
 

 

 เลขทีใ่บจอง/Form No. ……..…………..……………… 
แบบฟอรม์แสดงความจ านงการใช้สิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุนของ บริษัท สมารท์คอนกรีต จ ากัด (มหาชน)   (SMART-W2)  คร้ังที ่1   

NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE NEW ORDINARY SHARES OF SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED    
(SMART-W2)     1ST  

  วนัท่ีย่ืนความจ านงการใชส้ทิธิ/ Date to notify the intention to exercise………………………………. 
  ทะเบียนผูถื้อใบส  าคญัแสดงสิทธิเลขท่ี/ Warrant holder registration No. …………………………….. 

เรียนคณะกรรมการ บริษัท สมารท์คอนกรีต จ  ากดั(มหาชน) 
To       The Board of Directors of SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุคล)……………………………………………………………..................................…………วนั/เดือน/ปีเกิด ...........................................…………… สญัชาติ .........................…………………. เพศ …...........………………….. 
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)                                                                                                Date or Birth                                                 Nationality                                                 Sex 
อาชีพ ………….......……......................... ท่ีอยู่เลขท่ี....................……......... ตรอก/ซอย .................................................….…….  ถนน …....................…............................... แขวง/ต  าบล .......……............................. เขต/อ  าเภอ ……....……….......………... 
Occupation                                       Address No.                       Lane/Soi                                             Road                                                  Sub-District                                              District 
จงัหวดั ...............…….….................................................... รหสัไปรษณีย ์.................................................................…................. โทรศพัท ์............................................................................................ ประเทศ…….....….............................................……. 
Province                                                   Postal Code                                  Telephone No.                                                Country                                                                
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี .......................………………………………… ประเภทการเสยีภาษี      หกัภาษี    ไมห่กัภาษี 
Tax ID No.                                                                                      Type of Tax Planning    Tax to be deduced    Tax not to be deduced 

โปรดระบปุระเภทผูจ้องซือ้หุน้ พรอ้มแนบส าเนาหลกัฐานท่ีลงนามรบัรองส  าเนาถกูตอ้ง   (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy) 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย    

Thai Individual  
 บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งดา้ว  

Alien Individual  
 นิติบคุคลสญัชาติไทย          

Thai Juristic Entity 
 นิติบคุคลสญัชาติตา่งดา้ว 

Alien Juristic Person  

เลขบตัรประจ าตวัเลขท่ี ……………………………………………………………………………….. 
ID Card No. 
ใบตา่งดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขบตัรประจ าตวัเลขท่ี ……………………………………………….. 
Alien Card/Passport /ID Card No. 
เลขทะเบียนบริษัท …………………………………………………………………………………….. 
Company Registration No.  
เลขทะเบียนบริษัท / เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี …………………………………………………………... 
Company Registration No. /Tax ID No.       

ในฐานะผูถื้อใบส  าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัท สมารท์คอนกรตี จ  ากดั (มหาชน) รุน่ท่ี 2 ขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะใชส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัท สมารท์คอนกรีต จ  ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
As a warrant holder of SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED no.2, I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase new ordinary shares of SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED as stated below: 

1. จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีขอใชส้ิทธิ…………………………………………..……...หน่วย 
Amount of the warrants to exercise                                                                                    unit(s) 

2. อตัราการใชส้ิทธิเท่ากบัใบส  าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย: 1 หุน้สามญัในราคาหุน้ละ 1.50 บาท หรือตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิหากมกีารปรบัราคาการใชส้ิทธิและ/หรืออตัราการใชส้ิทธิตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
ขอ้ท่ี 6 

           The exercise ratio is warrant 1 unit: common share 1 share(s) with the exercise price of Baht 1.50 per share or adjusted price and ratio as refer in the Terms and Conditions of Warrant clause 6                                                                                                                                                   
3. รวมเป็นเงินท่ีตอ้งช าระในการจองซือ้หุน้สามญั………………….........…..บาท (............................................................................................................................) และคา่อากร.................บาท (……………………...………) 

Totaling of payment                                                                            Baht                                                                                                                               and duty stamps         Baht 
4. ขา้พเจา้ขอสง่เงินคา่จองซือ้หุน้สามญัดงักลา่ว ท่ีสามารถเรียกเกบ็เงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดย 
            I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only: by 
  เช็คธนาคาร /Cashier Cheque  ดร๊าฟท ์/ Draft      เช็คบคุคล / Cheque   เงินโอน / Cash Transfer 

สั่งจ่าย “บญัชีจองซือ้หุน้สามญัของบริษัท สมารท์คอนกรตี จ  ากดั (มหาชน)”  Payable to “ Account for Subscription for Ordinary Shares of Smart Concrete Public Company Limited”  
เลขท่ีเช็ค /Cheque No. ................……………................. วนัท่ี /Dated ........…………………............ ธนาคาร /Bank ……......….....………….............…...........สาขา/Branch…………..….................................…………….. 

