แบบฟอร์ มแสดงความจานงการใช้ สิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สมาร์ ทคอนกรีต จากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 2 (SMART-W2) ครัง้ ที่ 4- การใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE NEW ORDINARY SHARES OF
SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED No.2 (SMART-W2) - 4th - LAST EXCERCISE
วันที่ยื่นความจานงการใช้ สทิ ธิ/ Date to notify the intention to exercise……………………………….
ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่/ Warrant holder registration No. ……………………………..
เรียน คณะกรรมการ บริษทั สมาร์ทคอนกรีต จากัด(มหาชน)
To The Board of Directors of SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)……………………………………………………………..................................…………วัน/เดือน/ปีเกิด ...........................................…………… สัญชาติ .........................…………………. เพศ …...........…………………..
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)
Date or Birth
Nationality
Sex
อาชีพ ………….......……......................... ที่อยู่เลขที่....................……......... ตรอก/ซอย .................................................….……. ถนน …....................…............................... แขวง/ตาบล .......……............................. เขต/อาเภอ ……....……….......………...
Occupation
Address No.
Lane/Soi
Road
Sub-District
District
จังหวัด ...............…….….................................................... รหัสไปรษณีย์ .................................................................…................. โทรศัพท์ ............................................................................................ ประเทศ…….....….............................................…….
Province
Postal Code
Telephone No.
Country
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี .......................………………………………… ประเภทการเสียภาษี  หักภาษี  ไม่หกั ภาษี
Tax ID No.
Type of Tax Planning  Tax to be deduced  Tax not to be deduced
โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อหุ้น พร้ อมแนบสาเนาหลักฐานที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขบัตรประจาตัวเลขที่ ………………………………………………………………………………..
Thai Individual
ID Card No.
 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว
ใบต่างด้ าว / หนังสือเดินทาง / เลขบัตรประจาตัวเลขที่ ………………………………………………..
Alien Individual
Alien Card/Passport /ID Card No.
 นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนบริษัท ……………………………………………………………………………………..
Thai Juristic Entity
Company Registration No.
 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้ าว
เลขทะเบียนบริษัท / เลขประจาตัวผู้เสียภาษี …………………………………………………………...
Alien Juristic Person
Company Registration No. /Tax ID No.
ในฐานะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ทจี่ ะใช้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
As a warrant holder of SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED no.2, I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase new ordinary shares of SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED as stated below:
1.

จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิ…………………………………………..……...หน่วย
Amount of the warrants to exercise
unit(s)
2.
อัตราการใช้ สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย: 2.10065 หุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 0.71406 บาท หรือตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้ สิทธิและ/หรืออัตราการใช้ สิทธิตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
ข้ อที่ 6
The exercise ratio is warrant 1 unit: common share 2.10065 share(s) with the exercise price of Baht 0.71406 per share or adjusted price and ratio as refer in the Terms and Conditions of Warrant clause 6
3.
รวมเป็ นเงินที่ต้องชาระในการจองซื ้อหุ้นสามัญ………………….........…..บาท (............................................................................................................................) และค่าอากร.................บาท (……………………...………)
Totaling of payment
Baht
and duty stamps
Baht
4.
ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าว ที่สามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดย
I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only: by
 เช็คธนาคาร /Cashier Cheque ดร๊ าฟท์ / Draft  เช็คบุคคล / Cheque เงินโอน / Cash Transfer
สัง่ จ่าย “บัญชีจองซื ้อหุ้นสามัญของ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)” Payable to “ Account for Subscription for Ordinary Shares of Smart Concrete Public Company Limited”
เลขที่เช็ค /Cheque No. ................……………................. วันที่ /Dated ........…………………............ ธนาคาร /Bank ……......….....………….............…...........สาขา/Branch…………..….................................……………..
5.

6.




