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 (F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ�มทุน 

บริษทั  สามารถคอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) 

วนัที�  27 กุมภาพนัธ์ 2561 

ขา้พเจา้  บริษทั  สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  ขอรายงานมติคณะกรรมการครั( งที�  1/2561 เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2561   ระหว่างเวลา  15.00 น.   

ถึง 17.30 น.  เกี�ยวกบัการเพิ�มทุนและจดัสรรหุ้นเพิ�มทุนดงัต่อไปนี(  

1. การลดทุน 

  ที�ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 1,207,804,692 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 

1,006,503,910.00 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที�ยงัไม่ไดจ้าํหน่าย จาํนวน 201,300,782 หุ้น ซึ� งมีมูลค่าที�ตราไว ้1.00 บาทต่อหุ้น  

 2.  การเพิ�มทุน 

 ที�ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก   1,006,503,910    บาท เป็น   1,342,005,213    บาท โดยออกหุ้นสามญั จาํนวน   

335,501,303   หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ  1  บาท รวม  335,501,303     บาท เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื(อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ บริษทั สามารถ

คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ครั( งที� 2 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2” )โดยเป็นการเพิ�มทุนในลกัษณะดงันี(   
 

การเพิ�มทุน ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น  

(หุ้น) 

มูลค่าที�ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

�  แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์น หุ้นสามญั ไม่เกิน 335,501,303    1.00 335,501,303    

          การใชเ้งินทุน หุ้นบุริมสิทธิ    

�  แบบมอบอาํนาจทั�วไป หุ้นสามญั    

         (General Mandate) หุ้นบุริมสิทธิ    

  กรณีการเพิ�มทุนแบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน ให้กรอกขอ้มูลในลาํดบัถดัไปทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 2.2 

  กรณีการเพิ�มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกขอ้มูลในลาํดบัถดัไปเฉพาะขอ้ 2.2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 

 3. การจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน  

  3.1   แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  
 

จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น 

 

อัตราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซื@อ และชําระเงนิค่าหุ้น หมายเหตุ 

ผูถื้อหุ้นเดิม - - - - - 

ประชาชน - - - - - 

บุคคลใด ๆ  (ระบุ) - - - - - 

เพื�อรองรับการใช้

สิทธิตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 

SAMART-W2  

ไม่เกิน 

335,501,303    

3 หุ้นสามญัเดิม :1 

หน่วยใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 

SAMART-W2   

 

โดยไม่คิด

มูลค่า 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีมติอนุมติัมอบ

อาํนาจให้นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ (กรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่) หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมาย

จากนายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์  เป็นผูก้าํหนดวนั

ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยบริษทัฯ คาดว่า

จะออก แ ล ะจัดสรรใ บสําคัญแ สดงสิทธิ 

SAMART-W2 ไดใ้นเดือนพฤษภาคม 2561 

โปรดดู 

หมายเหตุ  
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หมายเหตุ  
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ครั( งที�  1/2561  เมื�อวนัที�  27  กุมภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติอนุมติัให้เสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2561  ซึ� งจะจดัให้มีขึ(นในวนัที� 27 เมษายน 2561 เพื�อพิจารณาอนุมติัให้บริษทัฯ ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื(อหุ้นสามญัเพิ�มทุน
ของบริษทัฯ (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ”)ในจาํนวนไม่เกิน 335,501,303  หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้นโดยไม่คิดมูลค่าในอตัราการจดัสรรที� 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทั(งนี( ในการคาํนวณสิทธิที�จะไดรั้บจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิ SAMART-W2  ของผูถื้อหุ้นแต่ละรายนั(น หากเกิดเศษจากการคาํนวณตามอตัราการจดัสรรดงักล่าวขา้งตน้ให้ปัดเศษนั(นทิ(ง ทั(งนี(  
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2  จะมีอาย ุ3 ปี นบัแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิและราคาการใชสิ้ทธิอยูที่� 15.00 บาทต่อหุ้น 
  
 3.1.1 การดาํเนินการของบริษทั กรณีที�มีเศษของหุ้น   

ในการคาํนวณสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละรายที�ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ ไดปั้ดเศษจากการคาํนวณตามอตัราการ

จดัสรรทิ(ง เช่น ผูถื้อหุ้นซึ� งถือหุ้นจาํนวน 17 หุ้น เมื�อคาํนวณตามอตัราการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิแลว้จะไดเ้ท่ากบั 5.67 (17 

หารดว้ย 3) ในกรณีนี(  บริษทัฯ จะปัดเศษ 0.67 ทิ(ง โดยผูถื้อหุ้นจะไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 5 หน่วย 

  3.2   แบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) 
 

จัดสรรให้แก่ ประเภท

หลักทรัพย์ 

จํานวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนชําระแล้ว1/ 

หมายเหตุ  

ผูถื้อหุ้นเดิม หุ้นสามญั ..................... ..................... ......................................... 

 หุ้นบุริมสิทธิ ..................... ..................... ......................................... 

