บริษทั สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)
กก-1-2559-019
1 มิถุนายน 2559
เรื่ อง

แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั สมาร์ทคอนกรี ต จากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 1 (SMART-W1)

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษทั สมาร์ ทคอนกรี ต จากัด (มหาชน) ได้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั รุ่ นที่ 1
(SMART-W1) จานวนรวมทั้งสิ้น 183,999,234 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 2558 โดยมี กาหนดการใช้สิทธิ คื อ วันทาการสุ ดท้ายของ เดื อนมิ ถุนายน และเดื อนธันวาคมของแต่ละปี ปฏิ ทิน
ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (กรณี ที่วนั กาหนดการใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทาการ ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ดงั กล่าว เปน
วันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว) นั้น
บริ ษทั ขอแจ้ง วันกาหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 1 คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อัตรา และราคาการใช้ สิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ:ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ได้ 1 หุน้

ราคาใช้ สิทธิ : 1.25 บาท ต่ อหุ้น (หนึ่งบาท ยีส่ ิ บห้ าสตางค์ ต่ อหุ้น )
2. ระยะเวลาแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ และขอรับใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ
วันที่ 23 - 24 และ 27 - 29 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่ เวลา 09.00 -15.30 น.
3.

สถานทีต่ ดิ ต่ อในการใช้ สิทธิ และขอรับใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ

ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั ฯ
บริ ษทั สมาร์ ทคอนกรี ต จากัด (มหาชน)
เลขที่ 39/1 หมู่ 1 ถ.สุ ขมุ วิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 089-779-1889, 098-9499-408
โทรสาร 038-265400 ต่อ 429
ผูป้ ระสานงาน : คุณ ชวินโรจน์ ธีรพัชรพร อีเมล : CHAWINROJT@SMARTBLOCK.IN.TH
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บริษทั สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)
4.

วิธีการใช้ สิทธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ต้องดาเนินการและจัดส่ งเอกสารให้แก่บริ ษทั ตามสถานที่ติดต่อตามข้อ 3 ข้างต้น
ดังต่อไปนี้
4.1. ใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ
( สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.smartblock.in.th/ir_docs.php )
4.2. หลักฐานใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด ตามจานวนที่ระบุอยูใ่ นใบแจ้งความจานง
การใช้สิทธิ ทั้งนี้กรณี ที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อยูใ่ นระบบไร้ใบหุน้ (Scripless) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ตอ้ งการใช้สิทธิ
ซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนต้องแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อเพื่อให้ออกใบแทน
ใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯกาหนด โดยยื่นต่อบริ ษทั หลักทรัพย์ที่เปนนายหน้าซื้ อขายหลักทรั พย์
(Broker) ของตน และบริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนิ นการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดง
สิ ทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สาหรับนาไปใช้เปนหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
เพื่อดาเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึ่ งผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ลงลายมือชื่อผูโ้ อนด้านหลัง ตามจานวนที่ระบุอยูใ่ นใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ และหนังสื อมอบอานาจให้ผอู ้ ื่น
มารับใบสาคัญแสดงสิ ทธิฉบับใหม่ สาหรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
4.3. เอกสารประกอบการแจ้งความจานงการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิเปนหุน้ สามัญ ของ
4.3.1. บุคคลสัญชาติไทย
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4.3.2 บุคคลต่ างด้ าว
 สาเนาหนังสื อเดินทาง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4.3.3 นิตบิ ุคคลในประเทศ
 สาเนาหนังสื อรับรองของนิ ติบุคคลผูข้ อใช้สิทธิ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจที่มีชื่อ
ปรากฎอยู่ในหนังสื อรับรองบริ ษทั นั้น และเอกสารหลักฐานของผูม้ ี อานาจลงลายมือชื่ อตาม 4.3.1 หรื อ
4.3.2
4.3.4 นิตบิ ุคคลต่ างประเทศ
 สาเนาเอกสารการจดทะเบี ยนรับรองโดย Notary Public และเอกสารหลักฐานของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่ อ
ตาม 4.3.1 หรื อ 4.3.2
4.4. จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ขอใช้สิทธิ ซ้ือหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องเปนจานวน
เตมเท่านั้น
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บริษทั สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)

5. เอกสารการชาระเงิน/หลักฐานการชาระเงิน
5.1. ช าระเงิ น โดย เงิ น สด / เช ค / ดราฟท์ / ตั๋ว แลกเงิ น ธนาคาร / ค าสั่ง จ่ ายเงิ น ธนาคาร ที่ ส ามารถเรี ย กเก บได้ภ ายในเขต
กรุ งเทพมหานคร ภายใน 2 วันทาการ นับจากวันที่ในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยต้ องลงวันทีใ่ นเช็คไม่ เกินวันที่
24 มิถุนายน 2559 และยื่นความจานงระหว่ างวันที่ 23 - 24 และ 27 - 29 มิถุนายน 2559
5.2. ชาระเงินโดยการโอนเข้าบัญชี
เข้ าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขา อโศก
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่ 032 – 3 – 08321 - 6
ชื่ อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สมาร์ ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)”
โดยต้ องโอนเงินภายในวันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2559 เวลา 15.30 น.
และยื่นความจานงระหว่ างวันที่ 23 - 24 และ 27 - 29 มิถุนายน 2559
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผู้รับภาระ ค่ าอากรแสตมป์ และค่ าธรรมเนียมธนาคาร
ทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้ สิทธิดงั กล่ าว
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บริษทั สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)

หากมีขอ้ สงสัยเกี่ ยวกับการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั กรุ ณาติ ดต่อสอบถามที่ สถานที่ ติดต่อตามข้อ 3 ข้างต้น
ในวันและเวลาทาการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

......................................
(นายรังสี ทีปกรสุขเกษม)
กรรมการ
บริ ษทั สมาร์ทคอนกรี ต จากัด(มหาชน)

ฝ่ ายเลขานุการบริษัท ฯ
บริษัท สมาร์ ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)
เลขที่ 39/1 หมู่ 1 ถ.สุ ขุมวิท ต.ห้ วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 089-779-1889 , 098-949-9408
โทรสาร 038-265400 ต่ อ 429
ผู้ประสานงาน : คุณ ชวินโรจน์ ธีรพัชรพร
อีเมล : CHAWINROJT@SMARTBLOCK.IN.TH
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