ข้ าพเจ้ าได้ ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนและขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ ามี) ดังนี ้
I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the remaining warrants, which are not exercised (if any) as follows:
ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน ….………………………....…..ใบ ตามรายละเอียด ดังนี ้
Amount of delivered warrants ………………………………… certificate(s) with the following details:
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ ...................……….…........ จานวนหน่วย ...........….……..…...หน่วย
Warrant certificate(s) No. ……………………………………. amount ….……………………….units
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ ...................…….….……......จานวนหน่วย................………….หน่วย
Warrant certificate(s) No. ……………………………………. amount ….……………………….units
รวมจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิที่ส่งมา ...............………………..……….......………หน่วย
The total number of delivered warrants……………….…………………….………………………units
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ ามี)............................….…….………หน่วย
Amount of the remaining warrants which are not exercised (if any)……………………………..……....units
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้ (ผู้จองซื ้อหุ้นเลือกข้ อใดข้อหนึ่ง)
If the common shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (subscriber must choose one)
ให้ ออกหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้บริษั ท ................................................................…............. สมาชิกผู้ฝากเลขที่ ….…................. นาหุ้นนันเข้
้ าฝากไว้ กบั บริษทั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก เพือ่ เข้ าบัญชีซื ้อขายหุ้นเลขที่ ……………....................................... ซึ่งข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริษัทนัน้
Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for ……………………………..………… participant No.……………..………., to deposit those common shares
with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No.…….….………….…… that I/we have with the said Company.
ให้ ออกใบหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อของข้ าพเจ้ า โดยข้ าพเจ้ ายินดีทจี่ ะมอบหมายให้บริษัทดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้ การจัดทาใบหุ้นสามัญและการส่งมอบใบหุ้นสามัญมาให้ ข้าพเจ้ าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares. I/We hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have the common share certificates made and delivered to me within
15 business days after the exercise date.

ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะซื ้อหุ้นสามัญจานวนดังกล่าว หรือในจานวนที่ท่านจัดให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื ้อหุ้นสามัญนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่ส่งใบจองซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนเรียบร้ อย พร้ อมเช็ค / ดร๊ าฟท์ / แคชเชียร์เช็ค /เงินสด มาถึง
บริษัทภายในกาหนดระยะเวลาแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิ หรือเช็ค / ดร๊ าฟท์ / แคชเชียร์เช็คไม่ผ่านการชาระเงินจากธนาคาร ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าแสดงเจตนาไม่ ประสงค์ใช้ สิทธิการขอซื ้อหุ้น
I/We, hereby, undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my subscription, If I/we do not deliver this subscription form which has been completely fitted in and cheque/ draft
/ cashier cheque / cash to the company within notification period or cheque / draft / cashier cheque be refused from that bank, I/we shall not intend to exercise the warrants.
ลงชื่อ/Signature ....…………………..…….………..............................................ผู้จองซื ้อหุ้นสามัญ(Subscriber)
( ..……............….................................….........................................)
หลักฐานการรับฝากการจองซือ้ หุ้นสามัญ / Subscription Receipt (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้วย/Subscribers please also fill in this section)
วันที่รับใบจอง/Date ……..……………………....…….
เลขที่ใบจอง / Form No. ……………………….................................
บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก .................................................................................................เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2
SMART CONCRETE PCL has received the money from
for a subscription of common shares which exercised from SMART-W2.
จานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการขอใช้ สิทธิ ……………..……………. หุ้น ในราคาหุ้นละ .......... บาท รวมเป็ นเงินทีช่ าระ ……….............….. บาท (……..............…......................................................……..……………………..……….)
Amount of common shares received from the exercising ...................... shares. At the price of Baht/share ...............Baht. Totaling amount of Baht ………………… (Baht ………………………………..………...….…...…)
 เงินโอน / Cash Transfer  เช็คธนาคาร /Cashier Cheque ดร๊ าฟท์ / Draft  เช็คบุคคล / Cheque เลขที่เช็ค / Cheque No.…………….…...................…........... วันที่ /Dated ………..….............................
ธนาคาร / Bank ..........................……………..................................... สาขา / Branch ...................................……………….……..…
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ ามี) / Amount of the remaining warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..….หน่วย / units.
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอานาจ /Authorized Officer ...............................................................................…………
(
)

