เลขที่......................
ส่ วนที่ 1
วันที่ยื่นความจานงในการใช้สิทธิ ....................................................
ทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิเลขที่.....................................................

แบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) หรือ ECF-W1 ครั้งสุ ดท้ าย

เรียน



คณะกรรมการ บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) ....................................................................................................................................................................................................................................................................
โปรดระบุประเภทผู้ที่จะใช้ สิทธิซื้อหุ้น
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่...................................
บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ใบต่างด้าว / หนังสื อเดินทาง / เลขบัตรประจาตัวเลขที่...................................
นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล..............................................................
นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล..............................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด......../........../........... เพศ........................................................................... สัญชาติ ....................................................................... อาชีพ ....................................................................................................................
บ้านเลขที่ปัจจุบนั ........................................................................ตรอก / ซอย............................................................................ ถนน ....................................................................... แขวง / ตาบล ...................................................
เขต / อาเภอ.................................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..........................................................โทรศัพท์...............................โทรศัพท์มือถือ.....................................................
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี....................................................................................................................... ประเภทการเสี ยภาษี
หักภาษี
ไม่หกั ภาษี
ในฐานะผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิซ้ื อหุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้สิทธิ.............................................................................หน่วย
2. จานวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ............................................................หุ้น อัตราการใช้สิทธิ เท่ากับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิ บสตางค์)
3. รวมเป็ นเงินที่ตอ้ งชาระในการใช้สิทธิซ้ื อหุ้นสามัญ.........................................................................บาท
4. ข้าพเจ้าได้ชาระเงินค่าการใช้สิทธิซ้ื อหุ้นสามัญดังกล่าว โดย
เงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากชื่อ “บัญชีจองซื้ อหุ้นเพิ่มทุน บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สาขาแกลง เลขที่บญั ชี 329-3-03799-4
เช็ค
ดร๊ าฟท์
ตัว๋ แลกเงินธนาคาร
คาสัง่ จ่ายเงินธนาคาร เลขที่เช็ค .......................... วันที่...................... ธนาคาร....................... สาขา.................
.และขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)” ***อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ใคร่ ขอความร่ วมมือจากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ใช้วิธีการโอนเงิ นเข้าบัญชีของ
บริ ษทั ฯ เพื่อป้ องกันปั ญหาการเกิ ดค่าธรรมเนี ยมจากเช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงิ นธนาคาร หรื อคาสัง่ จ่ายเงิ นธนาคาร ที่จะเกิ ดขึ้น เนื่ องจากบัญชีธนาคารของบริ ษทั ฯ เป็ นบัญชีต่างจังหวัด ซึ่ งจะมีผลให้ยอดเงิ นที่
ทางบริ ษทั ฯ ได้รับสุ ทธิ ไม่เต็มตามจานวนที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตอ้ งการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นสามัญ แต่ในกรณี ที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ยงั คงต้องการใช้การชาระเงิ นด้วยเช็ค และคาสัง่ จ่ายเงิ นธนาคาร
สามารถทาได้ไม่เกิ นวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น และบริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับการจ่ายชาระด้วยแคชเชียร์ เช็คเนื่ องจากเป็ นบัญชีสาขาต่างจังหวัดโดยค่าธรรมเนียมที่เกิ ดขึ้นจากการชาระโดยวิธีน้ ี ท้งั หมด
ทางผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ บริ ษทั ฯ จะพิจารณาจัดสรรจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิให้กบั ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามยอดสุ ทธิ ที่ทางบริ ษทั ฯ เรี ยกเก็บได้เท่านั้น***
5. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสามัญและขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ถ้ามี) ดังนี้
ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จานวน............................................ใบ รวมจานวน...........................................................หน่วย ตามรายละเอียด ดังนี้
