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ที� SC  001/61 
 
 วนัที� 4 มกราคม 2561 
 
เรื�อง แจง้กาํหนดการใชสิ้ทธิซื'อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ครั' งที� 1 ตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W (การใชสิ้ทธิครั' งสุดทา้ย) 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบฟอร์มใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ (การใชสิ้ทธิครั' งสุดทา้ย)  
   

ตามที�บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะ
ซื'อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ครั' งที� 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W”) จาํนวน 201,265,500 หน่วย เมื�อวนัที� 
20 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W มีกาํหนดการใชสิ้ทธิไดเ้พียงครั' งเดียวเมื�อใบสาํคญัแสดง
สิทธิ SAMART-W ครบอายุ 3 ปี นับแต่วนัที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ� งจะตรงกับวนัที� 19 กุมภาพนัธ์ 2561 ทั' งนี'     
บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรหุ้นสามญัของบริษทัฯ ไวเ้พื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W ในจาํนวน 
201,300,782 หุน้ มูลค่าหุน้ที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยรายละเอียดเป็นไปตามขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อก
ใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื'อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จํากัด 
(มหาชน) ครั' งที� 1  

 

บริษทัฯ จึงขอแจง้รายละเอียดเกี�ยวกบัการใชสิ้ทธิซื'อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
SAMART-W สาํหรับการใชสิ้ทธิดงัต่อไปนี'   

 

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

2. วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ : วนัที� 19 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

3. วนัสุดท้ายที�สามารถซื'อหรือขายใบสําคญัแสดง       
สิทธิ 

 

: วนัที� 23 มกราคม 2561 

4. วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดง
สิทธิ 

 

: วนัที� 29 มกราคม - 19 กมุภาพนัธ์ 2561 

5. ระยะเวลาการหยดุพกัการซื'อขายใบสาํคญัแสดง  
    สิทธิ (ขึ'นเครื�องหมาย SP) 

: บริษทัฯ ขอให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
สั� งหยุดพักการซื' อขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 
SAMART-W ตั' งแต่ว ันที�  24 มกราคม - 19 
กมุภาพนัธ์ 2561 
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6. ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ : ระหว่างเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ของวนัที� 2 - 18 
กมุภาพนัธ์ 2561 (เนื�องจากระยะเวลาการแจง้ความ
จาํนงในการใชสิ้ทธิวนัแรกคือวนัที� 4 กุมภาพนัธ์ 
2561 ซึ� งตรงกบัวนัอาทิตย ์เพื�อความสะดวกจึงขอ
เลื�อนระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ
วนัแรกเป็นวนัศุกร์ที� 2 กมุภาพนัธ์ 2561)  
 

7. วนัสิ'นสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : เมื�อครบกาํหนดอายุใบสําคญัแสดงสิทธิ ในวนัที� 
19  กุ มภาพัน ธ์  25 61  ใบ สํ าคัญแ สดง สิ ท ธิ 
SAMART-W จะสิ'นสุดการเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั' งแต่ว ันที�  20 
กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป 
 

8. อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W 1 หน่วย ต่อ 
หุน้สามญั 1.010 หุน้(*) 
 

9. ราคาการใชสิ้ทธิ : 44.566 บาท ต่อหุน้(*) 
 

10. ผูรั้บแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ : บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  
 

11. 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 

 

หมายเหตุ :   (*)   ได้มีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ เมื�อวันที� 17 มีนาคม 2560 รายละเอียดตามจดหมาย
แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ เลขที� SC 019/60  เมื�อวันที� 16 มีนาคม 2560 

 

12.   เอกสารที�ใชใ้นการยื�นความจาํนงการใชสิ้ทธิ 

 

 12.1 ใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื'อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W (“ใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื'อหุน้สามญัเพิ�มทุนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ”) ที�
ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นทุกรายการพร้อมลงนามโดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

  

 12.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามจาํนวนที�ระบุในใบแจง้ความจาํนงการใช้
สิทธิซื'อหุน้สามญัเพิ�มทุนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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 12.3 หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 

 

1) บุคคลธรรมดา 
สญัชาติไทย 

: สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรขา้ราชการ/
สาํเนาบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจที�ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมสาํเนา
ทะเบียนบ้าน (ในกรณีที�มีการเปลี�ยนชื�อ/ชื�อสกุล ซึ� งทาํให ้
ชื�อ/ชื�อสกุลไม่ตรงกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที�
ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า      
ใบแจง้เปลี�ยนชื�อ/ชื�อสกลุ เป็นตน้) พร้อมลงลายมือชื�อรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง 
 