5. ขา้พเจา้ไดส้ง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุและขอรบัทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงันี ้
I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the remaining warrants, which are not exercised (if any) as follows:  

 สง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิจ  านวน ….………………………....…..ใบ  ตามรายละเอียด ดงันี ้
เลขท่ีใบส  าคญัแสดงสทิธิ ...................……….…........ จ  านวนหนว่ย ...........….……..…...หน่วย 
เลขท่ีใบส  าคญัแสดงสทิธิ ...................…….….……......จ  านวนหน่วย................………….หน่วย 
รวมจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีสง่มา ...............………………..……….......………หน่วย 
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีขอรบัทอน (ถา้ม)ี............................….…….………หน่วย 

Amount of delivered warrants ………………………………… certificate(s) with the following details: 
Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….……………………….units 
Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….……………………….units 
The total number of delivered warrants……………….…………………….………………………units 
Amount of the remaining warrants which are not exercised (if any)……………………………..……....units 

6. หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักลา่วแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการดงัตอ่ไปนี ้(ผูจ้องซือ้หุน้เลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
   If the common shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (subscriber must choose one) 

       ใหอ้อกหุน้สามญัท่ีไดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นช่ือ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพ่ือผูฝ้าก” และด  าเนินการใหบ้ริษัท ................................................................…............. สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี ….…................. น  าหุน้นัน้เขา้ฝากไวก้บั บริษัท 
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพ่ือผูฝ้าก เพ่ือเขา้บญัชีซือ้ขายหุน้เลขท่ี ……………....................................... ซึ่งขา้พเจา้มีอยูก่บับริษัทนัน้ 

 Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for ……………………………..………… participant No.……………..………., to deposit  those  common shares 
with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No.…….….………….…… that I/we have with the said Company. 

        ใหอ้อกใบหุน้สามญัท่ีไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นช่ือของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยินดีท่ีจะมอบหมายใหบ้ริษัทด  าเนินการใดๆ เพ่ือท าใหก้ารจัดท าใบหุน้สามญัและการสง่มอบใบหุน้สามญัมาใหข้า้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีใชส้ิทธิซือ้หุน้ 
 Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares. I/We hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have the common share certificates made and delivered to me within 

15 business days after the exercise date. 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะซือ้หุน้สามญัจ านวนดงักลา่ว หรือในจ านวนท่ีท่านจดัให ้และจะไมย่กเลิกการจองซือ้หุน้สามญันี ้แตห่ากข้าพเจา้ไมส่ง่ใบจองซือ้หุน้สามญัท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบรอ้ย พรอ้มเชค็ / ดร๊าฟท ์/ แคชเชียรเ์ช็ค /เงินสด  มาถึง
บริษัทภายในก าหนดระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชส้ทิธิ หรือเช็ค / ดร๊าฟท ์/ แคชเชียรเ์ช็คไมผ่า่นการช าระเงินจากธนาคาร ใหถื้อวา่ขา้พเจ้าแสดงเจตนาไมป่ระสงคใ์ชส้ิทธิการขอซือ้หุน้ 
I/We, hereby, undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my subscription, If I/we do not deliver this subscription form which has been completely fitted in and cheque/ draft 
/ cashier cheque / cash to the company within notification period or cheque / draft / cashier cheque be refused from that bank, I/we shall not intend to exercise the warrants. 
 
 ลงช่ือ/Signature ....…………………..…….………..............................................ผูจ้องซือ้หุน้สามญั(Subscriber) 

                    ( ..……............….................................….........................................) 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญ / Subscription Receipt (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย/Subscribers please also fill in this section) 

วนัท่ีรบัใบจอง/Date ……..……………………....…….                                                                       เลขท่ีใบจอง / Form No. ………………………................................. 

บริษัท สมารท์คอนกรีต จ  ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงินจาก  .................................................................................................เพ่ือจองซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท สมารท์คอนกรตี จ  ากดั (มหาชน) รุน่ท่ี 2 
SMART CONCRETE PCL has received the money from                                                                                         for a subscription of common shares which exercised from SMART-W2.  
จ านวนหุน้สามญัท่ีไดจ้ากการขอใชส้ิทธิ ……………..……………. หุน้ ในราคาหุน้ละ .......... บาท รวมเป็นเงินท่ีช  าระ ……….............….. บาท (……..............…......................................................……..……………………..……….) 
Amount of common shares received from the exercising ...................... shares.  At the price of Baht/share ...............Baht. Totaling amount of Baht ………………… (Baht ………………………………..………...….…...…)                                           
 เงินโอน / Cash Transfer     เช็คธนาคาร /Cashier Cheque  ดร๊าฟท ์/ Draft     เช็คบคุคล / Cheque เลขท่ีเชค็ / Cheque No.…………….…...................…........... วนัท่ี /Dated ………..…............................. 

ธนาคาร / Bank ..........................……………..................................... สาขา / Branch ...................................……………….……..… 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรบัทอน (ถา้ม)ี / Amount of the remaining warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..….หน่วย / units. 
 

