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ที� SC  055/61 
 
 วนัที� 25 ตุลาคม 2561 
 
เรื�อง แจง้กาํหนดการใชสิ้ทธิซื)อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ครั) งที� 2 ตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 (การใชสิ้ทธิครั) งที� 1) 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบฟอร์มใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ (การใชสิ้ทธิครั) งที� 1) 
   

ตามที�บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะ
ซื)อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ครั) งที� 2 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2”) จาํนวน 335,429,635 หน่วย เมื�อวนัที� 
18 พฤษภาคม 2561 โดยมีกาํหนดการใชสิ้ทธิซื)อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-
W2 ไดทุ้กๆ 6 เดือน นบัตั)งแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครั) งแรก  คือ  วนัทาํการสุดทา้ย
ของ 6 เดือนแรกภายหลงัจากวนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ซึ� งตรงกับวันที� 16 พฤศจิกายน 2561 และ
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิครั) งสุดทา้ย คือวนัที�ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปีนับจากวนัที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 
SAMART-W2 ซึ� งตรงกบัวนัที� 17 พฤษภาคม 2564   ทั)งนี)  บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรหุ้นสามญัของบริษทัฯ ไวเ้พื�อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ในจาํนวน 335,429,635 หุ้น มูลค่าหุ้นที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดย
รายละเอียดเป็นไปตามขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะ
ซื)อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ครั) งที� 2 

 

บริษทัฯ จึงขอแจง้รายละเอียดเกี�ยวกบัการใชสิ้ทธิซื)อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
SAMART-W2 สาํหรับการใชสิ้ทธิดงัต่อไปนี)   

 

1. ชื�อหลกัทรัพย ์ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื)อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน)       
ครั) งที� 2 (ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2) 
 

2. วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ ครั) งที� 1 : วนัที� 16 พฤศจิกายน 2561 
 

3. ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ : ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวนัที�  9 
และ 12-15 พฤศจิกายน 2561 

4. อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2  1 หน่วย ต่อ 
หุน้สามญั 1 หุน้ 
 

5. ราคาการใชสิ้ทธิ : 15 บาท ต่อหุน้ 
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6. ผูรั้บแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ : บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  
 

7. สถานที�ติดต่อในการใชสิ้ทธิ  : บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
99/3 หมู่ที�  4 ชั* น 33 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค       
ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรี 11120  
บุคคลที�ติดต่อ : 
                        
เบอร์ติดต่อ     :   
โทรสาร         :   

คุณจิรวรรณ  รุจิสนธิ 
คุณพงษเ์ทพ  วชิยักลุ 
02-502-6041-2, 02-502-6583 
02-502-6043 

 

  

8.   เอกสารที�ใชใ้นการยื�นความจาํนงการใชสิ้ทธิ 

 

 8.1 ใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื*อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 (“ใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื*อหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ”) 
ที�ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นทุกรายการพร้อมลงนามโดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

  

 8.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามจาํนวนที�ระบุในใบแจง้ความจาํนงการใช้
สิทธิซื*อหุน้สามญัเพิ�มทุนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

  

 8.3 หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 
 

8.3.1  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:  สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาบตัรขา้ราชการ หรือสําเนา
บตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจที�ยงัไม่หมดอาย ุ(ในกรณีมีการเปลี�ยนชื�อ/ชื�อสกุล ซึ� งทาํให้ชื�อ/ชื�อ
สกุล ไม่ตรงกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที�ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบ
แจง้เปลี�ยนชื�อ/ชื�อสกลุ เป็นตน้) พร้อมลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

8.3.2  บุคคลธรรมดาที�ไม่มีสัญชาติไทย: สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางพร้อมลง
ลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

8.3.3  นิติบุคคลสัญชาติไทย: สําเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ที�กระทรวงพาณิชย์ออกให ้
ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในครั* งนั*นๆ พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้งโดย
กรรมการผูมี้อาํนาจที�มีชื�อปรากฏอยูใ่นหนงัสือรับรองบริษทัฯ นั*น และเอกสารหลกัฐานของ
กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

