
CPF เคาะอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้  3.00% ถึง 
4.00% ต่อปี เสนอขาย 1-2 และ 4 มิ.ย.นี ้
ผา่น 5 สถาบนัการเงิน มั่นใจ นลท.ตอบรบัดี

นายวิทวัส เวชชบุษกร  กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงิน บริษัท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน) หรือ RS เปิดเผยว่า 

บริษัทฯมั่นใจว่าผลการด�าเนินการไตรมาส 2/2563 จะเติบโตต่าเน่ืองจากไตรมาส 1/2563 เน่ืองจาก บริษัทฯจะรุกออนไลน์มากขึ้นด้วยการ

เข้าไปในสื่อวิทยุออนไลน์ โดยปลายเดือนนี้บริษัทฯจะมีการเปิดตัว Cool Anything ซึ่งเป็น Life 

บมจ.เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร หรอื "ซพีเีอฟ" (CPF) ก�าหนดอัตราดอกเบีย้ต่อปี ส�าหรบั

หุน้กู้ อายุ 4 ปี ที ่3.00% อายุ 7 ปี ที ่3.40% อายุ 12 ปี ที ่3.75% และอายุ 15 ปี ที ่

4.00% พรอ้มเสนอขายใหผู้ล้งทนุท่ัวไป ผูล้งทนุรายใหญ่ และ/หรอื ผูล้งทนุสถาบนั 

ระหว่างวันที ่1-2 และ 4 มิถนุายนนี ้ผา่น 5 สถาบนัการเงิน มั่นใจได้รบัการตอบรบัจาก

นักลงทนุเป็นอยา่งด ี เหตหุุน้กู้ได้รบัอันดับเครดิตที ่ A+ จากทรสิเรทต้ิง สะท้อนความ

แข็งแกรง่ของกิจการและโอกาส

CPF จ่อขายหุ้นกู้ 1-2,4 มิ.ย.นี้
มั่นใจ นลท.ตอบรับดี

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ
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RS ลั่นก�าไรสุทธิปี63 โต 13-15%
ส่งซิก Q2/63 โตต่อเนื่อง 

นายอารักษ์ สุขสวัสด์ิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ากัด (มหาชน) ECF เปิดเผยว่า มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ัง

ท่ี6/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2563มีมติอนุมัติให้น�าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 พิจารณาอนุมัติการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน�าเงินท่ีได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้

บอรด์ ECF อนุมัติเพิ่มทุนให้พพี ี95 ล้านหุ้น พรอ้มออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2 พันลบ. 
น�าเงินเป็นทุนหมุนเวียน - คืนหนี้ พร้อม แจงเพิ่มทุนแบบ General Mandate 
เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน - รองรับขยายธุรกิจหลัก - ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

อ่านต่อหน้า 7

บอร์ด ECF อนุมัติเพ่ิมทุนพีพี 95 ล้านหุ้น
/ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 2 พันลบ.

RS มั่นใจผลงาน Q2/63 โตต่อเน่ือง หลังรุกออนไลน์ หวังปีนีส้ดัสว่นเพิ่มเป็น 15% พรอ้มย�าเป้ารายได้
ปี63 โต 20% แตะ 4.3 พันลบ. จากธุรกิจพาณิชย์ขับเคล่ือน - ขยายช่องทางการขายมากขึ้น

นายวิทวัส เวชชบุษกร
กรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารฝ่าย

การเงิน บรษัิท อารเ์อส จ�ากัด (มหาชน) หรอื RS
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 RS มั่นใจผลงาน Q2/63 โตต่อเน่ือง หลังรุก

ออนไลน์ หวังปีนี้สัดส่วนเพิ่มเป็น 15% พร้อมย�า

เป้ารายได้ปี63 โต 20% แตะ 4.3 พันลบ. จาก

ธุรกิจพาณิชย์ขับเคล่ือน-ขยายช่องทางการขาย

มากขึ้น ขณะท่ีปี63 ก�าไรขั้นต้นอยู่ท่ี 50% หลัง

บริหารต้นทุนดีเยี่ยม หนุนก�าไรสุทธิโต 13-15%

 นายวิทวัส เวชชบุษกร กรรมการ
บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
การเงิน บริษัท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ RS เปิดเผยว่า บริษัทฯมั่นใจว่าผลการ

