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ท่ี SC  001/61 
 
 วนัท่ี 4 มกราคม 2561 
 
เร่ือง แจง้ก าหนดการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 ตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิ SAMART-W (การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย) 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  แบบฟอร์มใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ (การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย)  
   

ตามท่ีบริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ SAMART-W”) จ านวน 201,265,500 หน่วย เม่ือวนัท่ี 
20 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ SAMART-W มีก าหนดการใชสิ้ทธิไดเ้พียงคร้ังเดียวเม่ือใบส าคญัแสดง
สิทธิ SAMART-W ครบอายุ 3 ปี นับแต่วนัท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงจะตรงกับวนัท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้ งน้ี    
บริษทัฯ ไดจ้ัดสรรหุ้นสามญัของบริษทัฯ ไวเ้พื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SAMART-W ในจ านวน 
201,300,782 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยรายละเอียดเป็นไปตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อก
ใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) คร้ังท่ี 1  

 

บริษทัฯ จึงขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
SAMART-W ส าหรับการใชสิ้ทธิดงัต่อไปน้ี  

 

1. ช่ือหลกัทรัพย ์ : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)       
คร้ังท่ี 1 (ใบส าคญัแสดงสิทธิ SAMART-W) 
 

2. วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ : วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

3. วนัสุดท้ายท่ีสามารถซ้ือหรือขายใบส าคญัแสดง                
สิทธิ 

 

: วนัท่ี 23 มกราคม 2561 

4. วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

 

: วนัท่ี 29 มกราคม - 19 กมุภาพนัธ์ 2561 

5. ระยะเวลาการหยดุพกัการซ้ือขายใบส าคญัแสดง  
    สิทธิ (ข้ึนเคร่ืองหมาย SP) 

: บริษทัฯ ขอให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
สั่ งหยุดพักการซ้ื อขายใบส าคัญแสดงสิท ธิ 
SAMART-W ตั้ งแ ต่ ว ัน ท่ี  2 4  ม ก ราค ม  - 1 9 
กมุภาพนัธ์ 2561 
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6. ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ : ระหว่างเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ของวนัท่ี 2 - 18 
กมุภาพนัธ์ 2561 (เน่ืองจากระยะเวลาการแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิวนัแรกคือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 
2561 ซ่ึงตรงกบัวนัอาทิตย ์เพ่ือความสะดวกจึงขอ
เล่ือนระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ
วนัแรกเป็นวนัศุกร์ท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2561)  
 

7. วนัส้ินสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ : เม่ือครบก าหนดอายุใบส าคญัแสดงสิทธิ ในวนัท่ี 
19  กุ มภาพัน ธ์  2561  ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ 
SAMART-W จะส้ินสุดการเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ตั้ งแต่ ว ัน ท่ี  20 
กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป 
 

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

9. ราคาการใชสิ้ทธิ : 44.566 บาท ต่อหุน้(*) 
 

10. ผูรั้บแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ : บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
 

11. สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ  : บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
99/3 ห มู่ ท่ี  4 ชั้ น  33 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค       
ถนนแจง้วฒันะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรี 11120  
บุคคลท่ีติดต่อ : 
                        
เบอร์ติดต่อ     :   
โทรสาร         :   

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

 

หมายเหต ุ:   (*)   ได้มีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2560 รายละเอียดตามจดหมาย
แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ เลขท่ี SC 019/60  เม่ือวนัท่ี 16 มนีาคม 2560 

 

12.   เอกสารท่ีใชใ้นการยืน่ความจ านงการใชสิ้ทธิ 
 

 12.1 ใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SAMART-W (“ใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ”) ท่ี
ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นทุกรายการพร้อมลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
  

 12.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงการใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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 12.3 หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 

 

1) บุคคลธรรมดา 
สญัชาติไทย 

: ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบัตรขา้ราชการ/
ส าเนาบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมส าเนา
ทะเบียนบ้าน (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงท าให้ 
ช่ือ/ช่ือสกุลไม่ตรงกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารท่ี
ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า      
ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นตน้) พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 
 

2) บุคคลธรรมดา 
สญัชาติต่างดา้ว 

: ส าเนาใบต่างดา้วหรือหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อม
ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 

3) นิติบุคคลสญัชาติไทย : 3.1) ส าเนาหนังสือรับรองท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกให้ไม่เกิน   
6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิพร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคล
นั้น และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และ 
 

3.2) ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของผู ้
มีอ  านาจลงนามท่ีได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกตอ้งในเอกสารตามขอ้ 3.1) 
 

4) นิติบุคคลสญัชาติ 
ต่างดา้ว 

: 4.1) ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้ งนิติบุคคลและ/หรือ 
หนังสือรับรองของนิติบุคคลพร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกต้องโดยผูมี้อ านาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 
และ 

 

4.2) ส าเนาหนังสือเดินทางของผูมี้อ านาจลงนามท่ีไดล้ง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาเอกสารตามขอ้ 4.1) ท่ียงัไม่
หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 

เอกสารตามขอ้ 4.1) และ 4.2) ซ่ึงผูมี้อ  านาจลงนามลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ จะตอ้งได้รับการรับรองลายมือช่ือ
โดย Notary Public และมี อายุ ไ ม่ เกิ น  12 เดื อน ก่ อนวัน
ก าหนดการใช้สิทธิ ทั้ งน้ี หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ส่ง
มอบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะ  
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ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิท ธิ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
สามารถใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาให้ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดต้ามความเหมาะสม 

  

 12.4 เอกสารการช าระเงิน  
 

 13. สถานท่ีขอรับแบบฟอร์มใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

  13.1 บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

  13.2 ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.samartcorp.com 

 

 14.  วธีิการช าระเงิน  
 

  14.1 ช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหานคร ภายในวนั
ท าการถดัไป และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)” หรือ  
 

  14.2 ช าระโดยการโอนเงินเขา้บญัชี “บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)” พร้อมน าส่งส าเนา
หลกัฐานการโอนเงินใหแ้ก่ผูรั้บแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 
 

  โดยรายละเอียดบญัชี “บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)” เป็นดงัน้ี 
 

ธนาคาร  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
ช่ือบญัชี บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
เลขท่ีบญัชี 568-0-04182-0 
ประเภทบญัชี ออมทรัพย ์
สาขา อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค 

SWIFT Code  KRTHTHBK 
  

 ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัฯ เรียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้
เท่านั้น หากบริษทัฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดไ้ม่วา่ในกรณีใดๆ ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของบริษทัฯ บริษทัฯ จะถือวา่
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน โดยบริษทัฯ จะจดัส่งใบส าคญัแสดง
สิทธิ พร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ท่ีเรียกเก็บเงินไม่ไดคื้นให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 14 วนั
นับจากวนัก าหนดใช้สิทธิ ทั้ งน้ี บริษัทฯ จะถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ซ่ึง   
บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย และ/หรือค่าเสียหายอ่ืนใดไม่วา่กรณีใดๆ  
   
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 (นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์) 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

http://www.samartcorp.com/