เลขที่ใบสาคัญหรื อใบแทนใบสาคัญ................................................................จานวน........................................................หน่วย
เลขที่ใบสาคัญหรื อใบแทนใบสาคัญ................................................................จานวน........................................................หน่วย
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี)................................................................หน่วย
หากข้าพเจ้าได้รับทอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้ที่จะใช้ สิทธิซื้อหุ้นเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)
ให้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนิ นการให้บริ ษทั หลักทรัพย์........................................ผูฝ้ ากเลขที่....................................
(ระบุชื่อใดชื่อหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฏด้านหลังในแบบฟอร์ มแสดงความจานงการใช้สิทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญนี้ ) นาใบสาคัญแสดงสิ ทธิน้ นั เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อ
ผูฝ้ าก เพื่อเข้าบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์เลขที่............................ ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั้น
ให้ฝากใบสาคัญแสดงสิ ทธิตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องเสี ยค่าธรรมเนียม)
ให้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีที่จะมอบหมายให้บริ ษทั ดาเนินการใด ๆ เพื่อจะทาให้การจัดทาใบสาคัญแสดงสิ ทธิและการส่งมอบใบสาคัญแสดงสิ ทธิมา
ให้ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการนับจากวันครบกาหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ
6. หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้ที่จะใช้ สิทธิซื้อหุ้นเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)
ให้ออกหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนิ นการให้บริ ษทั หลักทรัพย์........................................ผูฝ้ ากเลขที่....................................
(ระบุชื่อใดชื่อหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฏด้านหลังในแบบฟอร์ มแสดงความจานงการใช้สิทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญนี้ ) นาหุ้นนั้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก เพื่อเข้า
บัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์เลขที่............................ ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั้น (ชื่อผูใ้ ช้สิทธิตอ้ งตรงกับชื่อบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดาเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผูใ้ ช้สิทธิแทน)
ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของ
บริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซื้ อหุ้นจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียม) และข้าพเจ้าได้กรอกแบบฟอร์ มตามข้อกาหนดของ FATCA เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ให้ออกใบหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีที่จะมอบหมายให้บริ ษทั ดาเนินการใด ๆ เพื่อจะทาให้การจัดทาใบหุ้นสามัญและการส่งมอบใบหุ้นสามัญมาให้ขา้ พเจ้าภายใน 15
วันทาการนับจากวันครบกาหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ ซึ่ งข้าพเจ้าตกลงว่าข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รับหลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
7. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าชาระจานวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้ที่จะใช้ สิทธิซื้อหุ้นเลือกข้อใดข้ อหนึ่ง)
ถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ น้ ีสิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ
ถือว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซื้ อมีจานวนเท่ากับจานวนที่จะได้รับตามจานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่ งบริ ษทั ได้รับชาระไว้จริ งตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น
ให้ขา้ พเจ้าชาระเงินเพิ่มเติมตามจานวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริ ษทั ไม่ได้รับเงินครบถ้วนตามจานวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา
ดังกล่าว บริ ษทั จะถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้ นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิซ้ื อหุ้นสามัญจานวนดังกล่าว หรื อในจานวนที่ท่านจัดสรรไว้และจะไม่ยกเลิกการใช้สิทธิซ้ื อหุ้นสามัญนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบฟอร์ มแสดงความจานงการใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ้น
สามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้อยพร้อม หลักฐานการโอนเงิน / เช็ค / ดร๊ าฟท์ / ตัว๋ แลกเงินธนาคาร และคาสัง่ จ่ายเงินธนาคาร มาถึงบริ ษทั ภายในกาหนดระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิหรื อ หลักฐานการ
โอนเงิน / เช็ค / ดร๊ าฟท์ / ตัว๋ แลกเงินธนาคาร และคาสัง่ จ่ายเงินธนาคารไม่ผา่ นการชาระเงินจากธนาคารให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะซื้ อหุ้น
ลงชื่อ.................................................................................... ผูใ้ ช้สิทธิซ้ื อหุ้นสามัญ
(......................................................................................)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
หลักฐานการรับแบบฟอร์ มแสดงความจานงการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ ECF-W1 (ผู้ที่จะใช้ สิทธิซื้อหุ้นโปรดกรอกข้ อความส่ วนนีด้ ้ วย)

