
 

ท่ี ECF2 040/2560 
 
 1 มถุินายน 2560 
 
เรื่อง แจง้การใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ECF-W1) ครัง้สุดท้าย (27 กรกฎาคม 2560) 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ  
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ตามที ่บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน)  ("บรษิทัฯ") ไดอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้

หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่1 (ECF-W1) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เมื่อวนัที ่30 กรกฎาคม 2557 จ านวน 259,868,446 หน่วย 
โดยผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ได้ โดยก าหนดวนัใช้สทิธคิรัง้แรก คอื วนัที่ 30 
พฤศจกิายน 2558 และวนัใชส้ทิธคิรัง้ต่อ ๆ ไปในทุก ๆ วนัท าการสุดทา้ยของเดอืนพฤษภาคมและเดอืนพฤศจกิายน
ของแต่ละปี คอื วนัที ่31 พฤษภาคม 2559 / วนัที ่30 พฤศจกิายน 2559 / วนัที ่31 พฤษภาคม 2560 และครัง้สุดทา้ย
ก าหนดให้ตรงกับวันท าการสุดท้ายของบริษัทฯ ก่อนวันที่หมดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับ วันที่ 28 
กรกฎาคม 2560 รวมวนัใชส้ทิธทิัง้สิน้ 5 วนั ตลอดอายุใบส าคญัแสดงสทิธ ิทัง้นี้ เน่ืองจากวนัที ่28 กรกฎาคม 2560 ตรง
กบัวนัหยุดราชการ ดงันัน้จงึมกี าหนดเปลีย่นแปลงวนัใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยเป็นวนัที ่27 กรกฎาคม 2560 ซึง่เป็นวนัท าการ
สดุทา้ยก่อนวนัทีใ่ชส้ทิธเิดมิตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธฯิ  

 
บรษิทัฯ ขอแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้สดุทา้ย 

คอื วนัที ่27 กรกฎาคม 2560 ดงันี้ 
 
1. ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั : 

ภายในระยะเวลา 15 วนั ก่อนวนัครบก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 
15.30 น. ของวนัที ่12 – วนัที ่26 กรกฎาคม 2560 ในช่วงเวลาท าการของบรษิทัฯ  

2. วนัก าหนดการใชส้ทิธ ิ:  
วนัที ่27 กรกฎาคม 2560 

3. อตัราการใชส้ทิธ ิ:  
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ 

4. ราคาใชส้ทิธ ิ:  
0.50 บาทต่อหุน้ 

5. วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ ECF-W1 : 
วนัที ่6 กรกฎาคม 2560 – วนัที ่27 กรกฎาคม 2560 

ส าหรบัการใช้สทิธคิรัง้สุดท้าย บรษิัทจะส่งจดหมายลงทะเบยีนถึงผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ตาม
รายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธ ิณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญั
แสดงสทิธคิรัง้สุดทา้ย ภายใน 21 วนัก่อนวนัครบก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย นอกจากนี้บรษิทัจะปิด
สมุดทะเบยีนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ21 วนัก่อนวนัครบก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย  
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6. วนัทีข่อขึน้เครื่องหมาย SP : 
วนัที ่3 กรกฎาคม 2560 ถงึวนัที ่27 กรกฎาคม 2560 และให ้ECF-W1 พน้จากการเป็นหลกัทรพัย์

จดทะเบยีนตัง้แต่วนัที ่28 กรกฎาคม 2560 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจะท าการขึน้เครื่องหมายหา้มการซือ้ขาย (SP) ล่วงหน้า 3 วนัท า

การก่อนวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
7. การสิน้สภาพของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ: 

ตัง้แต่วนัที ่28 กรกฎาคม 2560 เป็นตน้ไป  
8. เอกสารทีใ่ชใ้นการยื่นความจ านง :  

ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใชส้ทิธิ ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดง
สทิธ ิสามารถขอรบัแบบแสดงความจ านงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัไดท้ี ่ 

- บรษิทัหลกัทรพัยท์ีท่ าหน้าทีเ่ป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Broker) ของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
- ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ที ่www.ecf-furniture.com /หวัขอ้นักลงทุนสมัพนัธ์ ซึง่บรษิทัฯ 

ไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูบนเวบ็ไซตต์ัง้แต่วนัที ่3 กรกฎาคม 2560 เป็นตน้ไป 
8.1  ในกรณีทีใ่บส าคญัแสดงสทิธอิยู่ในระบบไร้ใบหุน้ (Scripless) ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีต่้องการใช้