ด�าเนินการไตรมาส 2/2563 จะเติบโตต่าเน่ืองจาก

ไตรมาส 1/2563 เนื่องจาก บริษัทฯจะรุกออนไลน์

มากขึ้นด้วยการเข้าไปในสื่อวิทยุออนไลน์ โดย

ปลายเดือนนี้บริษัทฯจะมีการเปิดตัว Cool 

Anything ซึ่งเป็น Life Style Shopping Mall และ

เปล่ียนผู้ฟังท่ีปัจจุบันบริษัทฯมีฐานอยู่กว่า 2 ล้าน

รายต่อเดือน ให้เป็นผู้ซื้อสินค้า โดยสินค้าส่วนใหญ่

จะตอบโจทย์นักศึกษาและวัยท�างานอายุต้ังแต่ 

20 ปีขึ้นไป โดยในปีนนี้บริษัทฯ  ต้ังเป้ามีสัดส่วน

ออนไลน์เพิ่มเป็น 15% จากปัจจุบัน 10% 

 ท้ังน้ีบริษัทฯยอมรับว่าธุรกิจสื่อใน

ไตรมาส2/2563 จะได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เม็ดเงินโฆษณา

ปรับตัวลดลง แต่ในส่วนของธุรกิจพาณิชย์ยังคง

เติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องจากกการท่ีบริษัทฯขยาย

ช่องทางการขายให้ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึง

ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ต่อผู้บริโภคใน

ปัจจุบัน แต่ท้ังนี้บริษัทฯเชื่อว่าธุรกิจสื่อจะสามารถ

กลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ในช่วงครึ่งปีหลัง และ

สนับสนุนให้ผลประกอบการครึ่งปีหลังปรับตัวขึ้น

กว่าครึ่งปีแรก ประกอบกับไตรมาส4/2563 คาด

ว่าจะมีการจัดอีเวนท์ และคอนเสริตอีก 2 ครั้งหลัง

จากถูกเล่ือนออกไป 

 ขณะท่ีบริษัทฯยังคงมั่นใจว่ารายได้ปี 2563 

จะท�าได้ 4,300 ล้านบาท หรือเติบโต 20% จากปี

ก่อนท่ีท�าได้ 3,621.86  ล้านบาท โดยการเติบโต

จะมาจากธุรกิจพาณิชย์เป็นหลักท่ีคาดว่าปีนี้จะมี

การเติบโต 30%  ซึ่งบริษัทฯได้มีการน�าสินค้าของ

ตนเองจ�าหน่ายผ่านธุรกิจเพลง ธุรกิจสื่อของบ

ริษัทฯเอง ได้แก่ ช่อง8  ช่อง2  ช่องสบายดีทีวี และ

คล่ืนวิทยุCOOLFm   รวมถึงปีนี้บริษัทฯยังได้ร่วม

มือกับพันทมิตรทีวีดิจิตัลรายอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น 

ไทยรัฐ เวิร์คพอยด์ อมรินทีวี เพื่อเข้าไปจ�าหน่าย

สินค้าและวางโฆษณาสินค้า และยังมีร้านค้าปลีก

เช่น วัตสัน  บูธ ด้วยเช่นกัน

ฉบับที่ 1147 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

RS ลั่นก�าไรสุทธิปี63 โต 13-15%
ส่งซิก Q2/63 โตต่อเนื่อง 
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 นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการจ�าหน่ายคอนเทนต์