บริษัท สมาร์ ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)
เอกสารประกอบการแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นหุ้นสามัญ
1. ต้ นฉบับใบสาคัญแสดงสิทธิ SMART-W2 / ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
2. แบบฟอร์ มแสดงความจานงการใช้ สิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นสามัญของ บริษทั สมาร์ ทคอนกรี ต จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 ซึ่งกรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจน ครบถ้ วน
ทุกรายการ พร้ อมลงนามโดยผู้ถือ SMART-W2 สามารถดาวน์โหลดได้ ที่
www.smartblock.co.th หัวข้ อนักลงทุนสัมพันธ์ / ดาวน์โหลด / เอกสารสาหรับนักลงทุน
3. เอกสารประกอบการใช้ สิทธิ
3.1
บุคคลสัญชาติไทย
• สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
3.2
บุคคลต่างด้ าว
• สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
3.3
นิติบคุ คลในประเทศ
• สาเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิในครัง้ นั ้นๆ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มี
อานาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั ้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม 3.1 หรื อ 3.2 พร้ อมลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
3.4
นิติบคุ คลต่างประเทศ
• สาเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้ นิติบุคคล และ/หรื อ หนังสือรับรองนิติบุคคล พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอาน าจ
และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม 3.1 หรื อ 3.2 พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง และรับรองโดย Notary public
ของประเทศที่ออกเอกสารนั ้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิ
3.5
คัสโตเดียน
• สาเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้ อมหนังสือแต่งตั ้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม 3.1 หรื อ 3.2 พร้ อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั ้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิ
4. เอกสารการชาระเงิน/หลักฐานการชาระเงิน
ทั ้งนี ้ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิตามที่กล่าวข้ างต้ น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิท ธิไม่ประสงค์จะใช้ สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
วิธีการชาระเงิน
1.
ชาระเงินโดยเช็ค / ดราฟท์ / ตั๋วแลกเงินธนาคาร / คาสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่ส ามารถเรี ยกเก็บได้ ภายในเขตกรุ งเทพมหานครภายใน 2 วันทาการ นับจากวันที่ แจ้ ง
ความจานงใช้ สิทธิแต่ละครัง้ สัง่ จ่ายเข้ าบัญชี “บัญชีจองซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท สมาร์ ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)” โดยต้ องลงวันที่และส่งหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิให้
ครบถ้ วน ก่ อน กาหนดการใช้ สิทธิ อย่ างน้ อย 5 วันทาการ คือ ไม่ เกินวันที่ 24 กันยายน 2564
2.
ชาระเงินโดยการโอนเข้ าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาอโศก
ประเภทบัญชี กระแสรายวันเลขที่ 032-3-08321-6 ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท สมาร์ ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)”
โดยต้ องโอนเงิน และ ส่งหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิให้ ครบถ้ วนก่อน กาหนดการใช้ สิทธิ คือ ไม่ เกิน วันที่ 30 กันยายน 2564
นอกจากนี ้ ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ทีเ่ กิดขึ ้นจากการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษทั กรุณาติดต่อสอบถามตามที่ระบุในสถานทีจ่ ดั ส่งเอกสาร ในวันและเวลาทาการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.)
กาหนดการใช้ สิทธิแปลงสภาพ
1. วันที่แสดงความจานงการใช้ สิทธิ 16 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 (วัน และ เวลาทาการ)
2. วันที่ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
สถานที่จัดส่ งเอกสาร
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
ผู้ประสานงาน : คุณ ภานุชนาถ บุญยไทย (จัดส่ง แบบ EMS เท่านั ้น)
บริษัท สมาร์ ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายเลขานุการ บมจ. อาคารชลประทีป ชั ้น 4
เลขที่ 39/1 หมู่ 1 ถนนสุขมุ วิท ตาบลห้ วยกะปิ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0897791889
Website: www.smartblock.co.th
Email : SMARTCHAWIN@GMAIL.COM

เรื่อง

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ (XE) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งสุดท้าย

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (SMART-W2)

subject: Notification of the Last Exercise (XE) of SMART -W2

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่าน
ทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED

SMART-W2

วันขึน
้ เครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XE

08/09/2021

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)

10/09/2021

อัตราส่วน (Exercise ratio)
ใบแสดงสิทธิฯ (Warrants) : หุน
้ สามัญ (Common
shares)

1:2.10065

ราคาหน่วย/หุน
้ /บาท (Exercise price (Baht per share))

0.71406

กำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Exercise Date)

16/09/2021 - 30/09/2021

วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)
ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นำส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้
สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษท
ั ฯ
(Documents Required)
1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. เช็คชำระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

10/09/2021

.......(2)....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในวันที่ (contact within)
21/09/2021
**เพิ่มเติม (Remark) : กรณีบัตรประชาชน
ตลอดชีพแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

เลขที่ 947/144 หมู่ที่ 12 บางนาคอมเพล็กซ์
บางนา กรุงเทพ 10260
Tel : 662 399 2020
Fax : 662 399 2007-8

เลขที่ 11 หมูท่ ี่ 9 ถ.บ้านบึง-แกลง
ต.หนองอิ รณ
ุ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
Tel : 663 844 2500
Fax : 663 844 2521

