ที่ ECF2 038/2562
25 ตุลาคม 2562
เรื่อง

แจ้งการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 3 (ECF-W3) ครัง้ ที่ 3 (25 พฤศจิกายน 2562)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) ("บริษทั ฯ") ได้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3 (ECF-W3) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 จานวน 129,958,631 หน่ วย
โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญของบริษัท ฯ ได้ โดยกาหนดวันใช้สทิ ธิครัง้ แรก คือ วันที่ 24
พฤษภาคม 2562 และสามารถใช้สทิ ธิต ามใบสาคัญแสดงสิท ธิได้อีก 7 ครัง้ จนถึง สิ้น สุด วัน ครบกาหนดอายุข อง
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี้ วันกาหนดการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ จะตรงกับวันที่ 25 สิงหาคม 2562 / วันที่ 25 พฤศจิกายน
2562 / วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 / วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 / วันที่ 25 สิงหาคม 2563 / วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
และครัง้ สุดท้ายกาหนดให้ตรงกับวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ ตรงกับ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 รวม
วันใช้สทิ ธิทงั ้ สิน้ 8 วัน ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี้ในกรณีทว่ี นั กาหนดการใช้สทิ ธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทาการ
ของบริษทั ฯ ให้เลื่อนวันกาหนดใช้สทิ ธิครัง้ ดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้า นัน้
บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3
คือ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้
1. ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ :
ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ของวันจันทร์ท่ี 18 – วันศุกร์ท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 ในช่วงเวลา
ทาการของบริษทั ฯ
2. วันกาหนดการใช้สทิ ธิ :
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
3. อัตราการใช้สทิ ธิ :
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ 1.0008 หุน้
4. ราคาใช้สทิ ธิ :
4.9958 บาท ต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่
5. เอกสารทีใ่ ช้ในการยื่นความจานง :
ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจานงในการใช้สทิ 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 25 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป

5.1 ในกรณีทใ่ี บสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุน้ ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ น
หลักฐานในการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิได้ทนั ที
5.2 ในกรณีทใ่ี บสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุน้ (Scriptless) ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทต่ี ้องการใช้สทิ ธิ
ซือ้ หุ้นสามัญต้องแจ้งความจานงและกรอกใบแจ้งความจานง 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 และบริษัท หลักทรัพย์ดงั กล่าว จะดาเนินการแจ้งกับ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ นาไปใช้เป็ นหลักฐานประกอบการ
ใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญกับบริษทั ฯ เพื่อดาเนินการใช้สทิ ธิตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น
5.3 ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ทีป่ ระสงค์จะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญจะต้องปฏิบตั ติ าม
เงื่อนไขและภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ โดยดาเนินการและส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ให้แก่บริษทั ฯ
(ก) ใบแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญทีไ่ ด้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน
ทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และส่งให้แก่บริษัทฯ ในการใช้สทิ ธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้ง
ความจานงการใช้สทิ ธิ
(ข) ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามแบบทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึง่ ผูถ้ อื
ใบสาคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจานวนทีร่ ะบุอยู่ในใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ และ
หนังสือมอบอานาจให้ผอู้ ่นื มารับใบสาคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิทย่ี งั ไม่ได้ใช้สทิ ธิ (ถ้ามี)
(ค) วิธกี ารชาระเงิน
ชาระเงินตามจานวนในการใช้สทิ ธิ ตามทีร่ ะบุในใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ โดย
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ทีป่ ระสงค์จะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญจะต้องชาระเป็ นเงินโอนเข้า
บัญชีดงั ต่อไปนี้เท่านัน้ “บัญชี จองซื้อหุ้นเพิ่ มทุน บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน)” ประเภทบัญชี
กระแสรำยวัน ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) สำขำแกลง เลขที่ บญ