จากสื่อของตนเอง หลังปัจจุบันมีผู้เล่นสื่อออนไลน์

ท่ีเกิดใหม่ในตลาดหลายรายต้องการน�าคอนเทนต์

ไปลงในช่องตนเอง โดยบริษัทฯคาดว่าปีน้ีรายได้

จากการจ�าหน่ายคอนเทนต์จะอยู่ท่ี 200 ล้านบาท 

โดยไตรมาส 1/2563 ท�าได้แล้ว 90 ล้านบาท ซ่ึง

ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนุนให้รายได้รวมในปีน้ีของ

บริษัทฯเติบโตได้ตามเป้าหมาย 

 ท้ังนี้ปัจจุบันบริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจ

พาณิชย์ 60% ธุรกิจสื่อ 30% และธุรกิจเพลง 

10%  

 พร้อมกันนี้บริษัทฯจะพยายามบริหารต้นทุน

ในปีนี้ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีอัตราก�าไรขั้น

ต้นปรับตัวขึ้นมาอยู่ท่ี 50%ในปีน้ี จากปีก่อนอยู่ท่ี 

40% ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ

ในปีนี้มีการเติบโต 13-15% จากปีก่อนท่ีท�าได้ 

363.34  ล้านบาท 

นอกจากน้ี บริษัทฯยังคงมองหาโอกาสเข้าซ้ือ

กิจการ(M&A)เพื่อสร้างการเติบโตให้แก่บริาทฯ

ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง

เจรจากับบริษัทท่ีคาดว่าจะมีการเข้าไปร่วมลงทุน 

คาดว่าจะเห็นภายในปีนี้บ้าง ซึ่งหากมีความคืบ

หน้าจะแจ้งให้ทราบทันที 

 "เราเชื่อว่ายอดขายออนไลน์ในช่วงโควิด-

19จะปรับตัวได้ดียิ่งขึ้นจาก New Nomal เพราะ

พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเปล่ียนไปหันมาซื้อ

ของออนไลน์มากขึ้น เราก็พยายามมปรับกลยุทธ์

เพื่อให้สอดคล้อง ซึ่งมีหลายอย่างท่ีเราปรับปรุง 

ไม่ว่าจะช่องทาง สินค้า ระบบ รวมถึงการพัฒนา

แคมเปญต่างๆ ส่วนธุรกิจสื่อโดยรวมในปีนี้มองว่า

ค่อนข้างล�าบากจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ท�าให้

หลายคนมีความระมัดระวังในการใช้เม็ดเงินมาก

ขึ้น แต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการว่าจะน�า

เสนอสินค้าหรือช่วยลูกค้าและสร้างความแตก

ต่างรวมถึงความคุ้มค่าได้อย่างไรบ้าง" นายวิทวัส 

กล่าว

ฉบับที่ 1147 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

RS ลั่นก�าไรสุทธิปี63 โต 13-15%
ส่งซิก Q2/63 โตต่อเนื่อง 
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 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ 
"ซีพีเอฟ" (CPF) ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยต่อ

ปี ส�าหรับหุ้นกู้ อายุ 4 ปี ท่ี 3.00% อายุ 7 ปี ท่ี 

3.40% อายุ 12 ปี ท่ี 3.75% และอายุ 15 ปี ท่ี 

4.00% พร้อมเสนอขายให้ผู้ลงทุนท่ัวไป ผู้ลงทุน

รายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวัน

ท่ี 1-2 และ 4 มิถุนายนนี้ ผ่าน 5 สถาบันการเงิน 

มั่นใจได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี 

เหตุหุ้นกู้ได้รับอันดับเครดิตท่ี A+ จากทริสเรทต้ิง 

สะท้อนความแข็งแกร่งของกิจการและโอกาส

ในการเติบโตอย่างมีศักยภาพของอุตสาหกรรม

อาหาร ขณะท่ีผลตอบแทนน่าพอใจในภาวะท่ีการ

ลงทุนโดยรวมยังมีความไม่แน่นอนสูง และอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากยังอยู่ในระดับต�า

 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) 

หรือ "ซีพีเอฟ" (CPF) ผู้ด�าเนินธุรกิจเกษตร

อุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ภายใต้

วิสัยทัศน์ "ครัวของโลก" เปิดเผยว่า ตามท่ีบริษัทฯ 

ได้เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุน

ท่ัวไป ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

นั้น  ล่าสุด บริษัทฯ ได้ก�าหนดอัตราดอกเบี้ย

ส�าหรับหุ้นกู้ดังกล่าว ดังนี้ หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตรา

ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 

3.40% ต่อปี โดยท้ัง 2 รุ่นนี้จะเสนอขายให้แก่ผู้

ลงทุนท่ัวไป  ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุน

สถาบัน ขณะท่ีหุ้นกู้อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 

3.75% ต่อปี และอายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% 

ต่อปี จะเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/

หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ก�าหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 

เดือน เสนอขายระหว่างวันท่ี 1-2 และ 4 มิถุนายน

นี้

 ท้ังน้ี ผู้ลงทุนท่ัวไป สามารถสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมและจองซื้อหุ้นกู้ "ซีพีเอฟ" ได้ท่ี ธนาคาร

กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด 

(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 

และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) 

ส�าหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและจองซื้อหุ้นกู้

ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ธนาคาร

กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จ�ากัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ก�าหนดจอง

ซื้อขั้นต�า 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 

บาท

 การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่า

จะได้รับการตอบรับท่ีดีจากนักลงทุน เนื่องจาก

หุ้นกู้ของ "ซีพีเอฟ" ได้รับการจัดอันดับเครดิต

จากบริษัท ทริสเรทต้ิง จ�ากัด ท่ีระดับ A+ เมื่อ

วันท่ี 31 มีนาคม 2563 ซึ่งสะท้อนสถานะความ

เป็นผู้น�าของบริษัท ในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

และอาหารของไทย ตลอดจนการมีฐานการผลิต

ในหลายประเทศ รวมถึงการมีสินค้าและตลาดท่ี

หลากหลาย นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อน

ถึงความยืดหยุ่นทางการเงินจากการลงทุนเชิงกล

ยุทธ์ของบริษัทฯ สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ลงทุนท่ีแสวงหาทางเลือกในการลงทุนท่ีให้ผล

ตอบแทนท่ีน่าพอใจ ท่ามกลางภาวะการลงทุนท่ีมี

ความไม่แน่นอน และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีอยู่

ในระดับต�า ท้ังนี้ บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ต้ังแต่ปี 

พ.ศ.2543 และมีการจ�าหน่ายหุ้นกู้มาแล้วมากกว่า  

40  รุ่น ซึ่งไม่เคยมีปัญหาในการช�าระคืนเงินต้น

และดอกเบี้ย

ฉบับที่ 1147 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

CPF จ่อขายหุ้นกู้ 1-2,4 มิ.ย.นี้
มั่นใจ นลท.ตอบรับดี
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 กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของซีพีเอฟให้ความ

ส�าคัญในการขยายธุรกิจแบบครบวงจรและ

กระจายความเสี่ยง จึงมีกิจการครอบคลุมท้ัง สุกร 

ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา โดยธุรกิจหลัก 3 

ประเภท คือ 1. ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) 2. ธุรกิจ

ผลผลิตจากการเล้ียงสัตว์และแปรรูปเน้ือสัตว์ 

(Farm and Processing) ได้แก่ พันธุ์สัตว์ สัตว์เพื่อ

การค้า และเนื้อสัตว์แปรรูปขั้นพื้นฐาน และ 3. 

ธุรกิจอาหาร (Food) ได้แก่ เน้ือสัตว์แปรรูปก่ึงปรุง

สุกและปรุงสุก และสินค้าอาหารพร้อมรับประทาน

ภายใต้ตราสินค้า CP และตราสินค้าของลูกค้า รวม

ท้ังประกอบกิจการค้าปลีกและร้านอาหาร เช่น CP 

Freshmart  กิจการห้าดาว และร้าน Chester's   

ดังนั้นภาพรวมธุรกิจของซีพีเอฟจึงถือเป็นหน่ึงใน

ปัจจัย 4 ของการด�ารงชีวิตซึ่งมีความส�าคัญ ไม่ว่า

จะในมุมของการเป็นผู้ผลิตอาหารให้เพียงพอกับ

ความต้องการของคนไทย หรือการเป็นผู้สร้างงาน

 ท้ังนี้ ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2563 

บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 6,111 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43% 

เมื่อเทียบจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็น

ผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและ

อัตราก�าไร โดยรายได้จากการขายในไตรมาสท่ี 

1 ปี 2563 มีจ�านวน 138,135 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

10% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมา

จากรายได้จากการขายของกิจการในต่างประเทศ

เพิ่มขึ้น 12% และกิจการในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

6% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของธุรกิจการ

เล้ียงสัตว์เป็นหลัก โดยเฉพาะในประเทศเวียดนาม 

ในส่วนของอัตราก�าไรขั้นต้นในไตรมาสท่ี 1 อยู่

ท่ี 18% ปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อนท่ีอยู่ท่ี 14% โดยมีปัจจัยหลักมาจากก�าไรขั้น

ต้นของธุรกิจสุกรท่ีปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากโรค

ระบาด ASF (African Swine Fever) ท่ีเกิดขึ้นโดย

เฉพาะในประเทศเวียดนาม ส่งผลให้ปริมาณสุกร

ในประเทศเวียดนามลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ ท�าให้

ราคาขายเฉล่ียในประเทศเวียดนามปรับตัวสูงขึ้น

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

 ส�าหรับผู้ลงทุนท่ัวไปท่ีสนใจจองซื้อหุ้นกู้ บมจ.