บริษทั สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)
กก-1-2564-055
วันที่ 9 สิงหาคม 2564
เรือ
่ ง

้ หุ ้น
แจ ้งรายละเอียดเกีย
่ วกับการใช ้สิทธิ ครัง้ ที่ 4 (การใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้าย) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
สามัญของบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน) รุน
่ ที่ 2 (SMART-W2)

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

้ หุ ้นสามัญ
ตามทีบ
่ ริษัท สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได ้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
้ 92,000,048 หน่ ว ย โดยไม่ค ด
ของบริษัท รุ่นที่ 2 (SMART-W2) จ านวนรวมทัง้ สิน
ิ มูล ค่า ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นสามั ญ เดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ ้นของบริษัท เมือ
่ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 โดยมีกาหนดการใช ้สิทธิ คือ วันทาการสุดท ้ายของเดือน
พฤษภาคม 2563 วันทาการสุดท ้ายของเดือนพฤศจิกายน 2563 วันทาการสุดท ้ายของเดือนพฤษภาคม 2564 และ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 (ในกรณีทวี่ ันใช ้สิทธิตรงกับวันหยุดทาการ ให ้เลือ
่ นวันกาหนดการใช ้สิทธิดังกล่าวเป็ นวันทาการ
สุดท ้ายก่อนหน ้าวันกาหนดการใช ้สิทธิครัง้ ดังกล่าว)
บริษัทขอแจ ้ง วันทีใ่ ช ้สิทธิครัง้ ที่ 4 (ครัง้ สุดท ้าย) คือ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.

้ ท
ิ ธิ
อ ัตรา และราคาการใชส
ิ ธิซอ
ื้ หุ ้นสามัญได ้ 2.10065 หุ ้น
อัตราการใช ้สิทธิ : ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสท
ราคาใช ้สิทธิ
: 0.71406 บาท ต่อ 1 หุ ้น
้ ท
ิ ธิ
ต ัวอย่างการใชส
ิ ธิซอ
ื้ หุ ้นสามัญได ้ 210 หุ ้น (คานวณได ้
ผู ้ถือ SMART-W2 ต ้องการใช ้สิทธิ 100 หน่วย จะมีสท
210.065 แต่ปัดเศษลงทัง้ จานวนเป็ น 210 หุ ้น เพือ
่ ให ้จานวนหุ ้นเป็ นจานวนเต็ม) โดยจ่ายชาระเงิน
้ 149.96 บาท (จานวนหุ ้น 210 หุ ้น คูณราคาใช ้สิทธิ 0.71406 บาท เป็ นจานวนเงิน 149.95260
ทัง้ สิน
บาท และปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 2 ขึน
้ เป็ น 149.96 บาท)

2.

้ ท
้ ท
ิ ธิ และขอร ับใบแจ้งความจานงการใชส
ิ ธิ
ระยะเวลาแจ้งความจานงการใชส
ระหว่างวันที่ วันที่ 16 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564
ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (วันและเวลาทาการ)

3.

ิ ธิ SMART – W2
ว ันปิ ดสมุดทะเบียนพ ักการโอนใบสาค ัญแสดงสท
วันที่ 10 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2564

4.

ื้ ขายใบสาค ัญแสดงสท
ิ ธิ (ขึน
้ เครือ
ระยะเวลาการหยุดพ ักการซอ
่ งหมาย SP)
เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับระบบชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
้ ขายใบสาคัญแสดงสิทธิ SMART – W2 หรือขึน
(SET) บริษัทขอให ้ SET สัง่ หยุดพักการซือ
้
เครือ
่ งหมาย SP บนหลักทรัพย์ SMART-W2 ตัง้ แต่วน
ั ที่ 8 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564
้ ขายใบสาคัญแสดงสิทธิ SMART – W2 จะเป็ นวันที่ 7 กันยายน 2564
ดังนั น
้ วันสุดท ้ายทีจ
่ ะสามารถซือ

5.

ิ้ สภาพของใบสาค ัญแสดงสท
ิ ธิ SMART – W2
การสน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ SMART-W2 จะพ ้นสภาพการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตัง้ แต่วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เป็ นต ้นไป

1
FORM-WA-110
REV-090864-1

เลขที่ 947/144 หมู่ที่ 12 บางนาคอมเพล็กซ์
บางนา กรุงเทพ 10260
Tel : 662 399 2020
Fax : 662 399 2007-8

เลขที่ 11 หมูท่ ี่ 9 ถ.บ้านบึง-แกลง
ต.หนองอิ รณ
ุ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
Tel : 663 844 2500
Fax : 663 844 2521

บริษทั สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)
6.

