
                                                                                                                                                                                                                                                              
   

             แบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 4 (หรือ ECF-W4) คร้ังที่ 4/10 
 

วนัท่ียื่นความจ านงในการใชสิ้ทธิ....................................................  
ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเลขท่ี..................................................... 

เรียน คณะกรรมการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 
 ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) .................................................................................................................................................................................................................................................................... 
โปรดระบุประเภทผู้ที่จะใช้สิทธิซ้ือหุ้น 
 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขบตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี...................................  บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขบตัรประจ าตวัเลขท่ี................................... 
 นิติบุคคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล.............................................................. นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว เลขทะเบียนนิติบุคคล................................................... ........................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด......../........../........... เพศ........................................................................... สญัชาติ ....................................................................... อาชีพ ......................... ...........................................................................................  
บา้นเลขท่ีปัจจุบนั........................................................................ตรอก / ซอย............................................................................ ถนน ....................................................................... แขวง / ต าบล ................................................... 
เขต / อ  าเภอ.................................................................จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์..........................................................โทรศพัท.์..............................โทรศพัทมื์อถือ..................................................... 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี....................................................... ................................................................ ประเภทการเสียภาษี                   หกัภาษี                     ไม่หกัภาษี 
ในฐานะผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) ขา้พเจ้ามีความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน)  ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิ.............................................................................หน่วย 
2. จ านวนหุ้นสามญัท่ีไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ............................................................หุ้น อตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญั  ในราคาหุ้นละ 2 บาท  
3. รวมเป็นเงินท่ีตอ้งช าระในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั.........................................................................บาท  
4. ขา้พเจา้ไดช้ าระเงินค่าการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าว โดย 

    เงินโอนเขา้บญัชีเงินฝากช่ือ “บญัชีจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน)” ประเภทบญัชีกระแสรายวนั ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาแกลง เลขท่ีบญัชี 329-3-03799-4  
*** ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถช าระเงินค่าการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัไดร้ะหว่างวนัท่ี 12 - 19 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลาท าการของบริษทัฯ ก่อนเวลา 15.30 น. ทั้งน้ี

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะงดรับช าระเงนิค่าจองซ้ือหุ้นสามัญด้วยวธีิการอ่ืนนอกเหนือจากเงนิโอนเข้าบัญชีที่ก าหนดไว้นี้ รวมถึงการจดัสรรหุ้นตามจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิเท่านั้น และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายและ/หรือค่าธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนจากการโอนเงิน ค่าอากรแสตมป์ท่ีเกิดข้ึน หรือภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) ตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่าง ๆ ท่ีใชบ้งัคบัใน
การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ *** 
5. ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัและขอรับทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงัน้ี  

ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน............................................ใบ รวมจ านวน...........................................................หน่วย ตามรายละเอียด ดงัน้ี 
เลขท่ีใบส าคญัหรือใบแทนใบส าคญั................................................................จ านวน........................................................หน่วย  
เลขท่ีใบส าคญัหรือใบแทนใบส าคญั................................................................จ านวน........................................................หน่วย 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถา้มี)................................................................หน่วย  
หากขา้พเจา้ไดรั้บทอนใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี (ผู้ที่จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นเลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

ให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” และด าเนินการให้บริษทัหลกัทรัพย.์.......................................ผูฝ้ากเลขท่ี.................................... 
(ระบุช่ือใดช่ือหน่ึงตามรายช่ือท่ีปรากฏดา้นหลงัในแบบฟอร์มแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัน้ี) น าใบส าคญัแสดงสิทธินั้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือ
ผูฝ้าก เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี............................  ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น 
ให้ฝากใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ  “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียม) 
ให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยินดีท่ีจะมอบหมายให้บริษทัด าเนินการใด ๆ เพ่ือจะท าให้การจดัท าใบส าคญัแสดงสิทธิและการส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิมา
ให้ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัครบก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ  

6. หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี (ผู้ที่จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นเลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
ให้ออกหุ้นสามญัท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” และด าเนินการให้บริษทัหลกัทรัพย.์................................................ผูฝ้ากเลขท่ี......................... 
(ระบุช่ือใดช่ือหน่ึงตามรายช่ือท่ีปรากฏดา้นหลงัในแบบฟอร์มแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัน้ี) น าหุ้นนั้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก เพ่ือเขา้
บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี..............................  ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น (ช่ือผูใ้ชสิ้ทธิตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์มิฉะนั้นจะด าเนินการออกใบหุ้นในช่ือของผูใ้ชสิ้ทธิแทน) 
ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ  “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุ้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชีของ
บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600  เพ่ือขา้พเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซ้ือหุ้นจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียม) และขา้พเจา้ไดก้รอกแบบฟอร์มตามขอ้ก าหนดของ FATCA เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
ให้ออกใบหุ้นสามญัท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยินดีท่ีจะมอบหมายให้บริษทัด าเนินการใด ๆ เพ่ือจะท าให้การจดัท าใบหุ้นสามญัและการส่งมอบใบหุ้นสามญัมาให้ขา้พเจา้ภายใน 15 
วนัท าการนบัจากวนัครบก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ ซ่ึงขา้พเจา้ตกลงว่าขา้พเจา้อาจไดรั้บใบหุ้นหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย ์ เอม็ เอ ไอ รับหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและอนุญาตให้ท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  

7. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ช าระจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น ขา้พเจา้ตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี (ผู้ที่จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นเลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
ถือว่าการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธินั้นส้ินสภาพลง โดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 
ถือว่าจ านวนหุ้นสามญัท่ีจองซ้ือมีจ านวนเพียงบางส่วนเท่ากบัจ านวนท่ีจะไดรั้บตามจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิ ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บช าระไวจ้ริงตามราคาการใชสิ้ทธิในขณะนั้น 
ใหข้า้พเจา้ช าระเงินเพ่ิมเติมตามจ านวนท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิให้ครบถว้นภายในระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังน้ี หากบริษทัฯ ไม่ไดรั้บเงินครบถว้นตามจ านวนในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลา
ดงักล่าว บริษทัฯ จะถือว่าการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังน้ีส้ินสภาพลง โดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจ านวนดงักล่าว หรือในจ านวนท่ีท่านจดัสรรไวแ้ละจะไม่ยกเลิกการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งแบบฟอร์มแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสามญัท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อม หลกัฐานการโอนเงิน มาถึงบริษทัฯ ภายในก าหนดระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ ให้ถือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะซ้ือหุ้น 

 
ลงช่ือ.................................................................................... ผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 

                   (......................................................................................) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  
 หลักฐานการรับแบบฟอร์มแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ ECF-W4 (ผู้ที่จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นโปรดกรอกข้อความส่วนนี้ด้วย) ส่วนที่ 2 

  

เลขท่ี......................วนัท่ี.................................. 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก (ช่ือตามแบบแสดงความจ านง)...............................................................................................................................................................................................................  
เพ่ือใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) จ านวนหุ้นสามญัท่ีไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ ......................... หุ้น ในราคาหุ้นละ 2  บาท รวมเป็นเงิน..................................บาท 
ช าระโดยเงินโอน  วนัท่ี......................... ธนาคาร............................................. สาขา..................................................... จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถา้มี)........................................................ หน่วย  
 ออกใบหุ้นสามญัในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก................................................. บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี .................................................... 
 ออกใบหุ้นสามญัในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” และน าหุ้นสามญัเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 
 ออกใบหุ้นสามญัในนามผูจ้องซ้ือ 
 

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจ............................................................. 
 

เลขท่ี...................... 
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