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ (CPF) สามารถ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี www.sec.or.th 

หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงิน ดังต่อไปนี้

 ผู้ลงทุนท่ัวไป ติดต่อ

 - ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) โทร.02-

111-1111

 - ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) โทร.02-

888-8888 กด 819

 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) โทร.

02-777-6784

 - ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) 

โทร.02-626-7777

 ผู้ลงทุนรายใหญ่ ติดต่อ

 - ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) โทร.02-

111-1111

 - ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) โทร.02-

888-8888 ต่อ 819

 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) โทร.

02-777-6784

 - ธนาคารออมสิน (จัดจ�าหน่ายท่ีส�านักงาน

ใหญ่เท่านั้น) โทร.02-299-9245

ฉบับที่ 1147 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

CPF จ่อขายหุ้นกู้ 1-2,4 มิ.ย.นี้
มั่นใจ นลท.ตอบรับดี
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 บอร์ด ECF อนุมัติเพ่ิมทุนให้พีพี 95 ล้าน
หุ้น พร้อมออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2 พันลบ. น�าเงิน
เป็นทุนหมุนเวียน-คืนหนี้ พร้อม แจงเพิ่มทุนแบบ 
General Mandate เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน-
รองรับขยายธุรกิจหลัก-ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

 นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้
จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
จ�ากัด (มหาชน) ECF เปิดเผยว่า มติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี6/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ
วันท่ี 21 พฤษภาคม 2563มีมติอนุมัติให้น�าเสนอต่อ
ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 พิจารณา
อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 
2,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน�าเงินท่ีได้
รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปในการด�าเนิน
ธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
และ/หรือ ช�าระคืนหนี้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินลงทุนใน
การขยายธุรกิจหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ตามท่ีคณะ
กรรมการบริษัทเห็นควร

 นอกจากนี้ มีมติอนุมัติให้น�าเสนอต่อท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 พิจารณาอนุมัติการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ�านวน 40,100,543.75 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 312,462,090.75 บาท 
โดยการตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้ออกจ�าหน่ายของบ
ริษัทฯ จ�านวน 160,402,175 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน272,361,547 
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 1,089,446,188 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

 พร้อมอนุมัติให้น�าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ�าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จ�านวน 26,800,000 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 107,200,000 หุ้น มูลค่า
ท่ีตราไว้หุ้นละ0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
272,361,547 บาท เป็น 299,161,547 บาท

 โดยจะมีการออกและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด 
(Private Placement) ตามแบบมอบอ�านาจท่ัวไป 
(GeneralMandate) จ�านวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement) ใน
แบบมอบอ�านาจท่ัวไป (General

Mandate)

 ท้ังนี้บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจ�านวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ 
โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไป
ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จ�านวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด 
(Private Placement) ตามแบบมอบอ�านาจท่ัวไป 
(General Mandate) น้ี จะต้องมีจ�านวนรวมกันไม่
เกิน95,000,000 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนช�าระแล้วของบริษัทฯ ณ วันท่ีคณะกรรมการบ
ริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจท่ัวไป 
(General Mandate)โดย บุคคลในวงจ�ากัด (Private 
Placement) ท่ีจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในแบบมอบอ�านาจท่ัวไป (General Mandate) จะ
ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไป
นี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ 
ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 
21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท�ารายการท่ีเก่ียว
โยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 
เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546

ฉบับที่ 1147 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

บอร์ด ECF อนุมัติเพ่ิมทุนพีพี 95 ล้านหุ้น
/ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 2 พันลบ.

https://bit.ly/KTC-Annoucement-Covid19
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 (ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี 