้ ท
้ ท
ิ ธิ และขอร ับใบแจ้งความจานงการใชส
ิ ธิ
สถานทีต
่ ด
ิ ต่อในการใชส
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
ผู ้ประสานงาน : คุณภานุชนาถ บุญยไทย
บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)
้ 4
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท อาคารชลประทีป ชัน
เลขที่ 39/1 หมู่ 1 ถนนสุขม
ุ วิท ตาบลห ้วยกะปิ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 089-779-1889
Email: SMARTCHAWIN@GMAIL.COM
Website: www.smartblock.co.th

7.

้ ท
ิ ธิ
วิธก
ี ารใชส
ผู ้ถือ ใบส าคั ญ แสดงสิท ธิสามารถใช ้สิท ธิซ ื้อ หุ ้นสามั ญ เพิม
่ ทุน ตามใบสาคั ญ แสดงสิท ธิท ี่ต นถือ อยู่
ทัง้ หมดหรือบางส่วนก็ได ้ สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิทเี่ หลือ และไม่ได ้ใช ้สิทธิภายในวันกาหนดการใช ้
สิทธิครั ง้ สุดท ้าย บริษัทจะถือว่าผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์ทจ
ี่ ะใช ้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
้ สภาพโดยไม่มก
สิทธิดังกล่าวและให ้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินัน
้ ๆ สิน
ี ารใช ้สิทธิ
ผู ้ประสงค์จะใช ้สิทธิ ต ้องดาเนินการและจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให ้แก่บริษัท ตามสถานทีต
่ ด
ิ ต่อข ้างต ้น
ในช่วงระยะเวลาแจ ้งความจานงในการใช ้สิทธิ
7.1

7.2

ื้ หุ ้นสามัญ เพิม
แบบแสดงความจ านงการใช ้สิทธิซ อ
่ ทุนที่ได ้กรอกข ้อความถูกต ้องชัด เจนและ
ครบถ ้วนทุกรายการ พร ้อมลงนามโดยผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ได ้ที่ :
www.smartblock.co.th / นั กลงทุนสัมพันธ์ / ดาวน์โหลด / เอกสารสาหรับนั กลงทุน
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบทีต
่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยผู ้
่ ผู ้โอนด ้านหลัง ตามจานวนทีร่ ะบุในแบบแสดงความจานง
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิลงลายมือชือ
การใช ้สิทธิ
ในกรณีทใี่ บสาคัญแสดงสิทธิอยูใ่ นระบบไร ้ใบหุ ้น (Script less) ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท ี่
ต ้องการใช ้สิท ธิซ ื้อ หุ ้นสามั ญ เพิม
่ ทุน ต ้องแจ ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอ เพื่อ ขอถอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือเพือ
่ ให ้ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามทีต
่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
้ ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตนและ
โดยยืน
่ ต่อบริษัทหลักทรัพย์ทท
ี่ าหน ้าทีเ่ ป็ นนายหน ้าซือ
บริษัทหลักทรั พ ย์ดังกล่าว จะดาเนินการแจ ้งกับศูนย์รับฝากหลั กทรั พย์ เพือ
่ ขอถอนใบสาคั ญ
้เป็
ื้ หุ ้น
แสดงสิท ธิห รือใบแทนใบสาคั ญแสดงสิท ธิ นาไปใช นหลั กฐานประกอบการใช ้สิทธิซอ
สามัญเพิม
่ ทุนกับบริษัท
ื้ ขายหลักทรัพย์ โดยใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มบ
ี ญ
ั ชีซอ
กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู ้ออกหลักทรัพย์” ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทต
ี่ ้องการ
ใช ้สิท ธิ ต ้องแจ ้งความจานงและกรอกแบบค าขอเพือ
่ ขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยยืน
่ ต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพือ
่ ขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน
้เป็
ื้ หุ ้นสามัญเพิม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ นาไปใช นหลักฐานประกอบการใช ้สิทธิซอ
่ ทุนกับบริษัท
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เลขที่ 947/144 หมู่ที่ 12 บางนาคอมเพล็กซ์
บางนา กรุงเทพ 10260
Tel : 662 399 2020
Fax : 662 399 2007-8

