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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