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สรุปสาระสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื!อหุ้นสามัญเพิ�มทุน 
ของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) ครั!งที� 2 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2”) 

 

ผู้ออก บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น  จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

ชื�อ ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื(อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น  จาํกดั (มหาชน) ครั( งที� 2 (“ใบสําคญัแสดง
สิทธิ SAMART-W2”) 

ชนิด ระบุชื�อผูถื้อและสามารถโอนเปลี�ยนมือได ้

จํานวนที�ออก ไม่เกิน 335,501,303 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า) 

วธีิการจัดสรร บริษทัฯ  จะออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SAMART-W2  ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ใน
อตัราการจดัสรรที� หุ้นสามญัเดิมจาํนวน 3 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 โดยบริษทัฯ จะออกและ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูที้�มีรายชื�อปรากฏเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิไดรั้บ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 (Record Date) ในวนัที� 9 พฤษภาคม 2561   

ทั(งนี(  ในการคาํนวณสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละรายที�ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ ไดปั้ดเศษจากการคาํนวณ
ตามอตัราการจดัสรรทิ(ง เช่น ผูถื้อหุ้นซึ� งถือหุ้นจาํนวน 17 หุ้น เมื�อคาํนวณตามอตัราการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิแลว้
จะไดเ้ท่ากบั 5.67 (17 หารดว้ย 3) ในกรณีนี(  บริษทัฯ จะปัดเศษ 0.67 ทิ(ง โดยผูถื้อหุ้นจะไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ
จาํนวน 5 หน่วย 

อัตราการใช้สิทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 จาํนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื(อหุ้นสามญัได ้1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้
สิทธิตามเงื�อนไขในการปรับสิทธิ ตามที�ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ
และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื(อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ครั( งที� 2 
(“ใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2”) (“ข้อกําหนดสิทธิฯ”) 

ราคาการใช้สิทธิ 15 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเงื�อนไขในการปรับสิทธิ ตามที�ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิฯ  

วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ วนัที�จะกาํหนดโดยนายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) หรือบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากนายวฒัน์ชยั 
วิไลลกัษณ์ โดยบริษทัฯ คาดวา่จะออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ไดใ้นเดือนพฤษภาคม 2561 

อายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ  3 ปี นบัแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยบริษทัฯ จะไม่ขยายอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ภายหลงัการ
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

ระยะเวลาการใช้สิทธิ  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื(อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2ได้
ทุก ๆ 6 เดือน นับตั(งแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ ("วันกําหนดการใช้สิทธิ") 
โดยวนักาํหนดการใช้สิทธิครั( งแรกคือวนัทาํการสุดทา้ยของ 6 เดือนแรกภายหลงัจากวนัที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ  
โดยหากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ยไม่ตรงกบัวนัทาํการ  ให้เลื�อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ยดงักล่าวเป็น
วนัทาํการก่อนหนา้ 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานง
ในการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซึ� งประสงคที์�จะใช้สิทธิซื(อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใช้
สิทธิซื(อหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 (“ความจํานงในการใช้สิทธิ”) ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 
15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั( ง ยกเวน้ระยะเวลาแจง้ความจาํนงใน
การใช้สิทธิครั( งสุดทา้ย ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจาํนงในการใช้สิทธิได้ภายใน 15 วนั ก่อนวนั
กาํหนดการใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ย (“ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครั!งสุดท้าย”) 
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การแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธิ 

เมื�อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิได้แจง้ความจาํนงในการใช้สิทธิซื(อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ตามใบสําคญัแสดง
สิทธิ SAMART-W2 แลว้ การแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิดงักล่าวไม่สามารถเพิกถอนได ้

จํานวนหุ้นสามัญที�จัดสรรไว้
เพื�อรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 335,501,303 หุ้น มูลค่าหุ้นที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ซึ� งคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้
แลว้ทั(งหมดของบริษทั ณ วนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 2561  เท่ากบัร้อยละ 33.00* 

*วิธีการคาํนวณสดัส่วนหุ้นรองรับ1: 

จาํนวนหุ้นรองรับสาํหรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
ที�ออกในครั( งนี(  

จาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั(งหมดของบริษทั*100 

ร้อยละ 33.00 = 335,501,303  
 1,006,503,910  

  

นายทะเบียนของใบสําคญั
แสดงสิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือผูที้�ไดรั้บแต่งตั(งโดยชอบ ให้ทาํหนา้ที�เป็นนายทะเบียนของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 

ตลาดรองของใบสําคญัแสดง
สิทธิ 

บริษทัฯ จะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที�เกิด
จากการใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ผลกระทบต่อ 
ผู้ถือหุ้น 

เนื�องจากใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ออกในครั( งนี( จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น จึงไม่มี

ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น ณ วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

อยา่งไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื(อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิครบถว้นทั(งจาํนวน และ

ผูใ้ชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่ใช่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ จะไดรั้บผลกระทบ 

(dilution effect) ดงันี(  

1.  ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดมิ (Control Dilution)  

หากมีการใช้สิทธิซื( อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ครบทั(งจาํนวน 

335,501,303 หน่วย และผูใ้ช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2  ดงักล่าว ไม่ใช่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

สิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ จะลดลงในสดัส่วนเท่ากบัร้อยละ 25.00* 

 