เลขที่ 11 หมูท่ ี่ 9 ถ.บ้านบึง-แกลง
ต.หนองอิ รณ
ุ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
Tel : 663 844 2500
Fax : 663 844 2521

บริษทั สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)

7.3

เอกสารประกอบการแจ ้งความจานงการใช ้สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นหุ ้นสามัญของ
7.3.1 บุคคลสัญชาติไทย

ส าเนาบั ต รประชาชน หรื อ ส าเนาบั ต รข า้ ราชการ หรื อ ส าเนาบั ต รพนั กงาน
่ รับรองสาเนาถูกต ้อง
รัฐวิสาหกิจทีย
่ ังไม่หมดอายุ พร ้อมลงลายมือชือ
7.3.2 บุคคลต่างด ้าว
่

สาเนาใบต่างด ้าว หรือสาเนาหนั งสือเดินทาง ทีย
่ ังไม่หมดอายุ พร ้อมลงลายมือชือ
รับรองสาเนาถูกต ้อง
7.3.3 นิตบ
ิ ค
ุ คลในประเทศ

สาเนาหนั ง สือ รั บ รองบริษัทที่กระทรวงพาณิ ช ย์ออกให ้ไม่เ กิน 6 เดือ นก่อ นวั น
กาหนดการใช ้สิทธิในครัง้ นั น
้ ๆ พร ้อมรับรองสาเนาถูกต ้องโดยกรรมการผู ้มีอานาจ
ื่ ปรากฏอยูใ่ นหนั งสือรับรองบริษัทนั น
ทีม
่ ช
ี อ
้ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู ้มี
่
่
อานาจลงลายมือชือ พร ้อมลงลายมือชือรับรองสาเนาถูกต ้อง
7.3.4 นิตบ
ิ ค
ุ คลต่างประเทศ

สาเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้ นิตบ
ิ ค
ุ คล และ/หรือ หนั งสือรับรองนิตบ
ิ ค
ุ คล
พร ้อมลงลายมือ ชื่อรั บ รองสาเนาถูก ต ้องโดยกรรมการผู ้มีอ านาจ และเอกสาร
่ พร ้อมลงลายมือชือ
่ รั บรองสาเนา
หลักฐานของกรรมการผู ้มีอานาจลงลายมือชือ
ถูกต ้อง และรั บรองโดย Notary public ของประเทศทีอ
่ อกเอกสารนั น
้ ไม่เกิน
้สิ
6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช ทธิ
7.3.5 คัสโตเดียน

ส าเนาเอกสารการจดทะเบีย น พร ้อมหนั ง สือ แต่ง ตั ง้ คั ส โตเดีย น และเอกสาร
่ พร ้อมลงลายมือชือ
่ รับรองสาเนาถูกต ้อง และ
หลักฐานของผู ้มีอานาจลงลายมือชือ
รับรองโดย Notary public ของประเทศทีอ
่ อกเอกสารนั น
้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กาหนดการใช ้สิทธิ
ทัง้ นี้ หากผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่สง่ มอบหลักฐานประกอบการใช ้สิทธิตามทีก
่ ล่าวข ้างต ้น
บริษั ทขอสงวนสิท ธิท ี่จ ะถือ ว่า ผู ้ถือ ใบส าคั ญ แสดงสิท ธิไ ม่ป ระสงค์จ ะใช ้สิท ธิต ามใบส าคั ญ
แสดงสิทธิ

7.4

8.

ื้ หุ ้นสามัญจะต ้องเป็ นจานวนเต็มเท่านั น
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิทข
ี่ อใช ้สิทธิซอ
้

เอกสารการชาระเงิน/หลักฐานการชาระเงิน
8.1 ชาระเงินโดยเช็ค / ดราฟท์ / ตั๋วแลกเงินธนาคาร / คาสัง่ จ่ายเงินธนาคาร ทีส
่ ามารถเรียกเก็บได ้
้ หุ ้นสามัญของ
ภายในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทาการ สัง่ จ่ายเข ้าบัญชี “บัญชีจองซือ
บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)” นั บจากวันทีแ
่ จ ้งความจานงใช ้สิทธิแต่ละครัง้ โดยต ้อง
ลงวันที่ และ ส่งหลักฐานประกอบการใช ้สิทธิให ้ครบถ ้วน ก่อนกาหนดการใช ้สิทธิ อย่างน ้อย
5 วันทาการ คือ ไม่เกินวันที่ 24 กันยายน 2564
8.2 ชาระเงินโดยการโอนเข ้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาอโศก
ประเภทบัญชี กระแสรายวันเลขที่ 032-3-08321-6
่ บัญชี “บัญชีจองซือ
้ หุ ้นสามัญของบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)”
ชือ
โดยต ้องโอนเงิน และ ส่งหลักฐานประกอบการใช ้สิทธิให ้ครบถ ้วน
ก่อนกาหนดการใช ้สิทธิ คือ ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2564
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นอกจากนี้ ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผู ้รับภาระค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ทีเ่ กิดขึน
้
ื้ หุ ้นสามัญเพิม
จากการใช ้สิทธิดังกล่าว หากมีข ้อสงสัยเกีย
่ วกับการใช ้สิทธิซอ
่ ทุนของบริษัท
กรุณาติดต่อสอบถามตามทีร่ ะบุในสถานทีจ
่ ัดส่งเอกสาร ในวันและเวลาทาการ
(จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.)