ส่ วนที่ 2

เลขที่......................วันที่..................................
บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามแบบแสดงความจานง)...............................................................................................................................................................................................................
เพื่อใช้สิทธิซ้ื อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิของ บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) จานวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ ............................... หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็ นเงิน........................บาท
ชาระโดย
เงินโอน
เช็ค
ดร๊ าฟท์
ตัว๋ แลกเงินธนาคาร
คาสัง่ จ่ายเงินธนาคาร เลขที่เช็ค.......................... วันที่................... ธนาคาร................................... สาขา.....................................................
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ขอรับทอน (ถ้ามี)........................................................ หน่วย
ออกใบหุ้นสามัญในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก................................................. บัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์เลขที่ ....................................................
ออกใบหุ้นสามัญในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และนาหุ้นสามัญเข้าบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
ออกใบหุ้นสามัญในนามผูจ้ องซื้ อ
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับมอบอานาจ.............................................................

รายชื่ อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
BROKER
ชื่อบริ ษทั

ผูฝ้ ากเลขที่

ชื่อบริ ษทั

ผูฝ้ ากเลขที่

002

บริ ษทั หลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด

030

บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)

003

บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

032

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด

004

บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด

034

บริ ษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

005

038

บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)

006

บริ ษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

048

บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)

007

บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

050

บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด

008

บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด

051

บริ ษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด

010

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด

200

บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

011

บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

211

บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด

013

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

213

บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด

014

บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)

221

บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด (มหาชน)

015

บริ ษทั หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด

224

บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)

016

บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)

225

บริ ษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด

019

บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด

229

บริ ษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด

022

บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิต้ ี จากัด

230

บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด

023

บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิ ชย์ จากัด

244

บริ ษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด

026

บริ ษทั หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

247

บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

027

บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

248

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด

029

บริ ษทั หลักทรัพย์กรุ งศรี จากัด (มหาชน)

924

บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

SUB-BROKER
ชื่อบริ ษทั

ผูฝ้ ากเลขที่

ชื่อบริ ษทั

ผูฝ้ ากเลขที่

236

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)

243

บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)

242

บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิต้ คี อร์ ป (ประเทศไทย) จากัด

245

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

CUSTODIAN
ชื่อบริ ษทั

ผูฝ้ ากเลขที่

ชื่อบริ ษทั

ผูฝ้ ากเลขที่

301

ธนาคารซิต้ แี บงก์ เอ็น .เอ.(CUSTODY SERVICES)

329

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

302

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)

330

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (เพื่อตราสารหนี้)

303

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) - ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน

334

บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)

304

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

336

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

305

ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)

337

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

308

ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

339

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)

312

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

340

ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้)

316

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)

343

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

320

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน

345

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

328

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

425

ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)

ที่ ECF2 040/2560
1 มิถุนายน 2560
เรื่อง

แจ้งการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ (ECF-W1) ครังสุ
้ ดท้าย (27 กรกฎาคม 2560)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) ("บริษทั ฯ") ได้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้
หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (ECF-W1) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 จานวน 259,868,446 หน่ วย
โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญของบริษัท ฯ ได้ โดยกาหนดวันใช้สทิ ธิครัง้ แรก คือ วันที่ 30
พฤศจิกายน 2558 และวันใช้สทิ ธิครัง้ ต่อ ๆ ไปในทุก ๆ วันทาการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน
ของแต่ละปี คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 / วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 / วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และครัง้ สุดท้าย
ก าหนดให้ต รงกับ วัน ท าการสุด ท้า ยของบริษัท ฯ ก่ อ นวัน ที่ห มดอายุ ข องใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ซึ่ง ตรงกับ วัน ที่ 28
กรกฎาคม 2560 รวมวันใช้สทิ ธิทงั ้ สิน้ 5 วัน ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี้ เนื่องจากวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ตรง
กับวันหยุดราชการ ดังนัน้ จึงมีกาหนดเปลีย่ นแปลงวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายเป็ นวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ซึง่ เป็ นวันทาการ
สุดท้ายก่อนวันทีใ่ ช้สทิ ธิเดิมตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิฯ
บริษทั ฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ สุดท้าย
คือ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ดังนี้
1. ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ :
ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันครบกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง
15.30 น. ของวันที่ 12 – วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ในช่วงเวลาทาการของบริษทั ฯ
2. วันกาหนดการใช้สทิ ธิ :
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
3. อัตราการใช้สทิ ธิ :
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้
4. ราคาใช้สทิ ธิ :
0.50 บาทต่อหุน้
5. วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ECF-W1 :
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 – วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
สาหรับการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย บริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ตาม
รายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญ
แสดงสิทธิครัง้ สุดท้าย ภายใน 21 วันก่อนวันครบกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย นอกจากนี้บริษทั จะปิ ด
สมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันครบกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย

6. วันทีข่ อขึน้ เครื่องหมาย SP :
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และให้ ECF-W1 พ้นจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนตัง้ แต่วนั ที่ 28 กรกฎาคม 2560
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะทาการขึน้ เครื่องหมายห้ามการซือ้ ขาย (SP) ล่วงหน้า 3 วันทา
การก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
7. การสิน้ สภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ :
ตัง้ แต่วนั ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็ นต้นไป
8. เอกสารทีใ่ ช้ในการยื่นความจานง :
ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิ สามารถขอรับแบบแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ท่ี
- บริษทั หลักทรัพย์ทท่ี าหน้าทีเ่ ป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
- ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ www.ecf-furniture.com /หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึง่ บริษทั ฯ
ได้เผยแพร่ขอ้ มูลบนเว็บไซต์ตงั ้ แต่วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็ นต้นไป
8.1
ในกรณีทใ่ี บสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุน้ (Scripless) ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทต่ี ้องการใช้
สิทธิซ้อื หุ้นสามัญ ต้องแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอ เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทน
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ตามที่ต ลาดหลักทรัพ ย์ก าหนด โดยยื่น ต่ อ บริษัท หลักทรัพ ย์ท่ีท าหน้ า ที่เป็ น นายหน้ า ซื้อ ขาย
หลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว จะดาเนินการแจ้งกับ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ นาไปใช้เป็ นหลักฐานประกอบการ
ใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญกับบริษทั ฯ เพื่อดาเนินการใช้สทิ ธิตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น
8.2
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญจะต้อง
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ โดยดาเนินการและส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ให้แก่บริษทั ฯ
(ก)
แบบแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และ
ครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
(ข)
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามแบบทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึง่ ผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผูโ้ อนด้านหลัง ตามจานวนทีร่ ะบุอยู่ในแบบแสดงความจานงการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ
และหนังสือมอบอานาจให้ผอู้ ่นื มารับใบสาคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิทย่ี งั มิได้ใช้สทิ ธิ (ถ้ามี)
(ค)
วิธกี ารชาระเงิน
ชาระเงินตามจานวนในการใช้สทิ ธิ ตามที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้น
สามัญ โดยผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ทีป่ ระสงค์จะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญจะต้องชาระเงินไม่
เกินวันใช้สทิ ธิ โดยวิธใี ดวิธหี นึ่ง ดังนี้
1. โอนเงิน เข้า บัญ ชีเ งิน ฝากชื่อ บัญ ชี “บัญ ชีจ องซื้อ หุ ้น เพิ่ม ทุน บริษ ัท อีส ต์โ คสท์
เฟอร์นิเ ทค จากัด (มหาชน)” ประเภทบัญ ชีก ระแสรายวัน ธนาคารกรุง เทพ จากัด (มหาชน) สาขาแกลง เลขที่
บัญชี 329-3-03799-4 พร้อมแนบหลักฐานการโอน (Pay-in slip) ฉบับจริ ง โดยค่าธรรมเนี ย มการโอนเงิ น
ทางผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ เ ป็ นผู้ร บั ผิ ด ชอบ หากยอดเงิ น ที่ โ อนจากผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ มี ก ารหัก
ค่าธรรมเนี ยมที่ เกิ ดขึ้นจากยอดโอนดังกล่าว บริ ษัทฯ จะพิ จารณาจัดสรรจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้ กบั
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามยอดสุทธิ ที่ทางบริ ษัทฯ ได้รบั เท่ านั น้
2. ชาระโดยเช็ค ดร๊าฟท์ ตั ๋วแลกเงินธนาคาร หรือคาสังจ่
่ ายเงินธนาคาร โดยขีดคร่อมสัง่
จ่าย “บัญชีจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุน บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)” ***อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ใคร่ขอความ
ร่วมมือจากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ใช้วิธีการโอนเงิ นเข้าบัญชี ของบริ ษทั ฯ (ข้อ 1.) เพื่อป้ องกันปั ญหาการเกิ ด
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ค่าธรรมเนี ยมจากเช็ค ดร๊าฟท์ ตั ๋วแลกเงิ นธนาคาร หรือคาสังจ่
่ ายเงิ นธนาคาร ที่ จะเกิ ดขึ้น เนื่ องจากบัญชี
ธนาคารของบริษทั ฯ เป็ นบัญชีต่างจังหวัด ซึ่งจะมีผลให้ยอดเงิ นที่ทางบริษทั ฯ ได้รบั สุทธิ ไม่เต็มตามจานวนที่ ผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ต้องการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญ แต่ในกรณี ที่ผ้ถู ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ยงั คงต้องการใช้ การ
ชาระเงิ นด้วยเช็ค และคาสังจ่
่ ายเงิ นธนาคารสามารถทาได้ไม่เกิ นวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เท่านัน้ และบริ ษทั ฯ
ไม่สามารถรับการจ่ายชาระด้วยแคชเชียร์เช็คเนื่ องจากเป็ นบัญชีสาขาต่างจังหวัดโดยค่าธรรมเนี ยมที่ เ กิ ด ขึ้น
