แบบแสดงความจานงในการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (หรื อ ECF-W4) ครั้งที่ 4/10

เ

วันที่ยื่นความจานงในการใช้สิทธิ ....................................................
ทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิเลขที่.....................................................
เรียน

คณะกรรมการ บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) ....................................................................................................................................................................................................................................................................
โปรดระบุประเภทผู้ที่จะใช้ สิทธิซื้อหุ้น
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่...................................
บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ใบต่างด้าว / หนังสื อเดินทาง / เลขบัตรประจาตัวเลขที่...................................
นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล..............................................................
นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล..............................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด......../........../........... เพศ........................................................................... สัญชาติ ....................................................................... อาชีพ ....................................................................................................................
บ้านเลขที่ปัจจุบนั ........................................................................ตรอก / ซอย............................................................................ ถนน ....................................................................... แขวง / ตาบล ...................................................
เขต / อาเภอ.................................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..........................................................โทรศัพท์...............................โทรศัพท์มือถือ.....................................................
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี....................................................................................................................... ประเภทการเสี ยภาษี
หักภาษี
ไม่หกั ภาษี
ในฐานะผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิซ้ื อหุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้สิทธิ.............................................................................หน่วย
2. จานวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ............................................................หุ้น อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 2 บาท
3. รวมเป็ นเงินที่ตอ้ งชาระในการใช้สิทธิซ้ื อหุ้นสามัญ.........................................................................บาท
4. ข้าพเจ้าได้ชาระเงินค่าการใช้สิทธิซ้ื อหุ้นสามัญดังกล่าว โดย
เงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากชื่อ “บัญชีจองซื้ อหุ้นเพิ่มทุน บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สาขาแกลง เลขที่บญั ชี 329-3-03799-4
*** ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถชาระเงินค่าการใช้สิทธิซ้ื อหุ้นสามัญได้ระหว่างวันที่ 12 - 19 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลาทาการของบริ ษทั ฯ ก่อนเวลา 15.30 น. ทั้งนี้
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิที่จะงดรับชาระเงินค่ าจองซื้ อหุ้นสามัญด้ วยวิธีการอื่นนอกเหนื อจากเงินโอนเข้ าบัญชีที่กาหนดไว้นี้ รวมถึงการจัดสรรหุ้นตามจานวนเงินที่ได้รับสุทธิเท่านั้น และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะเป็ นผูร้ ับภาระค่าใช้จ่ายและ/หรื อค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงิน ค่าอากรแสตมป์ ที่เกิดขึ้น หรื อภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรื อข้อบังคับหรื อกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บงั คับใน
การใช้สิทธิซ้ื อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ***
5. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสามัญและขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ถ้ามี) ดังนี้
ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จานวน............................................ใบ รวมจานวน...........................................................หน่วย ตามรายละเอียด ดังนี้
เลขที่ใบสาคัญหรื อใบแทนใบสาคัญ................................................................จานวน........................................................หน่วย
เลขที่ใบสาคัญหรื อใบแทนใบสาคัญ................................................................จานวน........................................................หน่วย
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี)................................................................หน่วย
หากข้าพเจ้าได้รับทอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้ที่จะใช้ สิทธิซื้อหุ้นเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)
ให้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนิ นการให้บริ ษทั หลักทรัพย์........................................ผูฝ้ ากเลขที่....................................
(ระบุชื่อใดชื่อหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฏด้านหลังในแบบฟอร์ มแสดงความจานงการใช้สิทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญนี้ ) นาใบสาคัญแสดงสิ ทธิน้ นั เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อ
ผูฝ้ าก เพื่อเข้าบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์เลขที่............................ ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั้น
ให้ฝากใบสาคัญแสดงสิ ทธิตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องเสี ยค่าธรรมเนียม)
ให้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีที่จะมอบหมายให้บริ ษทั ดาเนินการใด ๆ เพื่อจะทาให้การจัดทาใบสาคัญแสดงสิ ทธิและการส่งมอบใบสาคัญแสดงสิ ทธิมา
ให้ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการนับจากวันครบกาหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ
6. หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้ที่จะใช้ สิทธิซื้อหุ้นเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)
ให้ออกหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนิ นการให้บริ ษทั หลักทรัพย์.................................................ผูฝ้ ากเลขที่.........................
(ระบุชื่อใดชื่อหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฏด้านหลังในแบบฟอร์ มแสดงความจานงการใช้สิทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญนี้ ) นาหุ้นนั้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก เพื่อเข้า
บัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์เลขที่.............................. ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั้น (ชื่อผูใ้ ช้สิทธิตอ้ งตรงกับชื่อบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดาเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผูใ้ ช้สิทธิแทน)
ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของ
บริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซื้ อหุ้นจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียม) และข้าพเจ้าได้กรอกแบบฟอร์ มตามข้อกาหนดของ FATCA เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ให้ออกใบหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีที่จะมอบหมายให้บริ ษทั ดาเนินการใด ๆ เพื่อจะทาให้การจัดทาใบหุ้นสามัญและการส่งมอบใบหุ้นสามัญมาให้ขา้ พเจ้าภายใน 15
วันทาการนับจากวันครบกาหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ ซึ่ งข้าพเจ้าตกลงว่าข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รับหลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
7. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าชาระจานวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้ที่จะใช้ สิทธิซื้อหุ้นเลือกข้อใดข้ อหนึ่ง)
ถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิน้ นั สิ้ นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ
ถือว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซื้ อมีจานวนเพียงบางส่วนเท่ากับจานวนที่จะได้รับตามจานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้รับชาระไว้จริ งตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น
ให้ขา้ พเจ้าชาระเงินเพิ่มเติมตามจานวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครั้งนี้ หากบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับเงินครบถ้วนตามจานวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครั้งนี้ สิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิซ้ื อหุ้นสามัญจานวนดังกล่าว หรื อในจานวนที่ท่านจัดสรรไว้และจะไม่ยกเลิกการใช้สิทธิซ้ื อหุ้นสามัญนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบฟอร์ มแสดงความจานงในการใช้สิทธิที่จะซื้ อ
หุ้นสามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้อยพร้อม หลักฐานการโอนเงิน มาถึงบริ ษทั ฯ ภายในกาหนดระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะซื้ อหุ้น
ลงชื่อ.................................................................................... ผูใ้ ช้สิทธิซ้ื อหุ้นสามัญ
(......................................................................................)



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
หลักฐานการรับแบบฟอร์ มแสดงความจานงในการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ ECF-W4 (ผู้ที่จะใช้ สิทธิซื้อหุ้นโปรดกรอกข้ อความส่ วนนี้ด้วย)

ส่ วนที่ 2

เลขที่......................วันที่..................................
บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามแบบแสดงความจานง)...............................................................................................................................................................................................................
เพื่อใช้สิทธิซ้ื อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิของ บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) จานวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ ......................... หุ้น ในราคาหุ้นละ 2 บาท รวมเป็ นเงิน..................................บาท
ชาระโดยเงินโอน วันที่......................... ธนาคาร............................................. สาขา..................................................... จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี)........................................................ หน่วย
ออกใบหุ้นสามัญในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก................................................. บัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์เลขที่ ....................................................
ออกใบหุ้นสามัญในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และนาหุ้นสามัญเข้าบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
ออกใบหุ้นสามัญในนามผูจ้ องซื้ อ
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับมอบอานาจ.............................................................