จึงเรียนมาเพือ
่ ทราบ

ขอแสดงความนั บถือ
บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)

(นายรังสี ทีปกรสุขเกษม)
กรรมการบริษัท

ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 089-779-1889
Email: SMARTCHAWIN@GMAIL.COM
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CM-1-2564-055
August 9, 2021
Subject:

Schedule on the 4th (Last exercise date) exercise of warrant to purchase ordinary share
of Smart Concrete Public Company Limited no.2 (SMART–W2)

To:

President
The Stock Exchange of Thailand

Accordingly, Smart Concrete Public Company Limited issued the warrants to purchase
the newly issued ordinary shares of the Company no.2 (“SMART-W2”) to the existing shareholders of the
Company in proportion totaling 92,000,048 units with free of charge on October 4, 2019, which the
warrants are able to be exercised on the last business day of May 2020 the last business day of
November 2020 the last business day of May 2021 and October 1, 2021 (If the Exercise Date(s) do(es)
not fall on Business Day, the Exercise Date(s) shall be postpone to the last Business Day before the
determined Exercise Date(s))
The Company would like to inform that the 4th (Last exercise date) exercise date shall fall on
October 1, 2021, details as follows:
1.

The exercise ratio and the exercise price
Exercise Ratio: 1 unit of warrant per 2.10065 newly issued ordinary share
Exercise Price: THB 0.71406 per 1 newly issued ordinary share
Example
The SMART-W2’ holder who wants to exercise 100 unit of warrant that could purchase
newly ordinary share of 210 shares (result from the calculate is 210.065 shares, but round
down to 210 shares to complete the number of share). The payment would be THB 149.96
(210 shares multiply by exercise price of THB 0.71406 equal to THB 149.95260 and round
up the 2nd decimal up to THB 149.96)

2.

The notification of the exercise period and request for exercise notification of
warrant
Between September 16 – 30, 2021 Time: 09.00 a.m. – 4.00 p.m. (on working days and
office hours)

3.

The book closing date of SMART – W2
September 10, 2021 – October 1, 2021

4.

Suspend of trading SMART-W2 period (SP Sign posted)
To be in line with the settlement system and delivery of securities of the Stock Exchange
of Thailand (SET). The Company requests SET to suspend trading of SMART-W2 or SP sign
post on SMART-W2 since September 8, 2021 until October 1, 2021. So, the last trading
day of SMART-W2 would be September 7, 2021.
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5.

Expiration of SMART – W2
SMART – W2 would be expire from the listed security since October 2, 2021 onward.

6.

Place for the exercise and the request and Contact person
Company Secretary Department
Contact Person: Ms. Phanuchnart Boonyathai
Smart Concrete Public Company Limited
Company Secretary Department
Chon Pratheep BLDG. FLR 4.
39/1 Moo 1 Sukumvit Rd., Huay Kapi, Muang Chonburi, Chonburi 20000
Tel: 089-779-1889
Email: smartchawin@gmail.com
Website: www.smartblock.co.th

7.

