
 
ท่ี ECF2 004/2563 
 
 23 มกราคม 2563 
 
เรื่อง แจง้การใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่3 (ECF-W3) ครัง้ที ่4 (25 กุมภาพนัธ ์2563) 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ  
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

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

หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่3 (ECF-W3) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เมื่อวนัที ่20 ตุลาคม 2560 จ านวน 129,958,631 หน่วย 
โดยผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ได้ โดยก าหนดวนัใช้สทิธคิรัง้แรก คือ วนัที่ 24 
พฤษภาคม 2562  และสามารถใช้สทิธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิได้อีก 7 ครัง้ จนถึงสิ้นสุดวนัครบก าหนดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิทัง้นี้ วนัก าหนดการใชส้ทิธแิต่ละครัง้จะตรงกบัวนัที ่25 สงิหาคม 2562 / วนัที ่25 พฤศจกิายน 
2562 / วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2563 / วนัที ่25 พฤษภาคม 2563 / วนัที ่25 สงิหาคม 2563 / วนัที ่25 พฤศจกิายน 2563 
และครัง้สดุทา้ยก าหนดใหต้รงกบัวนัครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิซึง่ตรงกบั วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2564 รวม
วนัใชส้ทิธทิัง้สิน้ 8 วนั ตลอดอายุใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี้ในกรณีทีว่นัก าหนดการใชส้ทิธใิด ๆ ตรงกบัวนัหยุดท าการ
ของบรษิทัฯ ใหเ้ลื่อนวนัก าหนดใชส้ทิธคิรัง้ดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหน้า นัน้ 

 
บรษิัทฯ ขอแจ้งรายละเอยีดเกีย่วกบัการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่3 

คอื วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2563 ดงันี้ 
 
1. ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั : 

ระหว่างเวลา 09.00 น. ถงึ 15.30 น. ของวนัองัคารที ่18 – วนัจนัทรท์ี ่24 กุมภาพนัธ ์2563 ในช่วงเวลา
ท าการของบรษิทัฯ  

2. วนัก าหนดการใชส้ทิธ ิ:  
วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2563 

3. อตัราการใชส้ทิธ ิ:  
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1.0008 หุน้ 

4. ราคาใชส้ทิธ ิ:  
4.9958 บาท ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ 

5. เอกสารทีใ่ชใ้นการยื่นความจ านง :  
ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใชส้ทิธิ ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดง

สทิธ ิสามารถขอรบัใบแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัไดท้ี ่ 
- บรษิทัหลกัทรพัยท์ีท่ าหน้าทีเ่ป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Broker) ของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
- ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ที ่www.eastcoast.co.th/หวัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ์ ซึง่บรษิทัฯ ได้

เผยแพร่ขอ้มลูบนเวบ็ไซตต์ัง้แต่วนัที ่23 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
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5.1  ในกรณีทีใ่บส าคญัแสดงสทิธอิยู่ในระบบใบหุน้ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถใชใ้บส าคญัแสดงสทิธเิป็น
หลกัฐานในการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธไิดท้นัท ี

5.2 ในกรณีทีใ่บส าคญัแสดงสทิธอิยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scriptless) ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีต่้องการใชส้ทิธิ
ซือ้หุ้นสามญัต้องแจ้งความจ านงและกรอกใบแจ้งความจ านง เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืเพื่อใหอ้อกใบแทน
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขาย
หลกัทรพัย์ (Broker) ของตน และบรษิัทหลกัทรพัย์ดงักล่าว จะด าเนินการแจ้งกบั  บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการ
ใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญักบับรษิทัฯ เพื่อด าเนินการใชส้ทิธติามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 

5.3 ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัจะตอ้งปฏบิตัติาม
เงื่อนไขและภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิโดยด าเนินการและสง่เอกสาร ดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่บรษิทัฯ  

(ก) ใบแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญัทีไ่ด้กรอกขอ้ความถูกต้อง ชดัเจน และครบถ้วน
ทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธ ิและส่งให้แก่บรษิัทฯ ในการใช้สทิธ ิในช่วงระยะเวลาการแจ้ง
ความจ านงการใชส้ทิธ ิ 

(ข) ใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิตามแบบทีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด ซึง่ผูถ้อื
ใบส าคญัแสดงสทิธลิงลายมอืชื่อผูโ้อนดา้นหลงั ตามจ านวนทีร่ะบุอยู่ในใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั และ
หนงัสอืมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นมารบัใบส าคญัแสดงสทิธฉิบบัใหม่ ส าหรบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัไม่ไดใ้ชส้ทิธ ิ(ถา้ม)ี 

(ค) วธิกีารช าระเงนิ 
ช าระเงนิตามจ านวนในการใชส้ทิธ ิตามทีร่ะบุในใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั โดย

ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัจะต้องช าระเป็นเงนิโอนเขา้
บญัชดีงัต่อไปนี้เท่านัน้ “บญัชีจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน บริษัท อีสต์โคสท์เฟอรนิ์เทค จ ำกดั (มหำชน)” ประเภทบญัชี
กระแสรำยวนั ธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) สำขำแกลง เลขท่ีบญัชี 329-3-03799-4 ทัง้นี้บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธทิีจ่ะงดรบัช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัดว้ยวธิกีารอื่นนอกเหนือจากเงนิโอนเขา้บญัชทีี่ก าหนดไวน้ี้  

ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธจิะเป็นผู้รบัภาระค่าใช้จ่ายและ/หรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้จากการโอนเงนิ ค่าอากรแสตมป์ ทีเ่กดิขึน้ หรอืภาษีอื่นใด (ถ้าม)ี ตามบทบญัญตัิแห่งประมวล
รษัฎากรหรอืขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายต่าง ๆ ทีใ่ชบ้งัคบัในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

(ง) หลกัฐานประกอบการจองซือ้ 
1. บุคคลสญัชาตไิทย  : ส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาบตัรขา้ราชการ 

หรือส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่
หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่ง
ท าให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ใหแ้นบเอกสารทีอ่อกโดยหน่วยงานราชการ เช่น 
ใบแจง้เปลีย่นชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พรอ้มรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

2. บุคคลต่างดา้ว : ส า เนาใบต่างด้าว หรือส า เนาบัตรหนังสือ
เดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

3. นิตบิุคคลในประเทศ : ส าเนาหนังสอืรบัรองบรษิัททีอ่อกโดยกระทรวง
พาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวนัที่ยื่น
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แบบแสดงความจ านงการใช้สทิธิซื้อหุ้นสามัญ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มี
อ านาจที่มชีื่อปรากฏอยู่ในหนังสอืรบัรองบรษิัท
นั ้น และเอกสารหลักฐานของผู้มีอ านาจลง
ลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี พร้อม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

4. นิตบิุคคลต่างประเทศ : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคล 
และ/หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
หน่วยงานของรฐัอื่นทีม่อี านาจของประเทศทีน่ิติ
บุคคลนั ้นจดทะเบียนจัดตัง้  และรับรองโดย 
Notary Public ของประเทศทีอ่อกเอกสารนัน้
โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบแจ้ง
ความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจ 
และเอกสารหลกัฐานของผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อ
ตาม 1. หรอื 2. แลว้แต่กรณี พรอ้มรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

5. คสัโตเดยีน (Custodian) : ส าเนาเอกสารการจดทะเบยีนรบัรองโดย Notary 
Public ของประเทศทีอ่อกเอกสารนัน้ โดยมอีายุ
ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความจ านง
การใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั พรอ้มหนังสอืแต่งตัง้คสั
โตเดยีน หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และเอกสาร
หลกัฐานของผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อตาม 1. หรอื 
2. แลว้แต่กรณี พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

หากบรษิทัฯ ไดร้บัหลกัฐานใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืหลกัฐานประกอบการ
ใชส้ทิธติามขอ้ 5.3 (ง) ไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้ง หรอืบรษิทัฯ ตรวจสอบไดว้่าขอ้ความทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบ
แทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิกรอกลงในใบแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญันัน้ ไม่ครบถ้วนหรอืไม่ถูกต้อง หรอืตดิ
อากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรษัฎากร ข้อบังคบั หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธติอ้งท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงใชส้ทิธิ
ในแต่ละครัง้ หรอืระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย หากผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญั
แสดงสทิธิไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนา
ยกเลกิการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั และใหถ้อืว่าการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธใินครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มกีารใชส้ทิธ ิ 

บรษิทัฯ จะโอนเงนิคนื หรอืสัง่จ่ายเชค็ระบุชื่อขดีคร่อมเฉพาะ (แลว้แต่กรณี) และใบส าคญัแสดงสทิธฯิ หรอืใบ
แทนใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ส่วนที่เหลอืในกรณีทีบ่รษิทัฯ ถอืว่ามกีารใชส้ทิธเิพยีงบางส่วนคนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดง
สทิธฯิ หรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใชส้ทิธใินครัง้นัน้ ๆ  บรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบต่อดอกเบีย้และ/หรอืค่าเสยีหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างไรกด็ ีใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบส าคญั
แสดงสทิธทิีย่งัไม่มกีารใชส้ทิธดิงักล่าว ยงัมผีลใชต่้อไปจนถงึวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย  

6. สถานทีต่ดิต่อในการใชส้ทิธ ิ:  
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ฝ่ายเลขานุการบรษิทั 
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 
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