีม่ ฐี านะทางการเงินมั ่นคง และมีศกั ยภาพในการ
ลงทุนได้จริง รวมทัง้ มีความรูค้ วามสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็ นประโยชน์หรือ
ส่งเสริมการดาเนินงานของบริษทั ฯ

ทัง้ นี้ หากมีการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด บริษทั ฯ จะทาการเปิ ดเผยรายชื่อผูล้ งทุนที่
ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนก่อนการเสนอขายต่อไป
3.

ราคาเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ต่ อ บุ ค ลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ ไป
(General Mandate) นี้จะเป็ นไปตาม “ราคาตลาด” ซึง่ หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุน้ ของบริษทั ใน
3

ตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวัน
กาหนดราคาเสนอขายหุน้ นัน้ โดยราคาทีน่ ามาถัวเฉลีย่ ดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลีย่ ของการซื้อขายหุน้ นัน้ ในแต่
ละวัน ทัง้ นี้ วันกาหนดราคาเสนอขายหุน้ ต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทาการก่อนวันแรกทีเ่ สนอขายต่อนัก
ลงทุน และในกรณีทค่ี ณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจกาหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด
ตามที่คานวณได้ขา้ งต้น โดยในการกาหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องพิจารณาสภาวะ
ตลาด ณ ขณะนัน้ ด้วย ทัง้ นี้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
4.

3.

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั ฯ มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1.

พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เช่น การกาหนดราคาเสนอขาย การเสนอ
ขายเป็ นครัง้ เดียวหรือเป็ นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุน้ รายชื่อบุคคลในวงจากัด
และเงือ่ นไขและรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว

2.

การเข้า เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมทั ง้
ดาเนินการต่าง ๆ อันเกีย่ วเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว และ

3.

ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญ าต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่น คาขออนุ ญ าตหรือขอผ่อนผัน
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และการนาหุ้นสามัญ
เพิ่ม ทุ น ของบริษัท ฯ เข้าจดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และมีอ านาจในการ
ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เพื่อขออนุมตั ิ การเพิ่ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
กาหนดวัน ประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้นประจาปี 2563 ในวัน ศุก ร์ท่ี 24 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น ณ ห้อ ง .
Ballroom ชัน้ 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วงิ ส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ทัง้ นี้ กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2563

4.

5.

การขออนุ ญ าตเพิ่ ม ทุ น /จัด สรรหุ้น เพิ่ ม ทุ น ต่ อ หน่ วยงานราชการที่ เกี่ ยวข้อ ง และเงื่อ นไขการขอ
อนุญาต (ถ้ามี)
1.

การจดทะเบี ย นลดทุ น เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น แก้ ไ ขหนั ง สือ บริค ณห์ ส นธิ และการจดทะเบีย น
เปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

2.

การดาเนิ น การขออนุ ญ าตจากตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย เพื่อรับ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุน และการใช้เงิ นทุนในส่วนที่เพิ่ม
1.

เพื่ อ รองรับ การปรับ สิท ธิข องใบส าคัญ แสดงสิท ธิฯ ECF-W3 ตามเงื่อ นไขในการปรับ สิท ธิใ น
ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อ
หุน้ สามัญ
4

2.

6.

การเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนให้กบั กิจการ
เพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัท ฯ รวมทัง้ เพื่อเป็ นเงินทุน สาหรับการขยายธุรกิจหลัก อาทิ ส่วนการ
ลงทุนเครื่องจักรแบบกึง่ อัตโนมัตใิ ห้เพิม่ ขึน้ ในกระบวนการผลิต และ/หรือธุรกิจทีเ่ กี่ ยวเนื่องกับธุรกิจ
หลัก ของบริษัท ฯ และ/หรือ การลงทุ นในธุรกิจพลังงานต่ าง ๆ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ที่ประเทศเมียนมาร์ ที่บริษัทฯ เข้าลงทุน โดยการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัท
พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด รวมถึงการเข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทีบ่ ริษทั ฯ อยู่
ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ รวมถึงการเข้าลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ

ประโยชน์ ที่บริษทั ฯ จะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
การออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ในครัง้ นี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องทาง
การเงินและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการ รวมทัง้ เสริมสร้างให้บริษทั ฯ มีฐานเงินทุนทีแ่ ข็งแกร่ง
ขึน้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ รวมถึงการลงทุนใน
ธุรกิจพลังงาน ซึง่ จะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษทั ฯ ในระยะยาว

7.

ประโยชน์ ที่ผ้ถู ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุนและการจัดสรรเพิ่ มทุน
โปรดพิจารณาข้อ 6. ของแบบรายงานการเพิม่ ทุนฉบับนี้

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ่ มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
-ไม่ม-ี

9.

ตารางระยะเวลาการดาเนิ นการในกรณี ที่คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติ ให้เพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ

วัน เดือน ปี

1

ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2563

27 กุมภาพันธ์ 2563

2

กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2563

13 มีนาคม 2563

3

ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563

24 เมษายน 2563

4

ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วันนับแต่วนั ทีท่ ่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ิ

5

ดาเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วันนับแต่วนั ทีท่ ่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ิ

5

บริษทั ฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

(นายชาลี สุขสวัสดิ ์ และนายอารักษ์ สุขสวัสดิ ์)
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
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