                                                         เจา้หนา้ท่ีผูร้บัมอบอ านาจ /Authorized Officer ...............................................................................…………                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(                                                                                               ) 

 



 

 

  
บริษัท สมารท์คอนกรีต จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารประกอบการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นหุน้สามัญ 
1. ตน้ฉบบัใบส าคญัแสดงสิทธิ SMART-W2 / ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ 
2. แบบฟอรม์แสดงความจ านงการใชส้ิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของ บรษัิท สมารท์คอนกรตี จ  ากดั (มหาชน) รุน่ท่ี 2 ซึ่งกรอกขอ้ความถกูตอ้งชดัเจน ครบถว้น                              

ทกุรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถื้อ SMART-W2 สามารถดาวนโ์หลดไดท่ี้ 
 www.smartblock.co.th    หวัขอ้นกัลงทนุสมัพนัธ ์  / ดาวนโ์หลด /   เอกสารส าหรบันกัลงทนุ 

3. เอกสารประกอบการใชส้ิทธิ 
3.1 บคุคลสญัชาติไทย 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาบตัรขา้ราชการ หรอืส าเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจท่ียงัไมห่มดอาย ุพรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
3.2 บคุคลต่างดา้ว 

 ส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไมห่มดอาย ุพรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
3.3 นิติบคุคลในประเทศ 

 ส าเนาหนังสือรบัรองบรษัิทท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวันก าหนดการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ๆ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ี
อ  านาจท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นหนงัสือรบัรองบรษัิทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือตาม 3.1 หรอื 3.2 พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

3.4 นิติบคุคลต่างประเทศ 

 ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรบัรองนิติบุคคล พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  าน าจ และ
เอกสารหลักฐานของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือตาม 3.1 หรือ 3.2 พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และรบัรองโดย Notary public ของ
ประเทศท่ีออกเอกสารนัน้ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิ 

3.5 คสัโตเดียน 

 ส าเนาเอกสารการจดทะเบียน พรอ้มหนังสือแต่งตัง้คสัโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือตาม 3.1 หรือ 3.2 พรอ้มลงลายมือช่ือ
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง และรบัรองโดย Notary public ของประเทศท่ีออกเอกสารนัน้ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิ 

4. เอกสารการช าระเงนิ/หลกัฐานการช าระเงนิ 
ทัง้นี ้หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไมส่่งมอบหลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บรษัิทขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไมป่ระสงคจ์ะใชส้ิทธิ

ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 
วิธีการช าระเงนิ 
1. ช าระเงนิโดยเชค็ / ดราฟท ์/ ตั๋วแลกเงนิธนาคาร / ค  าสั่งจา่ยเงนิธนาคาร ท่ีสามารถเรยีกเก็บไดภ้ายในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีแจง้ความ

จ านงใชส้ทิธิแต่ละครัง้ โดยตอ้งลงวนัท่ีและส่งหลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิใหค้รบถว้นก่อนก าหนดการใชส้ทิธิอยา่งนอ้ย 2 วนัท าการ คือ ไมเ่กนิวนัท่ี                                           
26 พฤษภาคม 2563 และยื่นความจ านงระหวา่งวนัท่ี  22-28  พฤษภาคม 2563  

2. ช าระเงนิโดยการโอนเขา้บญัชี  
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) สาขาอโศก  
ประเภทบญัชี กระแสรายวนัเลขท่ี 032-3-08321-6 ช่ือบญัชี “บญัชีจองซือ้หุน้สามญัของบรษัิท สมารท์คอนกรตี จ  ากดั (มหาชน)”  
โดยตอ้งโอนเงินภายใน วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563 ภายในเวลา 16.00 น.  
และยืน่ความจ านงระหวา่งวนัท่ี 22  - 28 พฤษภาคม   2563 
 

นอกจากนี ้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิจะเป็นผูร้บัภาระค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมธนาคาร   ท่ีเกิดขึน้จากการใชส้ทิธิดงักลา่ว หากมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทนุของบรษัิท กรุณาตดิตอ่สอบถามตามท่ีระบใุนสถานท่ีจดัส่งเอกสาร ในวนัและเวลาท าการ (จนัทร ์- ศกุร ์เวลา 09.00 น. ถงึ 16.00 น.) 
 
ก าหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งที ่1 
1. วนัท่ีแสดงความจ านงการใชส้ิทธิ 22  -  28 พฤษภาคม 2563     (วนั และ เวลาท าการ)   
2. วนัท่ีใชส้ทิธิแปลงสภาพครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 
 
สถานทีจ่ัดส่งเอกสาร  
ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท 
ผูป้ระสานงาน  :  คณุ ธนิตา เทพจิตร  (จดัส่ง แบบ EMS เท่านัน้) 
บรษัิท สมารท์คอนกรตี จ  ากดั (มหาชน)  
ฝ่ายเลขานกุาร บมจ. อาคารชลประทีป ชัน้ 4 
เลขท่ี 39/1 หมู ่1 ถนนสขุมุวิท ต าบลหว้ยกะปิ อ  าเภอเมืองชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี20000  
โทรศพัท ์ 0897791889 
Website:  www.smartblock.co.th 
Email : SMARTCHAWIN@GMAIL.COM  

http://www.smartblock.co.th/