2) บุคคลธรรมดา 
สญัชาติต่างดา้ว 

: สาํเนาใบต่างดา้วหรือหนงัสือเดินทางที�ยงัไม่หมดอาย ุพร้อม
ลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 

3) นิติบุคคลสญัชาติไทย : 3.1) สาํเนาหนงัสือรับรองที�กระทรวงพาณิชยอ์อกให้ไม่เกิน   
6 เดือนก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิพร้อมลงลายมือชื�อ
รับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคล
นั'น และประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และ 
 

3.2) สาํเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของผู ้
มีอ ํานาจลงนามที� ได้ลงลายมือชื�อรับรองสําเนา
ถูกตอ้งในเอกสารตามขอ้ 3.1) 
 

4) นิติบุคคลสญัชาติ 
ต่างดา้ว 

: 4.1) สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั' งนิติบุคคลและ/หรือ 
หนังสือรับรองของนิติบุคคลพร้อมลงลายมือชื�อ
รับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติ
บุคคลนั'น และประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 
และ 

 

4.2) สําเนาหนังสือเดินทางของผูมี้อาํนาจลงนามที�ไดล้ง
ลายมือชื�อรับรองสําเนาเอกสารตามขอ้ 4.1) ที�ยงัไม่
หมดอาย ุพร้อมลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 

เอกสารตามขอ้ 4.1) และ 4.2) ซึ� งผูมี้อาํนาจลงนามลงลายมือชื�อ
รับรองสําเนาถูกตอ้งแลว้ จะตอ้งได้รับการรับรองลายมือชื�อ
โดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวัน
กาํหนดการใชสิ้ทธิ ทั' งนี'  หากผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ส่ง
มอบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามที�กล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิที�จะถือวา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะ  
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ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
สามารถใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาให้ผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดต้ามความเหมาะสม 

  

 12.4 เอกสารการชาํระเงิน  
 

 13. สถานที�ขอรับแบบฟอร์มใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื'อหุน้สามญัเพิ�มทุนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

  13.1 บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 

  13.2 ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ที� www.samartcorp.com 

 
 14.  วธีิการชาํระเงิน  
 

  14.1 ชาํระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที�สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหานคร ภายในวนั
ทาํการถดัไป และขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่าย “บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)” หรือ  
 

  14.2 ชาํระโดยการโอนเงินเขา้บญัชี “บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)” พร้อมนาํส่งสาํเนา
หลกัฐานการโอนเงินใหแ้ก่ผูรั้บแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ 
 

  โดยรายละเอียดบญัชี “บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)” เป็นดงันี'  
 

ธนาคาร  ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  
ชื�อบญัชี บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  
เลขที�บญัชี 568-0-04182-0 

ประเภทบญัชี ออมทรัพย ์

สาขา อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค 

SWIFT Code  KRTHTHBK 
  

 ทั'งนี'  การใชสิ้ทธิซื'อหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื�อบริษทัฯ เรียกเก็บเงินจาํนวนดงักล่าวไดแ้ลว้
เท่านั'น หากบริษทัฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดไ้ม่วา่ในกรณีใดๆ ที�มิไดเ้กิดจากความผิดของบริษทัฯ บริษทัฯ จะถือวา่
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซื'อหุ้นสามญัเพิ�มทุน โดยบริษทัฯ จะจดัส่งใบสาํคญัแสดง
สิทธิ พร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ที�เรียกเก็บเงินไม่ไดคื้นให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ภายใน 14 วนั
นับจากวนักาํหนดใช้สิทธิ ทั' งนี'  บริษทัฯ จะถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธินั'นๆ สิ'นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ซึ� ง   
บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี'ย และ/หรือค่าเสียหายอื�นใดไม่วา่กรณีใดๆ  
   
 จึงเรียนมาเพื�อทราบ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

 (นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์) 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 



 

 
  

เลขที�............................................. 
แบบฟอร์มใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธ ิ (การใช้สิทธ ิครั  งสุดท้าย) 

 ของใบสําคัญแสดงสิทธ ิท ี�จะซื  อหุ้นสามัญเพ ิ�มทุนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) ครั  งท ี�  1 หรือ “SAMART-W” 
เรียน  คณะกรรมการ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน)                                                              วนัที�ยื�นความจํานง.............................................. 

