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ที SC 026/63 

 

 วนัที 24 เมษายน 2563 

 

เรือง แจง้กาํหนดการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ครังที 2 ตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 (การใชสิ้ทธิครังที 4) 

 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

สิงทีส่งมาดว้ย  แบบฟอร์มใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ (การใชสิ้ทธิครังที 4) 

   

ตามทีบริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดอ้อกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะ

ซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ครังที 2 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2”) จาํนวน 335,429,635 หน่วย เมือวนัที 

18 พฤษภาคม 2561 โดยมีกาํหนดการใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-

W2 ไดทุ้กๆ 6 เดือน นบัตงัแต่วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครังแรก  คือ  วนัทาํการสุดทา้ย

ของ 6 เดือนแรกภายหลงัจากวนัทีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ซึงตรงกบัวนัที 16 พฤศจิกายน 2561 และ

วนักาํหนดการใชสิ้ทธิครังสุดทา้ย คือวนัทีใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีนับจากวนัทีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

SAMART-W2 ซึงตรงกบัวนัที 17 พฤษภาคม 2564   ทงันี บริษทัฯ ไดจ้ัดสรรหุ้นสามญัของบริษทัฯ ไวเ้พือรองรับการ

ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W2 ในจํานวน 335,429,635 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย

รายละเอียดเป็นไปตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ทีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะ

ซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ครังที 2 

 

บริษทัฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกียวกบัการใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

SAMART-W2 สาํหรับการใชสิ้ทธิครังที 4  ดงัต่อไปนี  

 

1. ชือหลกัทรัพย ์ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัเพิมทุนของ

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)       

ครังที 2 (ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2) 
 

2. วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ ครังที 4 : วนัที 18 พฤษภาคม 2563 
 

3. ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ : ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวนัที 11-15 

พฤษภาคม 2563 

4. อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W2  1 หน่วย ต่อ 

หุน้สามญั 1.014 หุน้ 
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5. ราคาการใชสิ้ทธิ : 14.80 บาท ต่อหุน้ 
 

6. ผูรั้บแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ : บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน)  
 

7. สถานทีติดต่อในการใชสิ้ทธิ  : บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

99/3 หมู่ที  4 ชัน 33 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ ค       

ถนนแจ้งวฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี 11120  

บุคคลทีติดต่อ : 

                        

เบอร์ติดต่อ      :   

โทรสาร            :   

คุณจิรวรรณ  รุจิสนธิ 

คุณพงษเ์ทพ  วิชยักุล 

02-502-6041-2, 02-502-6583 

02-502-6043 
 

  

8.   เอกสารทีใชใ้นการยนืความจาํนงการใชสิ้ทธิ 
 

 8.1 ใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 (“ใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัเพิมทุนตามใบสําคญัแสดงสิทธิ”) 

ทีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นทุกรายการพร้อมลงนามโดยผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
  

 8.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามจาํนวนทีระบุในใบแจ้งความจาํนงการใช้

สิทธิซือหุน้สามญัเพิมทุนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
  

 8.3 หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 
 

8.3.1  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:  สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาบตัรขา้ราชการ หรือสําเนา

บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจทียงัไม่หมดอาย ุ(ในกรณีมีการเปลียนชือ/ชือสกุล ซึงทาํให้ชือ/ชือ

สกุล ไม่ตรงกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารทีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบ

แจง้เปลียนชือ/ชือสกุล เป็นตน้) พร้อมลงลายมือชือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

8.3.2  บุคคลธรรมดาทีไม่มีสัญชาติไทย: สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางพร้อมลง

ลายมือชือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

8.3.3  นิติบุคคลสัญชาติไทย: สํา เนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ทีกระทรวงพาณิชย์ออกให ้

ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาํหนดการใชสิ้ทธิในครังนันๆ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดย

กรรมการผูมี้อาํนาจทีมีชือปรากฏอยูใ่นหนงัสือรับรองบริษทัฯ นนั และเอกสารหลกัฐานของ

กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

8.3.4  นิติบุคคลทีไม่มีสัญชาติไทย: สําเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตงันิติบุคคล และ/หรือ 

หนงัสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจ 

และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือ

ชือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และรับรองโดย Notary public ของประเทศทีออกเอกสารนนัไม่เกิน 

1  ปีก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในครังนนัๆ 
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8.3.5  คัสโตเดียน: สําเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตงัคสัโตเดียน และเอกสาร

หลกัฐานของผูมี้อาํนาจลงลายมือชือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

และรับรองโดย Notary public ของประเทศทีออกเอกสารนนัไม่เกิน 1  ปีก่อนวนักาํหนดการ

ใชสิ้ทธิในครังนนัๆ 

ทงันี หากผูถ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามทีกล่าวขา้งต้น  

บริษทัฯ  ขอสงวนสิทธิทีจะถือว่าผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ในครังนนัๆ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ  สามารถใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาให้ผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิ ใช้

สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไดต้ามความเหมาะสม 

 8.4  เอกสารการชาํระเงิน  

 

 9. สถานทีขอรับแบบฟอร์มใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัเพิมทุนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

  9.1 บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 
 

  9.2 ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ที www.samartcorp.com 
 

 10.  วิธีการชาํระเงิน  

 

ชาํระเงินตามจาํนวนทีระบุในใบแจ้งความจาํนงการใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัเพิมทุน และส่งหลกัฐานการ

ชาํระเงินใหแ้ก่บริษทัฯ  โดยผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิทีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือหุน้จะตอ้ง  

 

10.1 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา อาคาร

ซอฟต์แวร์ปาร์ค ชือบัญชี “บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)” เลขทีบัญชี 568-0-04182-0 [SWIFT    

Code : KRTHTHBK] โดยโอนเงินเขา้บญัชีไม่เกินวนัที 15 พฤษภาคม 2563  เวลา 15.30 น. และให้แนบหลกัฐาน

การโอนเงินทีธนาคารออกให ้พร้อมระบุชือ-นามสกุล และเบอร์โทรศพัท ์ทีสามารถติดต่อไดไ้วด้ว้ย หรือ  

 

10.2 ชาํระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ทีสามารถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร 

ภายใน 1 วนัทาํการนบัจากวนัทีแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง โดยเชค็บุคคล แคชเชียร์เชค็ หรือดร๊าฟท์ ต้อง

ลงวันทีก่อนกําหนดการใช้สิทธิ 3 วันทําการ และขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด 

(มหาชน)” โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะตอ้งส่งมอบถึงบริษทัฯ ภายใน 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 

11.00 น. และใหร้ะบุชือ-นามสกุล และเบอร์โทรศพัทที์สามารถติดต่อไดไ้วด้า้นหลงัดว้ย  

 

ทงันี การใชสิ้ทธิจองซือหุน้สามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมือบริษทัฯ ไดรั้บชาํระเงินตามทีระบุในใบ

แจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัเพิมทุน (ในกรณีการโอนเงินเขา้บญัชี) หรือเรียกเก็บเงินดงักล่าวไดแ้ลว้ (ใน

กรณีชาํระเงินดว้ยเชค็บุคคล แคชเชียร์เชค็ หรือ ดร๊าฟท)์ เท่านนั หากบริษทัฯ เรียกเกบ็เงินไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใดๆ ทีมิได้

เกิดจากความผิดของบริษทัฯ บริษทัฯ จะถือว่าผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญั

เพิมทุนในครังนนั โดยบริษทัฯ จะจดัส่งใบสําคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ทีเรียกเก็บเงิน

ไม่ไดคื้นใหแ้ก่ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันับจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ ในครังนันๆ แต่ทงันี ไม่ถือเป็น
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การตดัสิทธิทีผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัเพิมทุนในครังต่อไป เวน้แต่เป็นการใชสิ้ทธิในครัง

สุดทา้ย บริษทัฯ จะถือว่าใบสาํคญัแสดงสิทธินนัๆ สิ นสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ ซึงบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ

ดอกเบีย และ/หรือค่าเสียหายอืนใด ไม่ว่ากรณีใดๆ  

   

 จึงเรียนมาเพือทราบ 

 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

 

 (นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์) 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 