8.3.4  นิติบุคคลที�ไม่มีสัญชาติไทย: สําเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั*งนิติบุคคล และ/หรือ 
หนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจ 
และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือ
ชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที�ออกเอกสารนั*นไม่เกิน 
6 เดือนก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในครั* งนั*นๆ 
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8.3.5  คัสโตเดียน: สาํเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนงัสือแต่งตั*งคสัโตเดียน และเอกสาร
หลกัฐานของผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
และรับรองโดย Notary public ของประเทศที�ออกเอกสารนั*นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั
กาํหนดการใชสิ้ทธิในครั* งนั*นๆ 

ทั* งนี*  หากผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามที�กล่าวขา้งต้น  
บริษทัฯ  ขอสงวนสิทธิที�จะถือวา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ในครั* งนั*นๆ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ  สามารถใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใช้
สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไดต้ามความเหมาะสม 

 8.4  เอกสารการชาํระเงิน  
 
 9. สถานที�ขอรับแบบฟอร์มใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื*อหุน้สามญัเพิ�มทุนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

  9.1 บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 

  9.2 ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ที� www.samartcorp.com 

 
 10.  วธีิการชาํระเงิน  
 

ชาํระเงินตามจาํนวนที�ระบุในใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื*อหุ้นสามญัเพิ�มทุน และส่งหลกัฐานการ
ชาํระเงินใหแ้ก่บริษทัฯ  โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซื*อหุน้จะตอ้ง  

 

10.1 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา อาคาร

ซอฟต์แวร์ปาร์ค ชื� อบัญชี “บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน)” เลขที�บัญชี 568-0-04182-0 [SWIFT    

Code : KRTHTHBK] โดยโอนเงินเขา้บญัชีไม่เกินวนัที� 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. และให้แนบหลกัฐาน
การโอนเงินที�ธนาคารออกให ้พร้อมระบุชื�อ-นามสกลุ และเบอร์โทรศพัท ์ที�สามารถติดต่อไวด้ว้ย หรือ  

 

10.2 ชาํระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ที�สามารถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร 
ภายใน 1 วนัทาํการนบัจากวนัที�แจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิในแต่ละครั* ง โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ต้อง

ลงวันที�ก่อนกําหนดการใช้สิทธิ 3 วันทําการ และขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่าย “บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จํากัด 

(มหาชน)” โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะตอ้งส่งมอบถึงบริษทัฯ ภายใน 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 
11.00 น. และใหร้ะบุชื�อ-นามสกลุ และเบอร์โทรศพัทที์�สามารถติดต่อไดไ้วด้า้นหลงัดว้ย  

 

ทั*งนี*  การใชสิ้ทธิจองซื*อหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื�อบริษทัฯ ไดรั้บชาํระเงินตามที�ระบุในใบ
แจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื*อหุ้นสามญัเพิ�มทุน (ในกรณีการโอนเงินเขา้บญัชี) หรือเรียกเก็บเงินดงักล่าวไดแ้ลว้ (ใน
กรณีชาํระเงินดว้ยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท)์ เท่านั*น หากบริษทัฯ เรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใดๆ ที�มิได้
เกิดจากความผิดของบริษทัฯ บริษทัฯ จะถือวา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซื*อหุ้นสามญั
เพิ�มทุนในครั* งนั*น โดยบริษทัฯ จะจดัส่งใบสาํคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที�เรียกเก็บเงิน
ไม่ไดคื้นให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ ในครั* งนั*นๆ แต่ทั*งนี*  ไม่ถือเป็น
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การตดัสิทธิที�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิซื*อหุ้นสามญัเพิ�มทุนในครั* งต่อไป เวน้แต่เป็นการใชสิ้ทธิในครั* ง
สุดทา้ย บริษทัฯ จะถือวา่ใบสาํคญัแสดงสิทธินั*นๆ สิ*นสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ ซึ� งบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ
ดอกเบี*ย และ/หรือค่าเสียหายอื�นใด ไม่วา่กรณีใดๆ  
   
 จึงเรียนมาเพื�อทราบ 
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 

 (นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์) 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 


