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กก-1-2563-028
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
เรือ
่ ง

้ หุ ้นสามัญ
แจ ้งรายละเอียดเกีย
่ วกับการใชสิ้ ทธิครัง้ ที่ 1 ตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
ของบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (SMART-W2)

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

้ หุ ้นสามัญ
ตามทีบ
่ ริษัท สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได ้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
้ 92,000,048 หน่ ว ย โดยไม่ค ด
ของบริษัท รุ่ น ที่ 2 (SMART-W2) จ านวนรวมทั ง้ สิน
ิ มูล ค่า ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นสามัญ เดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ ้นของบริษัท เมือ
่ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 โดยมีกาหนดการใช ้สิทธิ คือ วันทาการสุดท ้ายของเดือน
พฤษภาคม 2563 วัน ท าการสุด ท ้ายของเดือ นพฤศจิก ายน 2563 วัน ท าการสุด ท ้ายของเดือ นพฤษภาคม 2564
และวั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2564 (ในกรณี ท ี่วั น ใช ้สิท ธิต รงกับ วั น หยุ ด ท าการ ให ้เลื่อ นวั น ก าหนดการใช ้สิท ธิดัง กล่า ว
เป็ นวันทาการสุดท ้ายก่อนหน ้าวันกาหนดการใช ้สิทธิครัง้ ดังกล่าว)
บริษัทขอแจ ้ง วันทีใ่ ช ้สิทธิครัง้ ที่ 1 คือ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.

้ ท
ิ ธิ
อ ัตรา และราคาการใชส
ิ ธิซอ
ื้ หุ ้นสามัญได ้ 1 หุ ้น
อัตราการใช ้สิทธิ : ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสท
ราคาใช ้สิทธิ
: 1.50 บาท ต่อ 1 หุ ้น

2.

้ ท
้ ท
ิ ธิ และขอร ับใบแจ้งความจานงการใชส
ิ ธิ
ระยะเวลาแจ้งความจานงการใชส
วันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2563 ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

3.

้ ท
้ ท
ิ ธิ และขอร ับใบแจ้งความจานงการใชส
ิ ธิ
สถานทีต
่ ด
ิ ต่อในการใชส
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
ผู ้ประสานงาน : คุณ ธนิตา เทพจิตร
บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)
้ 4
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท อาคารชลประทีป ชัน
เลขที่ 39/1 หมู่ 1 ถนนสุขม
ุ วิท ตาบลห ้วยกะปิ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 089-779-1889
Email : SMARTCHAWIN@GMAIL.COM
Website: www.smartblock.co.th

4.

้ ท
ิ ธิ
วิธก
ี ารใชส
ผู ้ถือ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิส ามารถใช ้สิท ธิซ ื้อ หุ ้นสามัญ เพิ่ม ทุ น ตามใบส าคัญ แสดงสิท ธิท ี่ต นถืออยู่
ทั ง้ หมดหรือ บางส่ว นก็ ไ ด ้ ส าหรั บ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิท ี่เ หลือ และไม่ไ ด ้ใช ้สิท ธิภ ายในวัน กาหนด
การใช ้สิท ธิครัง้ สุดท ้าย บริษัท จะถือว่าผู ้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิไม่ประสงค์ท ี่จะใช ้สิทธิตามใบสาคัญ
้ สภาพโดยไม่มก
แสดงสิทธิดงั กล่าวและให ้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินัน
้ ๆ สิน
ี ารใช ้สิทธิ
ผู ้ประสงค์จะใช ้สิทธิ ต ้องดาเนินการและจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให ้แก่บริษัท ตามสถานทีต
่ ด
ิ ต่อข ้างต ้น
ในช่วงระยะเวลาแจ ้งความจานงในการใช ้สิทธิ
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บริ ษทั สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)
4.1

