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แบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที จะซื!อหุ้นสามญัของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จาํกัด (มหาชน) ครั!งที  2 (หรือ ECF-W2) ครั!งสุดท้าย                          
 

วนัที�ยื�นความจาํนงในการใชสิ้ทธิ.................................................... 
ทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเลขที�.....................................................  

เรียน คณะกรรมการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จาํกัด (มหาชน) 
 ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) ....................................................................................................................................................................................................................................................................
โปรดระบุประเภทผู้ที จะใช้สิทธิซื!อหุ้น 

 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�...................................  บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขบตัรประจาํตวัเลขที�................................... 
 นิติบุคคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล.............................................................. นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว เลขทะเบียนนิติบุคคล................................................... ........................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด......../........../........... เพศ........................................................................... สญัชาติ ...................................................................... . อาชีพ ....................................................................................................................  
บา้นเลขที�ปัจจุบนั........................................................................ตรอก / ซอย............................................................................ ถนน ....................................................................... แขวง / ตาํบล ................................................... 
เขต / อาํเภอ.................................................................จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์..........................................................โทรศพัท.์..............................โทรศพัทมื์อถือ..................................................... 
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี....................................................... ................................................................ ประเภทการเสียภาษี                   หกัภาษี                     ไม่หกัภาษี 

ในฐานะผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื!อหุ้นสามญัของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จาํกัด (มหาชน) ขา้พเจ้ามีความประสงคที์�จะใชสิ้ทธิซื!อหุ้นสามญัของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จาํกัด (มหาชน)  ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี!  
1. จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ขอใชสิ้ทธิ.............................................................................หน่วย 

2. จาํนวนหุ้นสามญัที�ไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ............................................................หุ้น อตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ " หน่วยต่อ " หุ้นสามญั  ในราคาหุ้นละ 3 บาท (สามบาทถว้น)  
3. รวมเป็นเงินที�ตอ้งชาํระในการใชสิ้ทธิซื!อหุ้นสามญั.........................................................................บาท  
4. ขา้พเจา้ไดช้าํระเงินค่าการใชสิ้ทธิซื!อหุ้นสามญัดงักล่าว โดย 

    เงินโอนเขา้บญัชีเงินฝากชื�อ “บญัชีจองซื!อหุ้นเพิ�มทุน บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน)” ประเภทบญัชีกระแสรายวนั ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาแกลง เลขที�บญัชี 329-3-03799-4  

*** ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถชาํระเงินค่าการใชสิ้ทธิซื!อหุ้นสามญัไดร้ะหว่างวนัที� 5 – 19 กุมภาพนัธ์ 2562 ระหว่างเวลาทาํการของบริษทัฯ ก่อนเวลา 15.30 น. ทั!งนี!
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิที�จะงดรับชาํระเงินค่าจองซื!อหุ้นสามญัดว้ยวิธีการอื�นนอกเหนือจากเงินโอนเขา้บญัชีที�กาํหนดไวนี้!  รวมถึงการจดัสรรหุ้นตามจาํนวนเงินที�ไดรั้บสุทธิเท่านั!น และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจะเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายและ/หรือค่าธรรมเนียมที�เกิดขึ!นจากการโอนเงิน ค่าอากรแสตมป์ที�เกิดขึ!น หรือภาษีอื�นใด (ถา้มี) ตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่าง ๆ ที�ใชบ้งัคบัใน
การใชสิ้ทธิซื!อหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ *** 

5. ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื!อหุ้นสามญัและขอรับทอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงันี!   
ส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน............................................ใบ รวมจาํนวน...........................................................หน่วย ตามรายละเอียด ดงันี!  
เลขที�ใบสาํคญัหรือใบแทนใบสาํคญั................................................................จาํนวน........................................................หน่วย  
เลขที�ใบสาํคญัหรือใบแทนใบสาํคญั................................................................จาํนวน........................................................หน่วย 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ขอรับทอน (ถา้มี)................................................................หน่วย  
หากขา้พเจา้ไดรั้บทอนใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ดาํเนินการดงัต่อไปนี!  (ผู้ที จะใช้สิทธิซื!อหุ้นเลือกข้อใดข้อหนึ ง) 

ให้ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ไดรั้บจดัสรรนั!นไวใ้นชื�อ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก” และดาํเนินการให้บริษทัหลกัทรัพย.์.......................................ผูฝ้ากเลขที�.................................... 
(ระบุชื�อใดชื�อหนึ�งตามรายชื�อที�ปรากฏดา้นหลงัในแบบฟอร์มแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิที�จะซื!อหุ้นสามญันี! ) นาํใบสาํคญัแสดงสิทธินั!นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อ
ผูฝ้าก เพื�อเขา้บญัชีซื!อขายหลกัทรัพยเ์ลขที�............................  ซึ� งขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั!น 

ให้ฝากใบสาํคญัแสดงสิทธิตามจาํนวนที�ไดรั้บการจดัสรรนั!นไวใ้นชื�อ  “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” และนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) จาํกดั โดยนาํเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที� 600 เพื�อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียม) 
ให้ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ไดรั้บจดัสรรนั!นไวใ้นชื�อของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยินดีที�จะมอบหมายให้บริษทัดาํเนินการใด ๆ เพื�อจะทาํให้การจดัทาํใบสาํคญัแสดงสิทธิและการส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิมา
ให้ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัทาํการนบัจากวนัครบกาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครั! ง โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ  

6. หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ดาํเนินการดงัต่อไปนี!  (ผู้ที จะใช้สิทธิซื!อหุ้นเลือกข้อใดข้อหนึ ง) 
ให้ออกหุ้นสามญัที�ไดรั้บจดัสรรนั!นไวใ้นชื�อ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก” และดาํเนินการให้บริษทัหลกัทรัพย.์................................................ผูฝ้ากเลขที�......................... 
(ระบุชื�อใดชื�อหนึ�งตามรายชื�อที�ปรากฏดา้นหลงัในแบบฟอร์มแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิที�จะซื!อหุ้นสามญันี! ) นาํหุ้นนั!นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก เพื�อเขา้
บญัชีซื!อขายหลกัทรัพยเ์ลขที�..............................  ซึ� งขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั!น (ชื�อผูใ้ชสิ้ทธิตอ้งตรงกบัชื�อบญัชีซื!อขายหลกัทรัพย ์มิฉะนั!นจะดาํเนินการออกใบหุ้นในชื�อของผูใ้ชสิ้ทธิแทน) 
ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจาํนวนที�ไดรั้บการจดัสรรนั!นไวใ้นชื�อ  “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” และนาํหุ้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั โดยนาํเขา้บญัชีของ
บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที� 600  เพื�อขา้พเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซื!อหุ้นจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียม) และขา้พเจา้ไดก้รอกแบบฟอร์มตามขอ้กาํหนดของ FATCA เป็นที�เรียบร้อยแลว้  
ให้ออกใบหุ้นสามญัที�ไดรั้บจดัสรรนั!นไวใ้นชื�อของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยินดีที�จะมอบหมายให้บริษทัดาํเนินการใด ๆ เพื�อจะทาํให้การจดัทาํใบหุ้นสามญัและการส่งมอบใบหุ้นสามญัมาให้ขา้พเจา้ภายใน 15 
วนัทาํการนบัจากวนัครบกาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครั! ง โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ ซึ� งขา้พเจา้ตกลงว่าขา้พเจา้อาจไดรั้บใบหุ้นหลงัจากที�ตลาดหลกัทรัพย ์ เอม็ เอ ไอ รับหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและอนุญาตให้ทาํการซื!อขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  

7. ในกรณีที�ขา้พเจา้ชาํระจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น ขา้พเจา้ตกลงให้ดาํเนินการดงัต่อไปนี!  (ผู้ที จะใช้สิทธิซื!อหุ้นเลือกข้อใดข้อหนึ ง) 

ถือว่าการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธินี! สิ!นสภาพลง โดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

ถือว่าจาํนวนหุ้นสามญัที�จองซื!อมีจาํนวนเท่ากบัจาํนวนที�จะไดรั้บตามจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิ ซึ� งบริษทัไดรั้บชาํระไวจ้ริงตามราคาการใชสิ้ทธิในขณะนั!น 

ใหข้า้พเจา้ชาํระเงินเพิ�มเติมตามจาํนวนที�ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิให้ครบถว้นภายในระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในครั! งนั!น หากบริษทัไม่ไดรั้บเงินครบถว้นตามจาํนวนในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลา
ดงักล่าว บริษทัจะถือว่าการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในครั! งนั!นสิ!นสภาพลง โดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะใชสิ้ทธิซื!อหุ้นสามญัจาํนวนดงักล่าว หรือในจาํนวนที�ท่านจดัสรรไวแ้ละจะไม่ยกเลิกการใชสิ้ทธิซื!อหุ้นสามญันี!  แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งแบบฟอร์มแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิที�จะซื!อหุ้น
สามญัที�ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อม หลกัฐานการโอนเงิน มาถึงบริษทัภายในกาํหนดระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ ให้ถือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะซื!อหุ้น 

 

ลงชื�อ.................................................................................... ผูใ้ชสิ้ทธิซื!อหุ้นสามญั 

                   (......................................................................................) 

" ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

 หลักฐานการรับแบบฟอร์มแสดงความจาํนงการใช้สิทธิซื!อหุ้นสามัญของ ECF-W2 (ผู้ที จะใช้สิทธิซื!อหุ้นโปรดกรอกข้อความส่วนนี!ด้วย) ส่วนที  # 

  

เลขที�......................วนัที�.................................. 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จาํกัด (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก (ชื�อตามแบบแสดงความจาํนง)...............................................................................................................................................................................................................  
เพื�อใชสิ้ทธิซื!อหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จาํกัด (มหาชน) จาํนวนหุ้นสามญัที�ไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ ............................... หุ้น ในราคาหุ้นละ 3  บาท รวมเป็นเงิน........................บาท 

ชาํระโดยเงินโอน  วนัที�......................... ธนาคาร............................................. สาขา..................................................... จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ขอรับทอน (ถา้มี)........................................................ หน่วย  
 ออกใบหุ้นสามญัในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก” เลขที�สมาชิกผูฝ้าก................................................. บญัชีซื!อขายหลกัทรัพยเ์ลขที� .................................................... 
 ออกใบหุ้นสามญัในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก” และนาํหุ้นสามญัเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที� 600 

 ออกใบหุ้นสามญัในนามผูจ้องซื!อ 

 

เจา้หนา้ที�ผูรั้บมอบอาํนาจ.............................................................  
 