สทิธิซื้อหุ้นสามญัต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอ เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทน
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขาย
หลกัทรพัย์ (Broker) ของตน และบรษิัทหลกัทรพัย์ดงักล่าว จะด าเนินการแจ้งกบั  บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิน าไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการ
ใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญักบับรษิทัฯ เพื่อด าเนินการใชส้ทิธติามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 

8.2  ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ที่ประสงค์จะใช้สทิธิซื้อหุ้นสามญัจะต้อง
ปฏบิตัติามเงื่อนไขการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิโดยด าเนินการและสง่เอกสาร ดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่บรษิทัฯ  

(ก) แบบแสดงความจ านงในการใช้สทิธิซื้อหุ้นสามญัที่ได้กรอกขอ้ความถูกต้อง ชดัเจน และ
ครบถว้นทุกรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 

(ข) ใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิตามแบบทีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด ซึง่ผู้
ถอืใบส าคญัแสดงสทิธลิงลายมอืชื่อผูโ้อนดา้นหลงั ตามจ านวนทีร่ะบุอยู่ในแบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั 
และหนงัสอืมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นมารบัใบส าคญัแสดงสทิธฉิบบัใหม่ ส าหรบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธ ิ(ถา้ม)ี 

(ค) วธิกีารช าระเงนิ 
ช าระเงนิตามจ านวนในการใช้สทิธ ิตามที่ระบุในแบบแสดงความจ านงการใช้สทิธิซื้อหุ้น

สามญั โดยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัจะต้องช าระ เงนิไม่
เกนิวนัใชส้ทิธ ิโดยวธิใีดวธิหีนึ่ง ดงันี้ 

1. โอนเงินเข ้าบญัชีเง ินฝากชื่อบญัชี “บญัชีจองซื้อหุ ้นเพิ่มทุน บริษัท อีสต์โคสท์
เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน)” ประเภทบญัชีกระแสรายวนั ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาแกลง เลขที่
บญัชี 329-3-03799-4 พร้อมแนบหลกัฐานการโอน (Pay-in slip) ฉบบัจริง โดยค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 
ทางผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผู้รบัผิดชอบ หากยอดเงินท่ีโอนจากผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีการหกั
ค่าธรรมเนียมท่ีเกิดขึ้นจากยอดโอนดงักล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาจดัสรรจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิให้กบั
ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิตามยอดสุทธิท่ีทางบริษัทฯ ได้รบัเท่านัน้ 

2. ช าระโดยเชค็ ดร๊าฟท ์ตัว๋แลกเงนิธนาคาร หรอืค าสัง่จ่ายเงนิธนาคาร โดยขดีคร่อมสัง่
จ่าย “บญัชจีองซือ้หุน้เพิม่ทุน บรษิทั อสีต์โคสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน)” ***อย่างไรกต็ามบริษทัฯ ใคร่ขอความ
รว่มมือจากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใช้วิธีการโอนเงินเข้าบญัชีของบริษทัฯ (ข้อ 1.) เพื่อป้องกนัปัญหาการเกิด

http://www.ecf-furniture.com/
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ค่าธรรมเนียมจากเช็ค ดรา๊ฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคาร ท่ีจะเกิดขึ้น เน่ืองจากบญัชี
ธนาคารของบริษทัฯ เป็นบญัชีต่างจงัหวดั ซ่ึงจะมีผลให้ยอดเงินท่ีทางบริษทัฯ ได้รบัสุทธิไม่เตม็ตามจ านวนท่ีผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิต้องการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั แต่ในกรณีท่ีผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิยงัคงต้องการใช้การ
ช าระเงินด้วยเชค็ และค าสัง่จ่ายเงินธนาคารสามารถท าได้ไม่เกินวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2560 เท่านัน้ และบริษทัฯ 
ไม่สามารถรบัการจ่ายช าระด้วยแคชเชียรเ์ชค็เน่ืองจากเป็นบญัชีสาขาต่างจงัหวดัโดยค่าธรรมเนียมท่ีเกิดขึ้น
จากการช าระโดยวิธีข้อ 2 ทัง้หมด ทางผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นผู้รบัผิดชอบ บริษัทฯ จะพิจารณา
จดัสรรจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิให้กบัผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิตามยอดสุทธิท่ีทางบริษัทฯ เรียกเก็บได้
เท่านัน้*** 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิม่รบัเงนิค่าซือ้หุน้สามญัเป็นเงนิสด ทัง้นี้ การใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั
ดงักล่าวจะสมบูรณ์กต่็อเมื่อบรษิทัฯ ไดเ้รยีกเกบ็เงนิจ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านัน้ หากเรยีกเกบ็เงนิไม่ไดด้ว้ยเหตุผล
ใด ๆ ทีม่ไิดเ้กดิจากบรษิทัฯ ใหถ้อืว่าผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธแิสดงเจตนายกเลกิ และบรษิทัฯ ตกลงใหถ้อืเป็นการ
ยกเลกิการขอใชส้ทิธใินครัง้นัน้ แต่ทัง้นี้ไม่เป็นการตดัสทิธทิี่จะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัในครัง้ต่อไป เวน้แต่เป็นการยกเลกิ
การใชส้ทิธใินครัง้สุดทา้ย ใหถ้อืว่าหมดสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวอกีต่อไป   