4.2

4.3

4.4

แบบแสดงความจ านงการใช ้สิท ธิซ ื้อ หุ ้นสามั ญ เพิ่ม ทุ น ที่ไ ด ้กรอกข ้อความถู ก ต ้องชัด เจน
และครบถ ้วนทุกรายการ พร ้อมลงนามโดยผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ได ้ที่ :
www.smartblock.co.th / นักลงทุนสัมพันธ์ / ดาวน์โหลด / เอกสารสาหรับนักลงทุน
ใบส าคั ญ แสดงสิท ธิห รือ ใบแทนใบส าคั ญ แสดงสิท ธิต ามแบบที่ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ก าหนด
ซึ่ง ผู ถ้ ื อ ใบส าคั ญ แสดงสิท ธิล งลายมือ ชื่อ ผู ้โอนด ้านหลั ง ตามจ านวนที่ ร ะบุ ใ นแบบแสดง
ความจานงการใช ้สิทธิ
ในกรณี ท ี่ใ บสาคัญ แสดงสิท ธิอยู่ใ นระบบไร ้ใบหุ ้น (Scriptless) ผู ้ถือ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ
ื้ หุ ้นสามัญ เพิม
ที่ต ้องการใช ้สิท ธิซอ
่ ทุ นต ้องแจ ้งความจ านงและกรอกแบบคาขอ เพื่อขอถอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือเพือ
่ ให ้ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามทีต
่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
โดยยื่น ต่อ บริษั ทหลัก ทรั พ ย์ท ี่ท าหน า้ ที่เ ป็ นนายหน า้ ซื้อ ขายหลัก ทรั พ ย์ (Broker) ของตน
และบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว จะดาเนินการแจ ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพือ
่ ขอถอนใบสาคัญ
แสดงสิท ธิหรือใบแทนใบสาคัญ แสดงสิท ธิ นาไปใช ้เป็ นหลักฐานประกอบการใช ้สิท ธิซ ื้อ หุ ้น
สามัญเพิม
่ ทุนกับบริษัท
ื้ ขายหลักทรัพย์ โดยใบสาคัญ แสดงสิทธิ
ในกรณี ท ี่ผู ้ถือใบสาคัญ แสดงสิท ธิไ ม่มบ
ี ัญ ชีซอ
อยู่กับ ศูน ย์รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ใ น “บั ญ ชีบ ริษั ทผู ้ออกหลัก ทรั พ ย์” ผู ้ถือ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ
ทีต
่ ้องการใช ้สิทธิ ต ้องแจ ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพือ
่ ขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่
ตลาดหลั กทรั พย์ก าหนด โดยยื่นต่ อศู นย์รั บฝากหลั กทรั พย์เ พื่ อขอถอนใบส าคั ญ แสดงสิทธิ
ื้ หุ ้นสามัญเพิ่มทุน
หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ นาไปใช ้เป็ นหลักฐานประกอบการใช ้สิทธิซอ
กับบริษัท
เอกสารประกอบการแจ ้งความจานงการใชสิ้ ทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นหุ ้นสามัญของ
4.3.1 บุคคลสัญชาติไทย

ส าเนาบั ต รประชาชน หรื อ ส าเนาบั ต รข ้าราช การ หรื อ ส าเนาบั ต รพนั กงาน
่ รับรองสาเนาถูกต ้อง
รัฐวิสาหกิจทีย
่ งั ไม่หมดอายุ พร ้อมลงลายมือชือ
4.3.2 บุคคลต่างด ้าว
่

สาเนาใบต่างด ้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ทีย
่ งั ไม่หมดอายุ พร ้อมลงลายมือชือ
รับรองสาเนาถูกต ้อง
4.3.3 นิตบ
ิ ุคคลในประเทศ

ส าเนาหนั ง สือ รั บ รองบริษัท ที่ก ระทรวงพาณิ ช ย์อ อกให ้ไม่เ กิน 6 เดือ นก่อ นวัน
กาหนดการใช ้สิทธิในครัง้ นัน
้ ๆ พร ้อมรับรองสาเนาถูกต ้องโดยกรรมการผู ้มีอานาจ
ื่ ปรากฏอยูใ่ นหนังสือรับรองบริษัทนัน
ทีม
่ ช
ี อ
้ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู ้มี
อ านาจลงลายมือ ชื่อ ตาม 4.3.1 หรือ 4.3.2 พร ้อมลงลายมือ ชื่อ รั บ รองส าเนา
ถูกต ้อง
4.3.4 นิตบ
ิ ุคคลต่างประเทศ

สาเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้ นิตบ
ิ ุคคล และ/หรือ หนั ง สือรับรองนิตบ
ิ ุคคล
พร ้อมลงลายมือ ชื่อ รั บ รองส าเนาถู ก ต ้องโดยกรรมการผู ้มีอ านาจ และเอกสาร
่ ตาม 4.3.1 หรือ 4.3.2 พร ้อมลง
หลัก ฐานของกรรมการผู ้มีอ านาจลงลายมือ ชือ
ลายมือ ชื่อ รั บ รองส าเนาถู ก ต ้อง และรั บ รองโดย Notary public ของประเทศ
ทีอ
่ อกเอกสารนัน
้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช ้สิทธิ
4.3.5 คัสโตเดียน

ส าเนาเอกสารการจดทะเบีย น พร ้อมหนั ง สือ แต่ง ตัง้ คัส โตเดีย น และเอกสาร
่ ตาม 4.3.1 หรือ 4.3.2 พร ้อมลงลายมือชือ
่
หลักฐานของผู ้มีอานาจลงลายมือชือ
รับรองสาเนาถูกต ้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสาร
นัน
้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช ้สิทธิ
ทัง้ นี้ หากผู ้ถือใบสาคัญ แสดงสิท ธิไ ม่สง่ มอบหลักฐานประกอบการใช ้สิท ธิตามที่กล่าวข ้างต ้น
บริษั ทขอสงวนสิท ธิท ี่จ ะถือ ว่า ผู ้ถือ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิไ ม่ป ระสงค์จ ะใช ้สิท ธิต ามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
ื้ หุ ้นสามัญ จะต ้องเป็ นจ านวนเต็ มเท่ า นั ้น
จานวนหน่ วยของใบสาคัญ แสดงสิท ธิท ี่ขอใช ้สิท ธิซอ
เว ้นแต่กรณีมก
ี ารปรับอัตราการใช ้สิทธิ

2

เลขที่ 947/144 หมู่ที่ 12 บางนาคอมเพล็กซ์
บางนา กรุงเทพ 10260
Tel : 662 399 2020
Fax : 662 399 2007-8

เลขที่ 11 หมู่ที่ 9 ถ.บ้านบึง-แกลง
ต.หนองอิ รณ
ุ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
Tel : 663 844 2500
Fax : 663 844 2521

บริ ษทั สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)
5.

เอกสารการชาระเงิน/หล ักฐานการชาระเงิน
5.1 ชาระเงินโดยเช็ค / ดราฟท์ / ตัว๋ แลกเงินธนาคาร / คาสัง่ จ่ายเงินธนาคาร ทีส
่ ามารถเรียกเก็บได ้
ภายในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทาการ นับจากวันทีแ
่ จ ้งความจานงใช ้สิทธิแต่ละครัง้
โดยต ้องลงวันทีแ
่ ละส่งหลักฐานประกอบการใชสิ้ ทธิให ้ครบถ ้วนก่อนกาหนดการใช ้สิทธิอย่าง
น ้อย 2 วันทาการ คือ ไม่เกินว ันที่ 26 พฤษภาคม 2563 และยืน
่ ความจานง ระหว่างว ันที่
22-28 พฤษภาคม 2563
5.2 ชาระเงินโดยการโอนเข ้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาอโศก
ประเภทบัญชี กระแสรายวันเลขที่ 032-3-08321-6
่ บัญชี “บัญชีจองซือ
้ หุ ้นสามัญของบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)”
ชือ
โดยต้องโอนเงิน ภายในว ันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ภายในเวลา 16.00 น.
และ ยืน
่ ความจานง ระหว่างว ันที่ 22- 28 พฤษภาคม 2563
นอกจากนี้ ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผู ้รับภาระค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ื้ หุ ้นสามัญเพิม
ทีเ่ กิดขึน
้ จากการใช ้สิทธิดงั กล่าว หากมีข ้อสงสัยเกีย
่ วกับการใช ้สิทธิซอ
่ ทุนของบริษัท
กรุณาติดต่อสอบถามตามทีร่ ะบุในสถานทีจ
่ ด
ั ส่งเอกสาร ในวันและเวลาทาการ
(จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.)

จึงเรียนมาเพือ
่ ทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)

(นายรังสี ทีปกรสุขเกษม)
กรรมการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษ ัท (ธนิตา เทพจิตร)
โทรศัพท์ 089-779-1889
Email : SMARTCHAWIN@GMAIL.COM
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