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธ ิท ี�จะซื  อหุ้นสามัญเพ ิ�มทุนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) (“ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธ ิ) 
โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี  ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน 

ข้าพเจ้า (โปรดระบปุระเภทใบสาํคญัแสดงสทิธิ)  
� บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจําตวัประชาชน ..............................................................................         �   บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว  เลขที�ใบต่างด้าว/หนังสอืเดินทาง ........................................................  
 

� นิติบุคคลสญัชาติไทย เลขทะเบยีนนิติบุคคล .................................................................................         �   นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว           เลขทะเบยีนนิติบคุคล ....................................................................... 
 

ชื�อ � นาย � นาง � นางสาว � นิติบคุคล......................................................................................................................................................................................................................................เพศ � ชาย � หญิง 
ที�อยู่ที�สามารถติดต่อได้บ้านเลขที� ...................................... หมู่ที� ....................... ตรอก/ซอย ..................................................................................... ถนน ...................................................................................................... 
แขวง/ตําบล .................................................. เขต/อําเภอ .......................................................................... จงัหวดั .......................................................................... รหสัไปรษณีย์ ................................................................. 
โทรศพัท์ .............................................................................. อีเมล์ ............................................................................. สญัชาติ ............................................................. อาชีพ ...................................................................... 
วนั/เดือน/ปี เกิด (ปี พ.ศ.) ......................................... เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษี ............................................................................ ประเภทของการหกัภาษี ณ ที�จ่าย   � ไม่หกัภาษี ณ ที�จ่าย     � หกัภาษี ณ ที�จ่าย   
มีความประสงค์ที�จะใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื 6อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) ครั 6งที� 1 จํานวน ......................................................................................................... หน่วย ในอตัรา
ใช้สทิธิ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธิ ต่อ 1.010 หุ้นสามญั โดยมีรายละเอียดดงันี 6 
 

กรณีถือเป็นใบสาํคญัแสดงสทิธิ ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

เลขที�ใบสาํคญัแสดงสทิธิ เลขที�เอกสาร วนัที� เลขที�สมาชิก จํานวนหุ้น 

     

ราคาใช้สทิธิ (บาทต่อหุ้น) 44.566 

รวมเป็นเงินทั 6งสิ 6น (บาท)  

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทตามที�แสดงความประสงค์ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดงัต่อไปนี 6: (ผู้ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิโปรดเลอืกวิธีใดวิธีหนึ�งเท่านั 6น โปรดทําเครื�องหมาย � ในช่องที�เลอืก) 
�   ในกรณีที�มีบญัชีซื 6อขายหลกัทรัพย์   :   ให้ฝากหลกัทรัพย์ตามจํานวนที�ได้รับการจดัสรรตามการใช้สทิธินั 6นไว้ในชื�อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดัเพื�อผู้ฝาก” และดําเนินการให้ 

บริษัท ............................................................................................ สมาชิกผู้ฝากเลขที� ................................................... นําหลกัทรัพย์ เข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื�อเข้าบญัชีซื 6อ
ขายหลกัทรัพย์ชื�อ.................................................................................................. เลขที� ...................................................... ซึ�งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนั 6น (ชื�อผู้ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิต้องตรงกบัชื�อบญัชซีื 6อขายหลกัทรัพย์
มิฉะนั 6นจะดําเนินการออกใบหุ้นสามญัตามจํานวนที�ได้รับจดัสรรตามการใช้สทิธินั 6นไว้ในนามของผู้ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิและจดัสง่ใบหุ้นที�ได้รับการจดัสรรตามการใช้สทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามที�อยู่ที�ระบไุว้ข้างต้น) 

�   ในกรณีที�ไม่มีบญัชีซื 6อขายหลกัทรัพย์   :    
�    ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจํานวนที�ได้รับการจดัสรรตามการใช้สทิธินั 6นไว้ในชื�อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้า

บญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที�  600  เพื�อข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญช ี  600  ในช่องนี   กรุณากรอก “เอกสารเพ ิ�มเต ิมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ท ี�ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝาก
เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั  น” เพ ื�อนําส่งให้แ ก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด “TSD” ด้วย ในกรณีไม่จัดท ําเอกสารตามท ี� TSD กําหนดจะดําเนินการ
ออกเป็นใบหุ้นแทน)  

�   ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจํานวนที�ได้รับจดัสรรตามการใช้สทิธินั 6นไว้ในนามของผู้ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิและจดัสง่ใบหุ้นที�ได้รับการจดัสรรตามการใช้สทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามที�อยู่ที�ระบไุว้ข้างต้น 
 

การชําระเงินโดย 
�   เงินโอน เข้าบญัชีเงินฝากชื�อ  “บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)” ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สาขา อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค บญัชีออมทรัพย์ เลขที� 568-0-04182-0 หรือ 
�   เช็คบคุคล / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์  และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพฯ ภายในวนัทําการถดัไป   เลขที�เช็ค ......................................................................... วนัที� .................................................. 

