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กก-1-2564-035 
 

วนัที ่11 พฤษภาคม 2564 
 

 
เรือ่ง แจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการใชส้ทิธ ิ คร ัง้ที ่3  ตามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั 

ของบรษัิท สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน) รุ่นที ่2 (SMART-W2) 
 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 

ตามทีบ่รษัิท สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ไดเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญ
ของบริษัท รุ่นที่ 2 (SMART-W2) จ านวนรวมทัง้ส ิน้ 92,000,048 หน่วย โดยไม่คดิมูลค่าใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้สามัญเดมิ                      
ตามสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษัิท เมือ่วนัที ่4 ตลุาคม 2562 โดยมกี าหนดการใชส้ทิธ ิคอื วนัท าการสดุทา้ยของเดือน
พฤษภาคม 2563 วันท าการสุดทา้ยของเดือนพฤศจิกายน 2563 วันท าการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคม 2564                       
และวันที่ 1 ตุลาคม 2564 (ในกรณีที่วันใชส้ทิธิตรงกับวันหยุดท าการ ใหเ้ลื่อนวันก าหนดการใชส้ทิธิดังกล่าว                          
เป็นวนัท าการสดุทา้ยกอ่นหนา้วนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้ดงักลา่ว)  

 
บรษัิทขอแจง้ วนัทีใ่ชส้ทิธ ิคอื วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้
 
1. อตัรา และราคาการใชส้ทิธ ิ

อตัราการใชส้ทิธ ิ : ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้2.10065 หุน้  
ราคาใชส้ทิธ ิ :  0.71406 บาท ตอ่ 1 หุน้  
ตวัอยา่งการใชส้ทิธ ิ
ผูถ้อื SMART-W2 ตอ้งการใชส้ทิธ ิ100 หน่วย จะมสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้210 หุน้ (ค านวณได ้
210.065 แตปั่ดเศษลงทัง้จ านวนเป็น 210 หุน้ เพือ่ใหจ้ านวนหุน้เป็นจ านวนเต็ม) โดยจา่ยช าระเงนิ
ทัง้ส ิน้ 149.96 บาท (จ านวนหุน้ 210 หุน้ คณูราคาใชส้ทิธ ิ0.71406 บาท เป็นจ านวนเงนิ 149.95260 
บาท และปัดทศนยิมต าแหน่งที ่2 ขึน้เป็น 149.96 บาท) 
 

2. ระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชส้ทิธ ิและขอรบัใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธ ิ
ระหวา่งวนัที ่วนัที ่21, วนัที ่24 – 25 และวนัที ่27 - 28 พฤษภาคม 2564  
ตัง้แตเ่วลา 09.00 น.  – 16.00 น. (วนัและเวลาท าการ) 
 

3. สถานทีต่ดิตอ่ในการใชส้ทิธ ิและขอรบัใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธ ิ
ฝ่ายเลขานุการบรษัิท 
ผูป้ระสานงาน  :  คณุ ธนติา  เทพจติร 
บรษัิท สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน)  
ฝ่ายเลขานุการบรษัิท   อาคารชลประทปี ชัน้   4 
เลขที ่39/1 หมู ่1 ถนนสขุมุวทิ ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบรุ ี20000  
โทรศพัท ์ 089-779-1889 
Email:  SMARTCHAWIN@GMAIL.COM 
Website:  www.smartblock.co.th 
 
 
 
 
 
 

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

ผูถ้ือใบส าคัญแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธิซื้อหุน้สามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสทิธิที่ตนถืออยู่
ทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได ้ส าหรับใบส าคัญแสดงสทิธิที่เหลือ และไม่ไดใ้ชส้ทิธภิายในวันก าหนด                      
การใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย บรษัิทจะถือว่าผูถ้ือใบส าคัญแสดงสทิธไิม่ประสงคท์ี่จะใชส้ทิธติามใบส าคญั
แสดงสทิธดิงักลา่วและใหถ้อืวา่ใบส าคญัแสดงสทิธนัิน้ๆ ส ิน้สภาพโดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิ
 
