ที่ สก. 54 /63
วันที่ 3 ธันวาคม 2563
เรื่อง

กาหนดการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญ (ECL-W3) ครัง้ สุดท้าย
ของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) (แก้ไข)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษั ท ตะวัน ออกพาณิ ช ย์ลี สซิ่ ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษั ท ”) ได้จัด สรรใบส าคัญ แสดงสิทธิ ที่ จ ะซื ้อ
หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน (ECL-W3) จ านวน 554,428,475 หน่ วย (จากจ านวนใบส าคัญ แสดงสิทธิ ที่ เสนอขายทั้งหมด
554,428,622 หน่วย) โดยมีกาหนดการใช้สทิ ธิในวันทาการสุดท้ายของเดือนสิงหาคม และ กุ มภาพันธ์ ตลอดอายุของ
ใบสาคัญ แสดงสิทธิ 2 ปี โดยมีวนั กาหนดการใช้สิทธิครัง้ แรก ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และวันกาหนดการใช้สิทธิ
ครัง้ สุดท้าย ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตามลาดับ
บริษัทขอแจ้งรายละเอียด และกาหนดการสาหรับใช้สทิ ธิที่จะซื อ้ หุน้ สามัญของบริษัทครัง้ สุดท้าย ดังนี ้
1. วันที่ ตลท. จะขึน้ เครื่องหมาย SP
: 13 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2564
2. วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือ ECL-W3
: 15 มกราคม 2564 – 5 กุมภาพันธ์ 2564
3. ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ
: 21 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2564
ซือ้ หุน้ สามัญ
เวลา 9.00 – 15.00 น.
4. วันใช้สทิ ธิ
: 5 กุมภาพันธ์ 2564
5. อัตราการใช้สทิ ธิ
: 1 Warrant : 1หุน้
ราคาการใช้สทิ ธิ
: 1.85 บาท : 1 หุน้
6. การสิน้ สภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: 6 กุมภาพันธ์ 2564
เมื่อพ้นกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายและ
สิน้ สุดการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
7. เอกสารในการยื่นความจานง
7.1 แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ
พร้อมลงนามโดยผูถ้ ือ ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ทั้งนี ผ้ ถู้ ื อใบสาคัญ แสดงสิทธิ จะสามารถขอรับแบบแสดงความ
จานงการใช้สิทธิซื อ้ หุน้ สามัญ ของบริษัทได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความ
จานงในการใช้สทิ ธิ หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.ecl.co.th
7.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดที่ระบุวา่ ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธินนั้ มีสทิ ธิในใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงจานงการใช้สทิ ธิ ซือ้ หุน้ สามัญ

7.3 หลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิ
(ก.) บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง กรณี บัตรประจาตัวประชาชนที่มี
อายุตลอดชีพต้องแนบสาเนาทะเบียนบ้านเพิม่ เติมพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข.) บุคคลที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทย
สาเนาหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค.) นิตบิ คุ คลในประเทศ
สาเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ อ อกโดยกระทรวงพาณิ ชย์ที่ อ อกไม่เกิน 6 เดือ นก่อนวันใช้สิทธิ พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตาม (ก.) หรือ (ข.) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ยกเว้น กรณี ที่บ ริษั ท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ บริษั ท ผูฝ้ ากหลักทรัพย์กับบริษั ท
ศูนย์รบั ฝากฯ เป็ นผูโ้ อน/ผูร้ บั โอน ไม่ตอ้ งส่งหลักฐานดังกล่าว)
(ง.) นิตบิ คุ คลต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผูม้ ีอานาจ
ลงลายมือชื่อตาม (ก.) หรือ (ข.) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(จ.) คัสโตเดียน
ส าเนาเอกสารการจดทะเบี ย นรับ รองโดย Notary public ของประเทศที่ อ อกเอกสารนั้น พร้อ มหนังสื อ
แต่งตัง้ คัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตาม (ก.) หรือ (ข.) พร้อ มรับรองสาเนา
ถูกต้อง
8. วิธีการชาระเงินในการใช้สทิ ธิ
ช าระเงิน ตามจ านวนในการใช้สิท ธิต ามที่ ระบุในแบบแสดงความจ านงการใช้สิท ธิซื ้อ หุ้น สามัญ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยไม่เกินวันใช้สทิ ธิ โดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี ้
(ก.) โอนเงินเข้าบัญ ชีเงินฝากชื่ อ บัญ ชี “บัญ ชีจ องซื อ้ หุ้นเพิ่มทุนบมจ. ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ง ” ธนาคาร
ยูโอบี จากัด (มหาชน) สาขา พระราม 9 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 807-1-64672-6 โดยแนบหลักฐานการโอนเงิน
(ข.) ช าระโดย เช็ ค ดร๊ า ฟท์ ตั๋ว แลกเงิน ธนาคาร หรื อ ค าสั่ง จ่ า ยเงิ น ธนาคารที่ ส ามารถเรี ย กเก็ บ ได้ ใ น
กรุ งเทพมหานคร ภายใน 2 วัน (ท าการ) โดยขี ดคร่อ มสั่งจ่าย “บัญ ชี จ องซื อ้ หุ้นเพิ่มทุนบมจ. ตะวัน ออก
พาณิ ช ย์ลีสซิ่ง” ในกรณี ที่ชาระเป็ นเช็คแคชเชี ยร์เช็ค ดร๊าฟท์ตอ้ งลงวันที่หรือกาหนดวันใช้เงินตามตราสาร
ก่อนวันกาหนดใช้สทิ ธิไม่นอ้ ยกว่า 2 วันทาการ และส่งมอบให้แก่บริษัท พร้อมเอกสารตาม (7.1), (7.2) และ
หลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามตาม (7.3) ก่อนเวลา 11.00 น. ของวันที่ ลงในเช็ ค แคชเชี ยร์เช็ค ดร๊าฟท์
ดังกล่าว

9. บุคคลและสถานที่ตดิ ต่อในการใช้สทิ ธิ
และรับแบบแสดงความจานงในการใช้
สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ

: นางสาวอภิสรา ศรีอมร
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
เลขที่ 976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9
ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศั พ ท์ 02-641-5252 ต่ อ 9419 โทรสาร 02-6415994-5

หากผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์จะขอรับเอกสาร “การเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญ (ECL-W3)
และแบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) (ECL-W3)
ในรูป เอกสาร สามารถติดต่อ ขอรับ ได้ที่ นางสาวอภิ สรา ศรีอ มร โทรศัพ ท์ 02-641-5252 ต่อ 9419 หรือ โทรสาร
02-641-5994-5 และ Email : apitsara@ecl.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

……………….....................……………
(นางดวงรัตน์ แจ้งมงคล)
กรรมการ – เลขานุการบริษัท