ธนาคาร ............................................................... สาขา ......................................................... โดยสั�งจ่าย “บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)” และโปรดยื�นแบบฟอร์มนี 6พร้อมเอกสารประกอบการใช้สทิธิฯ และ
เอกสารการชําระเงิน ภายใน 15.30 น. ของวนัที� 18 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้ ณ ที�ทําการบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) เท่านั 6น 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สทิธิซื 6อหุ้นสามญัเพิ�มทนุและจะไม่ยกเลิกการใช้สิทธิซื 6อหุ้นสามัญเพิ�มทุนข้างต้นนี 6  แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบสําคัญแสดงสิทธิ  หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที�ระบุไว้ข้างต้น  
หรือไม่กรอกรายละเอียดใบแบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิให้ครบถ้วน  หรือไม่ปิดอากรแสตมป์  (ถ้ามี)  หรือไม่ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สทิธิดงักลา่วให้ครบถ้วน  หรือ  ไม่นําสง่สาํเนาหลกัฐานการชําระเงินตามจํานวนในการ
ใช้สทิธิดงักลา่วมาถงึบริษัทภายในกําหนดระยะเวลาแจ้งความจํานงการใช้สทิธิ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทดําเนินการตามวิธีการและเงื�อนไขที�ระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิของ SAMART-W 

 

ลงชื�อ ...............................................................................ผู้ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
     (...............................................................................) 

 

 

หลักฐานการรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจาํนงการใช้สิทธ ิของ SAMART-W (ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธ ิ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี  ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)  

เลขที� ........................................................                                                                                                                                                                                                            วนัที� ......................................................... 
ข้าพเจ้า .......................................................................................... ประสงค์ใช้สทิธิซื 6อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิจํานวน ................................................. หุ้น ใน
ราคาหุ้นละ 44.566 บาท  รวมเป็นเงิน ...................................................... บาท (.................................................................................................................................................................................... บาท) 

ชําระ � โดยโอนเงินเข้า “บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)”                        � โดยเช็คบุคคล / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ รายละเอียด ......................................................................................... 

พร้อมกนันี 6 หากได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดําเนินการสง่มอบใบหุ้น ดังนี 6 

�     ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผู้ฝาก”  เลขที�สมาชิกผู้ฝาก ....................................................................... บญัชีซื 6อขายหลกัทรัพย์เลขที� ............................................................. 
�     ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั”  โดยเข้าบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที� 600 เพื�อข้าพเจ้า   
�    ออกใบหุ้น 
 

เจ้าหน้าที�ผู้ รับมอบอํานาจ ............................................................................... 
 



 

 

 

BROKER 

ผู้ฝาก
เลขที� ชื�อบริษัท ผู้ฝาก

เลขที� ชื�อบริษัท 

002 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทรี� กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบเีอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออซีี จํากดั (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
PHATRA SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั  

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จํากดั  

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO., LTD. 

008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 052 บริษัทหลกัทรัพย์ จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากดั 

GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลนิช์ (ประเทศไทย) จํากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES  (THAILAND) COMPANY LIMITED 200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากดั 

UBS SECURTIES (THAILAND) LTD. 

013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
KGI SECURTIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั  

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากดั 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 224 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั    
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพ ีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากดั 

JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี 6 จํากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั  

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี� (ประเทศไทย) จํากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากดั 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   

SUB BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื�อธรุกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตี 6คอร์ป (ประเทศไทย) จํากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตี 6แบงก์ เอ็น.เอ (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK, N.A. – CUSTODY SERVICES 329 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  330 

ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ 6งคอร์ปอเรชั�น (เพื�อตราสารหนี 6) 
THE HONGKOK AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK 
– BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY 334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื�อธรุกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) (คสัโตเดี 6ยน) 

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้ แบงกิ 6ง คอร์ปอเรชั�น จํากดั 
THE HONGKOK AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD 337 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  339 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) (เพื�อรับฝากทรัพย์สนิ) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน)  
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื�อการค้าตราสารหนี 6) 

JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบซี ี(ไทย) จํากดั (มหาชน)  
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC 
COMPANY LIMITED 

343 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื�อรับฝากทรัพย์สนิ 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES 345 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)  

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 425 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (เพื�อลกูค้า) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 