เลขที�...................... 
ส่วนที  $ 



 

 

          ��������	�
 / ��
��ก������ 
               Request for Securities Withdrawal / Transfer Form 

,�
�-. / Date___________________________ 

 �	
��	
 I/We _________________________________________________ ����������� / Account No.___________________________ 
�� !
�"#$%& '�()*	�#+,��*��ก�#��.'�+%/ก	 0
ก�1 10
�2+2ก
#1�&2�3 
hereby request TISCO Securities Company Limited to proceed per the instructions as follows : 

� /(2*��ก�#��.'GH
2#$��IJ2.'#��K
ก*��ก�#��.'  : �L�(%�
�+ก _____________________________________ ������%�
�+ก__________________ 
 Transfer securities via the TSD System         :  Participant Name                        Participant No. 

 

� /(2*��ก�#��.'O
.)2����� ��.�+%/ก	 
 Transfer securities to other accounts in TISCO Securities 
 

� P(2�"Q2)�*��ก�#��.' 
 Withdraw securities in the form of a certificate 
 

� (L�2R / Other__________________________________________________________________________________________________________ 
 

)2!�2��� / on  ................................................................................. 
 

�0�12�320�����
��ก������ / Transferee Information 
/(2GH
2IJ2.'#��K
ก*��ก�#��.' / /(2#$*!H
&�Jก 	
�(&�#+,��*��ก�#��.'�+%/ก	 0
ก�1 / P(2�"Q2)�*��ก�#��.' 
Transfer via the TSD / Transfer to other accounts within TISCO Securities / Withdraw in form of a Certificate 

 
 

�L�(*��ก�#��.' 
Securities Name 

 
 

0
2!2
*��ก�#��.' 
Number of 
Shares 

 
 

S	2�T2 
SH(*T	2 

Cost/ Unit 
 

�L�( V 2
�%กT� 
Account Name 

 
����������� 
Account No. 

 
��������S#"#$�
�2 
ID / Passport No. 

#
 
/(2 
SH(*T	2 

Price/Unit 

       

       
       

       

       

       

       

       
5673�8
ก��	�
 / ��
��ก������ 
Reason for the withdrawal / transfer 

 
99999999999999999999999999999999..9999999999999999999 

�	
��	
�(#��#(&!H
�	( !
��	
&S	2���W1	.L�2�()*	�#+,��*��ก�#��.'�+%/ก	 0
ก�1 10
�2+2ก
#�"Q2#+&�Tก"#$ก
#X�$�"Q2W"S
� !
�"#$%& '�(&�	
��	
 #!���3&ก#Y�����	
��	
�()*	�#+,��Z P(2X�$/*#L(/(2
*��ก�#��.'��L�(/(2)*	ก���T  �(L�2[\�&�+)�H�	
��	
 *
กSH(�
"#
ก]!H
�#+,��Z *#L(�T  �(L�2W1	#�� !
��%�.*
.
กก
#10
�2+2ก
#S
����"#
ก]S
�#
.�$�(�.1�	
&S	2 �	
��	
�(#��G+1�(��1)�	 H
�%�.*
.��3&
"!&)*	XกH�#+,��Z *#L(�T  �(L�2��2��/1."#
I
ก�&L�(2W�)1R ��3&%+32 ��3&2�3�	
��	
.+2.(�)*	�#+,��Z �"̂1�G.�	(�J�ก
#P(2X�$/*#L(/(2*��ก�#��.'�	
&S	2)*	ก��ก#�%##�
ก#*#L(*2H!.&
2(L�2)1�����(0
2
 
I/We hereby confirm that the information herein is correct and in accordance with my intentions.  These also include the case that I/we request TISCO Securities to withdraw and/or transfer 
securities to other accounts.  I/We would be responsible for any liabilities, which may cause from the above transactions to TISCO Securities or any other person, without any conditions.  
I/We acknowledge that, upon request from the Revenue Department or any other authorities, TISCO Securities shall disclose the information herein. 

�	
��	
�(�0
#$ H
c##��2�.��"Q20
2!2�&+2 / I/We would like to pay the fee amounting to  _____________________________ �
�/1. / Baht by 

� �&+2%1 / ��e  / �&+2/(2 (Cash / Cheque / Money Transfer) � P(2
ก������&+2K
ก�(&�	
��	
 (Withdraw from my cash deposit account) 

 

���1:�;:.�320��	�
 (5=0���>��?;-/320���1�����
�=) / Authorized Signature ______________________________________________________ 
 

 
 

 H
c##��2�.� ___________________________ �
� )��%#e#���&+2 ��H���� ____________________������ ___________________ !�2��� ______________________________ 
Fee                                                                          Receipt No.                                                                                          Date 

BK-EM-14-001  
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