                                                 
1  หลกัเกณฑ์การคํานวณ ให้พิจารณาตามข้อ 10 ของประกาศ ทจ. 34/2551 ด้วย 
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* คาํนวณจากจาํนวนหุ้นรองรับสาํหรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 (จาํนวน 335,501,303 
หุ้น) หารด้วยผลรวมของ (1) จาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้แล้วทั(งหมดของบริษทัฯ ณ วนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2561 
(จาํนวน 1,006,503,910 หุ้น)  และ (2)  จาํนวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  
SAMART-W2 
(จาํนวน 335,501,303 หุ้น) 

 

Control dilution  =        

 

 

 

ร้อยละ 25.00 =                               335,501,303                                          

   1,006,503,910 +  335,501,303 

2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษทัฯ (Pr ice Dilution)   

หากมีการใช้สิทธิซื( อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ครบทั(งจาํนวน 
335,501,303 หน่วย ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะยงัคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื�องจากราคาการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิที� 15 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
เท่ากบั 9.08 บาทต่อหุ้น ซึ� งเป็นราคาหุ้นถวัเฉลี�ยถ่วงนํ( าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทัฯ ที�ทาํการซื(อขายในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงั 7 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที� 1/2561 
เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2561 (ระหว่างวนัที�  16 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 2561 – ขอ้มูลจาก 
SETSMART) 

เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื�อ
รองรับการปรับสิทธิ 

เมื�อมีการดาํเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิตามเงื�อนไขในการปรับสิทธิตามที�ระบุไวใ้น
ข้อกาํหนดสิทธิฯ  ซึ� งเป็นเหตุการณ์ตามที�ก ําหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที� 
ทจ.34/2551 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื(อหุ้นที�ออกใหม่และหุ้นที�
ออกใหม่เพื�อรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัที� 15 ธนัวาคม 2551 (แกไ้ขเพิ�มเติม) 

การปรับสิทธิใบสําคญัแสดง
สิทธิ 

บริษทัฯ จะต้องดาํเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิ เมื�อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ� ง 
ดงัต่อไปนี(   

(ก) เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น  

(ข) เมื�อบริษทัฯ ไดเ้สนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั�วไป และ/หรือบุคคลในวงจาํกดัใน
ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที�ออกใหม่ซึ� งต ํ�ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษทัฯ  

(ค) เมื�อบริษทัฯ เสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั�วไป และ/หรือบุคคลใน
วงจาํกดั โดยที�หลกัทรัพยน์ั(นให้สิทธิที�จะแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซื(อหุ้นสามญั 
(เช่น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื(อหุ้นสามญั) โดยที�ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที�ออก
ใหม่เพื�อรองรับสิทธิดงักล่าวตํ�ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษทัฯ  

(ง) เมื�อบริษทัฯ จ่ายปันผลทั(งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

จาํนวนหุ้นรองรับสาํหรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 

 
จาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั(งหมดของบริษทัฯ 
จาํนวนหุ้นรองรับสาํหรับ 
การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั 

แสดงสิทธิ SAMART-W2 

+ 
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(จ) เมื�อบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิของบริษทัฯ สําหรับการดาํเนินงานใน
ระยะเวลาบญัชีใดๆ 

(ฉ) ในกรณีที�มีเหตุการณ์ใดๆ อนัทาํให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนัพึงได ้โดยที�เหตุการณ์
ใดๆ นั(นไม่ไดก้าํหนดอยูใ่นขอ้ (ก) - (จ) บริษทัฯ จะพิจารณาเพื�อกาํหนดการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/
หรือ อตัราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจาํนวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 แทนอตัราการใช้สิทธิ) 
อยา่งเป็นธรรม  

ทั(งนี(  คาํจาํกดัความ สูตรการคาํนวณเพื�อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ�มเติมอื�นๆ จะเป็นไปตามที�จะไดร้ะบุ
ไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิฯ   

วตัถุประสงค์ของการออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิ และ
ประโยชน์ที�บริษทัฯ จะพึง
ได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ�มทุนในครั!งนี! 

เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแขง็แกร่งทางดา้นการเงินของบริษทัฯ เพื�อให้บริษทัฯ มีความยืดหยุน่
ทางการเงินในการดาํเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต ซึ� งรวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลงังาน ธุรกิจดา้นการเดินทาง และ
โครงสร้างพื(นฐานทั(งในและต่างประเทศ และเพื�อสาํรองเงินไวใ้ช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ เมื�อมีการใช้
สิทธิซื(อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 

ประโยชน์ที�ผู้ถือหุ้นจะพงึ
ได้รับจากการเพิ�มทุน 

ในกรณีที�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้ช้สิทธิซื(อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-
W2 ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จะไดรั้บผลประโยชน์เกี�ยวเนื�องจากการที�บริษทัฯ จะสามารถนาํเงินทุนที�ไดรั้บไปใช้ใน
โครงการต่างๆ ของบริษทัฯ ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการออกและจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ในครั( งนี(  

เงื�อนไขอื�น  ๆ 

 

ให้นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายจากนายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ มี
อาํนาจดาํเนินการใดๆ ดงันี(  (1) กาํหนดเงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ อนัจาํเป็นที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 เช่น วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 รายละเอียดและขั(นตอนการ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ และวนัครบอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-
W2 เป็นตน้ (2) เขา้เจรจา ทาํความตกลงและลงนามในแบบคาํขออนุญาต สัญญา และเอกสารอื�นใดที�จาํเป็นและ
เกี�ยวขอ้งกบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ซึ� งรวมถึงการติดต่อและการยื�นคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนั 
เอกสารและหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกับการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 
SAMART-W2 และการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SAMART-W2  เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และ (3)  ดาํเนินการอื�นใดตามที�จาํเป็นและสมควรเพื�อการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ใน
ครั( งนี(  

 