จากการชาระโดยวิ ธี ข้อ 2 ทัง้ หมด ทางผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ เ ป็ นผู้ร บั ผิ ด ชอบ บริ ษ ัท ฯ จะพิ จ ารณา
จัดสรรจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้ กบั ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามยอดสุทธิ ที่ทางบริ ษัท ฯ เรีย กเก็บ ได้
เท่ านั น้ ***
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่รบั เงินค่าซือ้ หุน้ สามัญเป็ นเงินสด ทัง้ นี้ การใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญ
ดังกล่าวจะสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อบริษทั ฯ ได้เรียกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านัน้ หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุผล
ใด ๆ ทีม่ ไิ ด้เกิดจากบริษทั ฯ ให้ถอื ว่าผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษทั ฯ ตกลงให้ถอื เป็ นการ
ยกเลิกการขอใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ แต่ทงั ้ นี้ไม่เป็ นการตัดสิทธิท่ี จะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญในครัง้ ต่อไป เว้นแต่เป็ นการยกเลิก
การใช้สทิ ธิในครัง้ สุดท้าย ให้ถอื ว่าหมดสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าอากรแสตมป์ท่ี
เกิดขึน้ อันเนื่องมาจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อซือ้ หุน้ สามัญ
(ง)
หลักฐานประกอบการจองซือ้
1. บุคคลสัญชาติไทย
: สาเนาบัตรประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
2. บุคคลต่างด้าว
: สาเนาบัตรหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
3. นิตบิ ุคคลในประเทศ : สาเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กาหนดการใช้สทิ ธิ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ อี านาจทีม่ ชี ่อื ปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษทั นัน้ และ
เอกสารหลักฐานของผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. นิตบิ ุคคลต่างประเทศ : สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public
อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผูม้ อี านาจลงลายมือ
ชื่อตาม 1. หรือ 2. พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
หากบริษัทฯ ได้รบั หลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือจานวนเงินที่ บริษัทฯ
ได้รบั ชาระไม่ครบตามจานวนทีร่ ะบุไว้ในแบบแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ หรือบริษทั ฯ ตรวจสอบได้ว่า
ข้อความทีผ่ ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้
สามัญนัน้ ไม่ครบถ้ วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ต้องทาการแก้ไขให้
ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ หากผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิ ไม่ทาการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษทั ฯ จะถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ สิน้
สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ และบริษทั ฯ จะจัดส่งเงินทีไ่ ด้รบั และใบสาคัญแสดงสิทธิคนื ให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ภายใน 14 วันนับจากวันทีก่ าหนดการใช้สทิ ธิ โดยไม่มดี อกเบีย้ ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
9. สถานทีต่ ดิ ต่อในการใช้สทิ ธิ :
ฝา่ ยบัญชีและการเงิน
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บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง – แกลง
ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ 038-886-372-4
โทรสาร 038-678-220
หรือ
ฝา่ ยเลขานุการบริษทั
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
25/28 หมู่ 12 ตาบลบึงคาพร้อย
อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 0-2152-7301-4 ต่อ 212 หรือ 202
โทรสาร 0-2152-7305
อีเมล์ : sarisa@eastcoast.co.th, subongkot@eastcoast.co.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ)์
กรรมการผูจ้ ดั การ
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เรื่อง

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XE) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งสุดท้าย
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (ECF-W1)

subject: Notification of the Last Exercise (XE) of ECF-W1
ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
ECF-W1
วันขึ้นเครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XE

ECF-W1

03/07/2017

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)
อัตราส่วน (Exercise ratio)
ใบแสดงสิทธิฯ (Warrants) : หุ้นสามัญ (Common shares)
ราคาหน่วย/หุ้น/บาท (Exercise price (Baht per share))

06/07/2017

กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Exercise Date)

12/07/2017 - 26/07/2017

วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)

06/07/2017

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)

.......( )....... หุ้น (shares)

ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ
(Documents Required)

ติดต่อภายใน (contact within)

1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. เช็คชาระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน/ Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)
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