กจ.17/2551 เรื่องการก�าหนดบทนิยามเก่ียวกับ

การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ

 (ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา

หรือนิติบุคคลท่ีมีฐานะทางการเงินมั่นคง และมี

ศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมท้ังมีความรู้ความ

สามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการท่ีเป็น

ประโยชน์หรือส่งเสริมการด�าเนินงานของบริษัทฯ

 ท้ังนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ

บุคลในวงจ�ากัด (Private Placement) ตามแบบ

มอบอ�านาจท่ัวไป (General Mandate) น้ีจะเป็น

ไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉล่ีย

ถ่วงน�าหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท�าการติดต่อกัน แต่

ไม่เกินสิบห้าวันท�าการติดต่อกัน ก่อนวันก�าหนด

ราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาท่ีน�ามาถัวเฉล่ียดัง

กล่าวต้องใช้ราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้นน้ันใน

แต่ละวัน ท้ังนี้ วันก�าหนดราคาเสนอขายหุ้นต้อง

ย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันท าการก่อนวันแรกท่ี

เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีท่ีคณะกรรม

การบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึง

ประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบ

ริษัทฯ อาจก�าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลด

ได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตาม

ท่ีค�านวณได้ข้างต้น โดยในการก�าหนดส่วนลดดัง

กล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ 

ขณะน้ันด้วย ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้

บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อ

บุคคลในวงจ�ากัด

 นอกจากนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

อนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอ�านาจให้คณะ

กรรมการบริษัทฯ มีอ�านาจในการด�าเนินการต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อ

ไปน้ี

 1) พิจารณาก�าหนดรายละเอียดการจัดสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การก�าหนดราคาเสนอขาย 

การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะ

เวลาการเสนอขาย การช ระค่าหุ้น รายชื่อบุคคล

ในวงจ�ากัด และเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

 2) การเข้าเจรจาท�าความตกลง และลงนาม

ในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ัง

ด�าเนินการต่าง ๆ อันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

 3) ลงนามในเอกสารค�าขออนุญาต ค าขอ

ผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานท่ีจ�าเป็นและเก่ียวข้อง

กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซ่ึงรวม

ถึงการติดต่อ และการยื่นค�าขออนุญาตหรือขอ

ผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วย

งานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการน�า

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ�านาจใน

การด าเนินการอ่ืนใดอันจ�าเป็นและสมควรเก่ียว

กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 ขณะท่ีมีมติอนุมัติให้น�าเสนอต่อท่ีประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับ

สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ากัด (มหาชน)ครั้งท่ี 

3 (ECF-W3) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ตามสัดส่วนการถือหุ้น จ�านวนไม่เกิน 12,200,000 

หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามเง่ือนไข

ของการปรับสิทธิท่ีก�าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ

ว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบส�าคัญแสดง

สิทธิและผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ากัด (มหาชน) ครั้ง

ท่ี3 (ECF-W3) ส าหรับผู้ถือหุ้นเดิม ลงวันท่ี 20 

ตุลาคม 2560 (“ข้อกา หนดสิทธิฯ”) โดยมีราย

ละเอียดการปรับสิทธิดังนี้

 1. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน 

12,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิจากการ

ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขาย

ให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement) 

ตามแบบมอบอ�านาจท่ัวไป(General Mandate) 

จ�านวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น

 2. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน 200,000 

หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิเนื่องจากการจ่าย

เงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของ

ก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ

 ส�าหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการ

ใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพิ่ม

 1. เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส�าคัญแสดง

สิทธิฯ ECF-W3 ตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิในข้อ

ก�าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบส�าคัญ

แสดงสิทธิและผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น

สามัญ

 2. การเพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจท่ัวไป 

(General Mandate) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ให้กับกิจการ เพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ รวม

ท้ังเพื่อเป็นเงินทุนส�าหรับการขยายธุรกิจหลัก 

อาทิ ส่วนการลงทุนเครื่องจักรแบบก่ึงอัตโนมัติ

ให้เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิต และ/หรือธุรกิจ

ท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือ

การลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ ได้แก่ โครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศเมีย

นมาร์ ท่ีบริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสี

เขียว (ประเทศไทย) จ�ากัด รวมถึงการเข้าลงทุน

ในโครงการต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษา

ความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงการเข้าลงทุน

ในธุรกิจอ่ืน ๆ

 โดยก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประ

จปี 2563 ในวันพุธท่ี8 กรกฎาคม 2563 เวลา 

13.30 น.ณ ห้องประชุม แมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิ

ราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 99 ถนนก�าแพงเพชร 

6 วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210
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