ผูป้ระสงคจ์ะใชส้ทิธ ิตอ้งด าเนนิการและจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี้ใหแ้กบ่รษัิท ตามสถานทีต่ดิตอ่ขา้งตน้
ในชว่งระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิ
 
4.1 แบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธิซื้อหุน้สามัญเพิ่มทุนที่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชัดเจน                     

และครบถว้นทุกรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ดาวนโ์หลด แบบฟอรม์ ไดท้ี ่: 
www.smartblock.co.th  / นักลงทุนสมัพันธ ์ / ดาวนโ์หลด  / เอกสารส าหรับนักลงทุน 

4.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด                   
ซึ่งผูถ้ือใบส าคัญแสดงสทิธิลงลายมือชื่อผูโ้อนดา้นหลัง ตามจ านวนที่ระบุในแบบแสดง                       
ความจ านงการใชส้ทิธ ิ 

ในกรณีที่ใบส าคัญแสดงสทิธิอยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scriptless) ผูถ้ือใบส าคัญแสดงสทิธ ิ                  
ที่ตอ้งการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอ เพื่อขอถอน
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืเพือ่ใหอ้อกใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิตามทีต่ลาดหลกัทรัพยก์ าหนด
โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท าหนา้ที่เป็นนายหนา้ซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน                     
และบรษัิทหลกัทรัพยด์งักลา่ว จะด าเนนิการแจง้กบัศนูยร์ับฝากหลกัทรัพย ์เพือ่ขอถอนใบส าคญั
แสดงสทิธหิรือใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิน าไปใชเ้ป็นหลักฐานประกอบการใชส้ทิธซิื้อหุน้
สามญัเพิม่ทุนกบับรษัิท 

ในกรณีที่ผูถ้ือใบส าคัญแสดงสทิธไิม่มบีัญชซีือ้ขายหลักทรัพย ์โดยใบส าคัญแสดงสทิธ ิ                  
อยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผูอ้อกหลักทรัพย์” ผูถ้ือใบส าคัญแสดงสทิธิ                         
ทีต่อ้งการใชส้ทิธ ิตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพือ่ขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธติามที่
ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสทิธิ                      
หรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน
กบับรษัิท 

4.3 เอกสารประกอบการแจง้ความจ านงการใชส้ทิธแิปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นหุน้สามญัของ 
4.3.1 บุคคลสญัชาตไิทย 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรขา้ราชการ หรือส าเนาบัตรพนักงาน
รัฐวสิาหกจิทีย่งัไมห่มดอาย ุพรอ้มลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4.3.2 บุคคลตา่งดา้ว 

 ส าเนาใบตา่งดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ทีย่งัไมห่มดอาย ุพรอ้มลงลายมอืชือ่
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4.3.3 นติบิุคคลในประเทศ 

 ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ออกใหไ้ม่เกนิ 6 เดือนก่อนวัน
ก าหนดการใชส้ทิธใินครัง้นัน้ๆ พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อี านาจ
ทีม่ชี ือ่ปรากฏอยูใ่นหนังสอืรับรองบรษัิทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูม้ี
อ านาจลงลายมือชื่อตาม 4.3.1 หรือ 4.3.2 พรอ้มลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 
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4.3.4 นติบิุคคลตา่งประเทศ 

 ส าเนาเอกสารการจดทะเบยีนจัดตัง้นิตบิุคคล และ/หรือ หนังสอืรับรองนติบิุคคล 
พรอ้มลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ านาจ และเอกสาร
หลักฐานของกรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือชือ่ตาม 4.3.1 หรือ 4.3.2 พรอ้มลง
ลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้ง และรับรองโดย Notary public ของประเทศ                         
ทีอ่อกเอกสารนัน้ไมเ่กนิ 6 เดอืนกอ่นวนัก าหนดการใชส้ทิธ ิ