ั ชี 329-3-03799-4 ทัง้ นี้บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิทจ่ี ะงดรับชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญด้วยวิธกี ารอื่นนอกเหนือจากเงินโอนเข้าบัญชีท่กี าหนดไว้น้ี
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผู้รบั ภาระค่ าใช้จ่ายและ/หรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กิดขึน้ จากการโอนเงิน ค่าอากรแสตมป์ ทีเ่ กิด ขึน้ หรือภาษีอ่นื ใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวล
รัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ทีใ่ ช้บงั คับในการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
(ง)
หลักฐานประกอบการจองซือ้
1. บุคคลสัญชาติไทย
: สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ
หรือ ส าเนาบัต รพนั ก งานรัฐ วิส าหกิ จ ที่ย ัง ไม่
หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่ง
ทาให้ช่อื /ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสาคัญแสดงสิทธิ
ให้แนบเอกสารทีอ่ อกโดยหน่วยงานราชการ เช่น
ใบแจ้งเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น ) พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
2. บุคคลต่างด้าว
: ส าเนาใบต่ า งด้ า ว หรื อ ส าเนาบั ต รหนั ง สื อ
เดิน ทางที่ย ัง ไม่ ห มดอายุ พร้อ มรับ รองสาเนา
ถูกต้อง
3. นิตบิ ุคคลในประเทศ
: สาเนาหนังสือรับรองบริษัททีอ่ อกโดยกระทรวง
พาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ย่นื
แบบแสดงความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญ
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พร้อ มรับ รองส าเนาถู ก ต้ อ งโดยกรรมการผู้ มี
อานาจที่มชี ่อื ปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัท
นั ้น และเอกสารหลั ก ฐานของผู้ มี อ านาจลง
ลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่ กรณี พร้อ ม
รับรองสาเนาถูกต้อง
4. นิตบิ ุคคลต่างประเทศ
: สาเนาเอกสารการจดทะเบีย นจัดตัง้ นิ ติบุ ค คล
และ/หรือ หนั ง สือ รับ รองนิ ติ บุ ค คลที่อ อกโดย
หน่วยงานของรัฐอื่นทีม่ อี านาจของประเทศทีน่ ิติ
บุ ค คลนั ้น จดทะเบี ย นจัด ตั ง้ และรับ รองโดย
Notary Public ของประเทศทีอ่ อกเอกสารนัน้
โดยมีอ ายุ ไ ม่ เ กิน 6 เดือ นก่ อ นวัน ที่ย่ืน ใบแจ้ง
ความจ านงการใช้ สิท ธิ ซ้ื อ หุ้ น สามัญ พร้ อ ม
รับ รองสาเนาถู ก ต้ อ งโดยกรรมการผู้มีอ านาจ
และเอกสารหลักฐานของผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อ
ตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
5. คัสโตเดียน (Custodian) : สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary
Public ของประเทศทีอ่ อกเอกสารนัน้ โดยมีอายุ
ไม่ เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ย่ืนใบแจ้งความจานง
การใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ พร้อมหนังสือแต่งตัง้ คัส
โตเดียน หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และเอกสาร
หลักฐานของผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ
2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
หากบริษทั ฯ ได้รบั หลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือหลักฐานประกอบการ
ใช้สทิ ธิตามข้อ 5.3 (ง) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือบริษทั ฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความทีผ่ ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญนัน้ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติด
อากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถู กต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่ าง ๆ ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตอ้ งทาการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงใช้สทิ ธิ
ในแต่ละครัง้ หรือระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย หากผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิไม่ทาการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนา
ยกเลิกการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ และให้ถอื ว่าการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ
บริษทั ฯ จะโอนเงินคืน หรือสังจ่
่ ายเช็คระบุช่อื ขีดคร่อมเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) และใบสาคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่เหลือในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ถือว่ามีการใช้สทิ ธิเพียงบางส่วนคืนให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างไรก็ดี ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิทย่ี งั ไม่มกี ารใช้สทิ ธิดงั กล่าว ยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
6. สถานทีต่ ดิ ต่อในการใช้สทิ ธิ :
ฝ่ ายเลขานุการบริษทั
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
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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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