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธจิะเป็นผูร้บัภาระค่าอากรแสตมป์ที่
เกดิขึน้ อนัเนื่องมาจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธเิพื่อซือ้หุน้สามญั 

 (ง) หลกัฐานประกอบการจองซือ้ 
1. บุคคลสญัชาตไิทย  : ส าเนาบตัรประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มรบัรองส าเนา

ถูกตอ้ง 
2. บุคคลต่างดา้ว : ส าเนาบตัรหนังสอืเดนิทางที่ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มรบัรอง

ส าเนาถูกตอ้ง 
3. นิตบิุคคลในประเทศ : ส าเนาหนังสอืรบัรองบริษัท อายุไม่เกนิ 6 เดือนก่อนวนั

ก าหนดการใชส้ทิธ ิพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อี านาจทีม่ชีื่อปรากฏอยู่ในหนังสอืรบัรองบรษิทันัน้  และ
เอกสารหลกัฐานของผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อตาม 1. หรอื 2. พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

4. นิตบิุคคลต่างประเทศ : ส าเนาเอกสารการจดทะเบยีนรบัรองโดย Notary Public 
อายุไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธ ิพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และเอกสารหลกัฐานของผูม้อี านาจลงลายมอื
ชื่อตาม 1. หรอื 2. พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 
หากบริษัทฯ ได้รบัหลกัฐานใบส าคญัแสดงสทิธหิรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืจ านวนเงนิที่ บรษิัทฯ 

ไดร้บัช าระไม่ครบตามจ านวนทีร่ะบุไวใ้นแบบแสดงความจ านงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั หรอืบรษิทัฯ ตรวจสอบไดว้่า 
ขอ้ความทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิกรอกลงในแบบแสดงความจ านงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้
สามญันัน้ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ต้องท าการแก้ไขให้
ถูกตอ้งภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ หากผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดง
สทิธ ิไม่ท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าว บรษิทัฯ จะถอืว่าการแจ้งความจ านงในการใชส้ทิธใินครัง้นัน้สิน้
สภาพลงโดยไม่มกีารใชส้ทิธ ิและบรษิทัฯ จะจดัส่งเงนิทีไ่ดร้บั และใบส าคญัแสดงสทิธคินืใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ
ภายใน 14 วนันบัจากวนัทีก่ าหนดการใชส้ทิธ ิโดยไม่มดีอกเบีย้ใหไ้ม่ว่ากรณีใด ๆ  

 
9. สถานทีต่ดิต่อในการใชส้ทิธ ิ:  

ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
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บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน)  
37/9 หมู่ 10 ถนนบา้นบงึ – แกลง 
ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 21110 
โทรศพัท ์038-886-372-4 
โทรสาร 038-678-220 
หรอื 
ฝา่ยเลขานุการบรษิทั 
บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
25/28 หมู่ 12 ต าบลบงึค าพรอ้ย  
อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 
โทรศพัท ์0-2152-7301-4 ต่อ 212 หรอื 202 
โทรสาร 0-2152-7305 
อเีมล ์: sarisa@eastcoast.co.th, subongkot@eastcoast.co.th  

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์ 
 กรรมการผูจ้ดัการ 
 

mailto:sarisa@eastcoast.co.th
mailto:subongkot@eastcoast.co.th