4.3.5 คสัโตเดยีน 

 ส าเนาเอกสารการจดทะเบียน พรอ้มหนังสือแต่งตัง้คัสโตเดียน และเอกสาร
หลักฐานของผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่ตาม 4.3.1 หรือ 4.3.2 พรอ้มลงลายมอืชือ่
รับรองส าเนาถูกตอ้ง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสาร
นัน้ไมเ่กนิ 6 เดอืนกอ่นวนัก าหนดการใชส้ทิธ ิ

ทัง้นี้ หากผูถ้ือใบส าคัญแสดงสทิธไิม่สง่มอบหลักฐานประกอบการใชส้ทิธติามที่กล่าวขา้งตน้ 
บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะถือว่าผูถ้ือใบส าคัญแสดงสทิธไิม่ประสงค์จะใชส้ทิธติามใบส าคัญ                 
แสดงสทิธ ิ

4.4 จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัจะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้               

5. เอกสารการช าระเงนิ/หลกัฐานการช าระเงนิ 
5.1 ช าระเงนิโดยเชค็ / ดราฟท ์/ ตัว๋แลกเงนิธนาคาร / ค าสัง่จา่ยเงนิธนาคาร ทีส่ามารถเรยีกเก็บได ้

ภายในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัท าการ สัง่จา่ยเขา้บัญช ี“บัญชจีองซือ้หุน้สามญั                   
ของบรษัิท สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน)”  นับจากวนัทีแ่จง้ความจ านงใชส้ทิธแิตล่ะครัง้ 
โดยตอ้งลงวนัทีแ่ละสง่หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธใิหค้รบถว้นกอ่นก าหนดการใชส้ทิธ ิ                   
อยา่งนอ้ย 2 วนัท าการ คอื ไมเ่กนิวนัที ่25 พฤษภาคม 2564 และยืน่ความจ านง                     
ระหวา่งวนัที ่21 และวนัที ่24 -25 พฤษภาคม 2564 (วนัและเวลาท าการ)  

5.2 ช าระเงนิโดยการโอนเขา้บญัช ี 
ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาอโศก  
ประเภทบัญช ีกระแสรายวนัเลขที ่032-3-08321-6  
ชือ่บญัช ี“บัญชจีองซือ้หุน้สามญัของบรษัิท สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน)”  
 
โดยตอ้งโอนเงนิ ภายในวนัที ่ วนัที ่21, วนัที ่24 – 25 และวนัที ่27 - 28 พฤษภาคม 
2564 แต่อย่างช้าภายในวนัที ่ 28 พฤษภาคม เวลา 16.00 น. และ ยืน่ความจ านง 
ระหวา่งวนัทีว่นัที ่21, วนัที ่24 – 25 และวนัที ่27 - 28 พฤษภาคม 2564  
(วนัและเวลาท าการ) 
 

นอกจากนี้ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะเป็นผูร้บัภาระคา่อากรแสตมป์  คา่ธรรมเนียมธนาคาร                                   
ทีเ่กดิขึน้จากการใชส้ทิธดิงักลา่ว หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษัิท 
กรุณาตดิตอ่สอบถามตามทีร่ะบุในสถานทีจ่ดัสง่เอกสาร ในวนัและเวลาท าการ  
(จนัทร ์- ศกุร ์เวลา 09.00 น. ถงึ 16.00 น.) 
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บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 

เลขท่ี 11  หมู่ท่ี   9 ถ.บ้านบึง-แกลง  
ต.หนองอิรณุ  อ.บ้านบึง  จ.ชลบรีุ  20220 

Tel :  663 844  2500 
Fax :  663 844  2521 

เลขท่ี 947/144   หมู่ท่ี 12 บางนาคอมเพลก็ซ ์
บางนา  กรงุเทพ  10260  

Tel :  662 399 2020 
Fax :  662 399 2007-8 

 
 

 
 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 
 

ขอแสดงความนับถอื 
บรษัิท  สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 

(นายรังส ีทปีกรสขุเกษม) 
กรรมการบรษัิท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการบรษิทั  (ธนติา เทพจติร) 
โทรศพัท ์ 089-779-1889 
Email: SMARTCHAWIN@GMAIL.COM 