เพื�อรองรับการแปลงสภาพ/     

ใชสิ้ทธิของใบแสดงสิทธิในการ     

ซื(อหุ้นเพิ�มทุนที�โอนสิทธิได ้  ..................... ..................... ......................................... 

ประชาชน หุ้นสามญั ..................... ..................... ......................................... 

 หุ้นบุริมสิทธิ ..................... ..................... ......................................... 

บุคคลในวงจาํกดั หุ้นสามญั ..................... ..................... ......................................... 

 หุ้นบุริมสิทธิ ..................... ..................... ......................................... 

            1/  ร้อยละต่อทุนชาํระแลว้ ณ วนัที�คณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ�มทุนแบบ General Mandate  

 

    4. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื�อขออนุมัติการเพิ�มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

 กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  2561  ในวนัที�  27 เมษายน 2561    เวลา  16.00   น.  ณ  ห้องแมจิก  3  ชั(น  2  โรงแรมมิราเคิล  แกรนด ์ 

คอนเวนชั�น  เลขที� 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัสี� ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210  โดย 

 

� กาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื�อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นตั(งแต่วนัที�................................. จนกว่าการประชุมผูถื้อหุ้น

ดงักล่าวจะแลว้เสร็จ 

� กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น   ในวนัที�   27 มีนาคม 2561    
 

5. การขออนุญาตเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน ต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง และเงื�อนไข การขออนุญาต (ถา้มี)         
บริษทัฯ จะตอ้งดาํเนินการจดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชาํระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
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  6. วตัถุประสงค์ของการเพิ�มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม 
เพื�อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางดา้นการเงินของบริษทัฯ เพื�อให้บริษทัฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดาํเนิน
โครงการต่างๆ ในอนาคต ซึ� งรวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลงังงาน ธุรกิจดา้นการเดินทาง และโครงสร้างพื(นฐาน ทั(งในและต่างประเทศ และเพื�อ
สาํรองเงินไวใ้ชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ เมื�อมีการใชสิ้ทธิซื(อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2  
 

7. ประโยชน์ที�บริษทัจะพึงได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 
 เพื�อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษทัฯ เพื�อให้บริษทัฯ มีความยืดหยุน่ทางการเงินในการดาํเนิน

โครงการต่างๆ ในอนาคต ซึ� งรวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลงังงาน ธุรกิจดา้นการเดินทาง และโครงสร้างพื(นฐาน ทั(งในและต่างประเทศ และเพื�อ
สาํรองเงินไวใ้ชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ เมื�อมีการใชสิ้ทธิซื(อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2  

 
8. ประโยชน์ที�ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

 8.1 นโยบายเงินปันผล 
  บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลงัหักเงินสาํรองต่างๆ 

ทุกประเภทตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามกฎหมาย  อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ(นอยูก่บัแผนการ
ลงทุน  และการขยายธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั(งความจาํเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม กาํหนดจ่ายในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  ของกาํไรสุทธิหลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามที�กาํหนดไว้
ในขอ้บงัคบัของแต่ละบริษทัและตามกฎหมาย  ทั(งนี( ขึ(นอยูก่บัฐานะทางการเงินของบริษทันั(นๆ ดว้ย 

8.2 สิทธิของผูถื้อหุ้น 

• ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ที�ได้ใช้สิทธิในการซื(อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ จะมีฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ      
ก็ต่อเมื�อบริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชาํระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้ และมีสิทธิไดรั้บเงิน
ปันผล ก็ต่อเมื�อบริษทัฯ ไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

• ในกรณีที�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิซื(อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2  ผูถื้อหุ้นของ

บริษทัฯ จะไดรั้บผลประโยชน์เกี�ยวเนื�องจากการที�บริษทัฯ จะสามารถนาํเงินทุนที�ได้รับไปใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษทัฯ ใน

อนาคตตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2  ในครั( งนี(  

8.3 อื�น  ๆ 
 - ไม่มี- 
 

9. รายละเอียดอื�นใดที�จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

  - ไม่มี- 

 10. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณทีี�คณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 
 
 

ลาํดบั ขั(นตอนการดาํเนินการ วนั เดือน ปี 

10.1 ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั( งที� 1/2561 27 กุมภาพนัธ์ 2561 

10.2 วนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 (Record Date) 27 มีนาคม 2561    

10.3 วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 27 เมษายน 2561 

10.4 วนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2  (Record Date) 9 พฤษภาคม 2561 

10.5 ดาํเนินการจดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัจากวนั

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2561 



สิ�งที�ส่งมาด้วย  10 
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 บริษทัขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี( ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

                              ลายมือชื�อ................................................. กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อแทนบริษทั 

             (นาย เจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์) 

(กรรมการผูมี้อาํนาจ                                        ตาํแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร 

ลงลายมือชื�อแทนบริษทั 

พร้อมประทบัตราของบริษทั)  

 

 

                              ลายมือชื�อ.................................................. กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อแทนบริษทั 

                                 (นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์) 

                  ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่   

 