Subscription right Method
The Warrant Holders may exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares
either in whole or in part. For the remaining Warrants, which is not exercised within the
last Exercise Date, the Company shall deem that the Warrant Holders do not wish to
exercise their rights under such Warrants and it shall be deemed that such Warrants is
expired without exercise.
The warrant holder who needs to subscribe the right must submit the documents as follow
to the Company as mentioned above within subscription period.
7.1

7.2

The notification form to exercise of rights to purchase of the Company’s ordinary
shares which is filled in correctly, clearly and completely in all aspects and duly
signed by the Warrant Holder
The form Available at:
www.smartblock.co.th / Investor Relation / Download / Investor Info
Warrants Certificates or Substitution of Warrant Certificates in the form prescribed
by the Stock Exchange which is endorsed by the Warrant Holders in the amount of
Warrants specified in the exercise notice form.
In case that the Warrants are in scripless system, the Warrant Holders intending
to exercise the rights shall notify the intention and fill in the application forms for the
withdrawal of Warrants or issue the substitution of warrant certificate in accordance
with the requirement of the Stock Exchange by submitting to the securities company
acting as their broker (broker). The said broker will notify TSD to withdraw the
Warrants. TSD will issue the Warrant Certificate to be used as evidence for the
exercise of Warrants to purchase the Company’s newly issued ordinary shares.
In event the Warrant Holders do not have securities accounts and the Warrants
are handle by TSD in the “Issuer Account”, the Warrant Holders intending to
exercise the rights shall notify the intention and fill in the application forms for the
withdrawal of Warrants in accordance with the requirement of the SET by submitting
to TSD to withdraw the Warrants or the substitution of warrant certificate to be used
as evidence for the exercise of Warrants to purchase the Company’s ordinary shares.

2
FORM-WA-110
REV-090864-1

947/144,Bangnacomplex Bangna,
Bangkok 10260
Tel : 662 399-2020
Fax : 662 399-2007

11 Moo 9 Tumbon Nhong-irun,
Amphur Banbung, Chonburi
province 20220
Tel : 663 844-2500
Fax : 663 844-2521

Smart Concrete Public Co., Ltd.

7.3

7.4
8.

Verification of identification
7.3.1 Thai Individuals

a certified true copy of valid identification card, government officer
identification card or state enterprise officer identification card
7.3.2 Foreign Individuals

a certified true copy of valid foreign certificate or passport;
7.3.3 Thai Juristic persons

a copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce for not more
than 6 months prior to that particular Exercise Date, certified by
authorized director(s) of the juristic person as shown in the affidavit,
together with a certified true copy of identification document of such
authorized director(s)
7.3.4 Foreign Juristic persons

a copy of the certificate of incorporation or corporate affidavit of the
juristic person certified true copy by the authorized person(s) of the
juristic person, and certified true copy of identification document of such
authorized person(s), and all documents are notarized, within 6 months
prior to that particular Exercise Date, by notary public of the country
issuing such documents
7.3.5 Custodian

a copy of the certificate of incorporation of the custodian and custodian
appointment document together with copy of identification document of
its authorized person(s) certified true copy by such authorized person(s)
and notarized, within 6 months prior to that particular Exercise Date, by
notary public of the country issuing such documents.
However, if the Warrant Holders do not provide Verification of identification as
follows, The Company will consider that the Warrant Holders do not exercise of
rights to purchase of the Company’s ordinary shares.
Number of Warrants to be exercised must be in an integer number.

Payment document / Proof of payment
8.1 Paid by cheque / draft / bank draft / bank payment order to “Account for
Subscription for Ordinary Shares of Smart Concrete Public Company Limited” which
can be collected within Bangkok district within 2 working days from the date of each
notification of intention to exercise with the date and complete documents to
exercise and submit the intention to exercise at least 5 business days which is no
later than September 24, 2021.
8.2 Payment by bank transfer to the account named
Siam Commercial Bank Public Company Limited, Asoke Branch
Current Account Number 032-3-08321-6
“Account for Subscription for Ordinary Shares of Smart Concrete Public Company
Limited”
Must be transfer and submit the intention to exercise not exceed September 30,
2021.

3
FORM-WA-110
REV-090864-1

947/144,Bangnacomplex Bangna,
Bangkok 10260
Tel : 662 399-2020
Fax : 662 399-2007

11 Moo 9 Tumbon Nhong-irun,
Amphur Banbung, Chonburi
province 20220
Tel : 663 844-2500
Fax : 663 844-2521

Smart Concrete Public Co., Ltd.

In addition, the warrant holder will pay revenue duty stamp and bank fees which derives
from that subscription. If you require any further information or the Exercise Form, please
contact above mentioned in place to send documents on working days and office hours
(MON-FRI during time 09.00 a.m.- 4.00 p.m.).

Please be informed accordingly,

Sincerely Yours,
Smart Concrete Public Company Limited

(Mr.Rungsee Teepakronsukasam)
Director

Company Secretary Department
Tel: 089-779-1889
Email: SMARTCHAWIN@GMAIL.COM
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