
 

ที  SC 016/61 
  

 วนัที  27 กุมภาพนัธ์ 2561  
 
เรือง กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2561 การจ่ายเงินปันผล การเพิมทุนจดทะเบียน และการออกหลกัทรัพย์

แปลงสภาพ  
 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

สิงทีส่งมาดว้ย 1) สรุปสาระสาํคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัเพิมทุนของ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั 
 จาํกดั (มหาชน) ครังที 2 (SAMART-W2) 
2) แบบรายงานการเพิมทุน (F 53-4) 
 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้มติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที 1/2561
ประชุมเมือวนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ดงันี          

1. กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้  ประจาํปี 2561 ในวนัศุกร์ที  27  เมษายน  2561  เวลา 16.00 น.  ณ  ห้องแมจิก   3  
ชนั 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด ์คอนเวนชนั เลขที 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัสี ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุมดงันี 

1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซึงประชุมเมือวันที 25  เมษายน 2560 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งผูถ้ือหุ้นสมควรรับรองรายงานการ
ประชุมฉบบัดงักล่าว 
 

2) รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี  
2560 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ผู ้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการ
ดาํเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ประจาํปี 2560 
 

3) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม  
2560 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ผูถ้ือหุน้สมควรอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน
และงบกาํไรขาดทุน  สําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560  ซึงผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี  และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว้ว่าถูกตอ้ง  และคณะกรรมการบริษทัฯ  ไดเ้ห็นชอบดว้ยแลว้ 
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4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2560 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษทัฯ ไดมี้การจัดสรรเงินสํารองตาม
กฎหมายไวค้รบเตม็จาํนวนตามทีกฎหมายกาํหนดเรียบร้อยแลว้ตงัแต่ไตรมาส
แรกของปี 2558 จึงไม่จาํเป็นตอ้งจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเพิมเติม  
 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู ้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
สาํหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี  2560  ในอตัราหุ้นละ 0.10 ให้กบัผูถ้ือหุ้นใน
วนัที 23 พฤษภาคม  2561  ทังนีสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวขึนอยู่กับการ
อนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้น 
 

5) พิจารณาอนุมัติการแต่งตังกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการ
ซึงถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ประจําปี 2561 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ ซึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาแลว้มี
ความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนว่าผูถ้ือหุน้สมควรพิจารณาดงันี 
 อนุมติัการแต่งตงันายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ นางศิริเพ็ญ วิไลลกัษณ์ และ

นายศิริชยั รัศมีจันทร์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ อีกวาระ
หนึง  

 อนุมติัการแต่งตงันายเสรี สุขสถาพร กลับเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัฯ  อีกวาระหนึง 
 

6) พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2561 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ มีความเห็นสอดคล้องกบัคณะกรรมการสรรหา
แ ล ะ กํา ห น ดค่ า ตอ บ แ ท น เ ห็ น ว่ า ผู ้ถื อ หุ้น ส ม ค ว ร อ นุ มัติ ค่ า ตอ บ แ ท น
คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2561 ภายในวงเงิน
ไม่เกิน 7.0 ลา้นบาท ซึงเท่ากบัปีทีผ่านมา รวมทงัค่าบาํเหน็จและค่าเบียประชุม 
สาํหรับกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดยอ่ย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อืนๆ  
 

โดยกาํหนดค่าเบียประชุมต่อครังสําหรับกรรมการทีเขา้ร่วมประชุมเท่ากบัปีที
ผ่านมา ดงันี 
 

1.  คณะกรรมการบริษทัฯ       
- ประธาน                               จาํนวน 30,000 บาท ต่อครัง 
- กรรมการ                              จาํนวน 15,000 บาท ต่อครัง 
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2.  คณะกรรมการตรวจสอบ          
- ประธาน                               จาํนวน 30,000 บาท ต่อครัง 
- กรรมการ                             จาํนวน 15,000 บาท ต่อครัง 

3.  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ     
- ประธาน                               จาํนวน 20,000 บาท ต่อครัง 
- กรรมการ                             จาํนวน 15,000 บาท ต่อครัง 

4.  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน      
- ประธาน                               จาํนวน 20,000 บาท ต่อครัง 
- กรรมการ                             จาํนวน 15,000 บาท ต่อครัง 

 

ทัง นี  คณ ะ ก รร มก าร บ ริ หา ร  คณ ะ ก ร รมก า รบ ริ ห าร ค ว ามเ สี ยง  แ ล ะ
คณะกรรมการพัฒนาเพือความยงัยืนไม่ไดรั้บค่าเบียประชุม  เนืองจากเป็น
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
 

7) พิจารณาอนุมัติการแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2561  และกําหนดค่าตอบแทน 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้
พิจารณาแลว้เห็นว่า ทีประชุมผูถ้ือหุน้สมควรพิจารณาอนุมติัการแต่งตงันางสาว
กมลทิพย ์  เลิศวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4377 และ/หรือ 
นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4451  และ/หรือ นางสริน
ดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4799  แห่งบริษัท
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 โดยกาํหนด
ค่าตอบแทนสาํหรับปี 2561 จาํนวน 2,450,000 บาท ซึงเท่ากบัปีทีผ่านมา ทงันี
ค่าตอบแทนดงักล่าวยงัมิไดน้บัรวมถึงค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ดอืนๆ ของผูส้อบบญัชี 
เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามทีจ่ายจริง ในกรณีทีผูส้อบบญัชีดงักล่าว
ขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได้ ให้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  จัดหา
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอืนของสํานักงานทาํหน้าทีตรวจสอบบญัชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ อย่างไรก็ตาม 
หากบริษทัฯ มีธุรกิจเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญั ค่าตอบแทนดงักล่าวอาจตอ้งมีการ
ทบทวนอีกครัง 
 

8) พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 30.  ภายใต้หมวด 5 เรืองการประชุมผู้ถือหุ้น โดย
มีรายละเอียดข้อบังคบัข้อ 30. ดังนี  

 

ข้อบังคบัข้อ 30. (ทีใช้อยู่ในปัจจุบัน) 
“ขอ้ 30.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสีเดือนนับแต่

วนัสิ นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
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การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอืนนอกจากทีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ือหุ้นรวมกนั
นบัจาํนวนนนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึงในหา้ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายทงัหมด หรือผูถ้ือหุ้นไม่น้อยกว่า
ยสิีบหา้คน ซึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึงในสิบของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดท้งัหมด จะ
เขา้ชือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมือใดก็ได ้
แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการทีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย” 

ข้อบังคบัข้อ 30. (ทีเสนอแก้ไข) 

 “ขอ้ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสีเดือน นบัแต่
วนัสิ นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

 

การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอืนนอกจากทีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
 

ผู ้ถือหุ้นคนหนึงหรือหลายคนซึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นที
จาํหน่ายไดท้ังหมด จะเข้าชือกนัทาํหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเมือใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเรืองและเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนใน
หนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นภายในสีสิบห้า
วนันบัแต่วนัทีไดรั้บหนงัสือจากผูถ้ือหุน้นนั 
 

ในกรณีทีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาสีสิบห้าวนันับแต่วนัที
ไดรั้บหนงัสือจากผูถ้ือหุน้ดงักล่าวผูถ้ือหุ้นทงัหลายซึงเขา้ชือกนัหรือผูถ้ือหุ้นคนอืนๆ รวมกนัได้
จาํนวนหุ้นตามทีบังคับไว้นันจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสีสิบห้าวันนับแต่วันครบกาํหนด
ระยะเวลาสีสิบหา้วนัทีคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถ้ือหุ้น ในกรณีเช่นนี ให้ถือว่าเป็น
การประชุมผูถ้ือหุน้ทีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นที
เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 
 

ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู ้ถือหุ้นทีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู ้ถือหุ้นตามวรรคสีครังใด 
จาํนวนผูถ้ือหุ้นซึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 33 นัน ผูถ้ือหุ้น
ตามวรรคสีจะตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค่้าใชจ่้ายทีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครังนัน
ใหแ้ก่บริษทั” 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ผูถ้ือหุ้นสมควรอนุมติัให้บริษัทฯ ทาํการ
แกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบั ขอ้ 30.  ภายใตห้มวด 5 เรืองการประชุมผูถ้ือหุ้น เพือให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที
แก้ไขเพิมเติมโดยคาํสั งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค ําสั งที 
21/2560 เรืองการแก้ไขเพิมเติมกฎหมายเพืออาํนวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ ตามทีเสนอ 
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9) พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 201,300,782 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
จํานวน 1,207,804,692 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,006,503,910 บาท  โดยลดในส่วนของหุ้นสามัญ 
จํานวน 201,300,782 หุ้น ทีจัดสรรไว้เพือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิม
ทุนของบริษัทฯ ครังที  1 (SAMART-W) ซึงได้สินสุดโครงการแล้ว มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าผูถ้ือหุน้สมควรอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน
ขอ งบ ริ ษัท ฯ  จํา น ว น  2 01 ,300,782 บ า ท  จ าก ทุ น จ ดท ะ เบี ย น  จํา น ว น 
1,207,804,692 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน  1,006,503,910 บาท  โดย
การลดหุน้สามญัจาํนวน 201,300,782 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

 
10) พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรืองทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที 9 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ผูถ้ือหุ้นสมควรอนุมติัการแกไ้ขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เรืองทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงันี 
 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน  จาํนวน  1,006,503,910  บาท (หนึงพนัหกลา้นหา้แสน
สามพนัเกา้ร้อยสิบบาท)  

แบ่งออกเป็น                 1,006,503,910  หุน้ (หนึงพนัหกลา้นหา้แสน
สามพนัเกา้ร้อยสิบหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ  1   บาท    (หนึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น 

หุน้สามญั 1,006,503,910   หุน้ (หนึงพนัหกลา้นหา้แสน
สามพนัเกา้ร้อยสิบหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ - หุน้    (               -          )” 
  

11) พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท สามารถคอร์
ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W2”) ในจํานวนไม่เกิน  335,501,303  หน่วย 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ผูถ้ือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมติัการออก
และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิ มทุนของบริษัทฯ 
(“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2”) ในจาํนวนไม่เกิน 335,501,303  หน่วย 
ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ใน
อตัราการจัดสรรที 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ ในการ
คาํนวณสิทธิทีจะไดรั้บจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ของผูถ้ือ
หุ้นแต่ละรายนัน หากเกิดเศษจากการคาํนวณตามอตัราการจัดสรรดงักล่าว
ขา้งตน้ ใหปั้ดเศษนนัทิ ง ทงันี ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 จะมีอายุ 3 
ปี นบัแต่วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และราคาการใชสิ้ทธิอยู่ที 15.00 บาท 
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ต่อหุ้น สรุปสาระสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W2 และ
รายละเอียดทีสาํคญัอืน ๆ ปรากฏตาม สิงทีส่งมาดว้ย 1 (สรุปสาระสําคญัของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2) 
  

ในการนี บริษทัฯ กาํหนดให้วนัที 9 พฤษภาคม 2561 เป็นวนักาํหนดรายชือ   
ผูถ้ือหุ้นทีมีสิทธิไดรั้บจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ  SAMART-W2  (Record  
Date)  
 

นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทฯ ไดท้าํการพิจารณาและมีมติอนุมัติมอบ
อาํนาจให้นายวฒัน์ชัย วิไลลกัษณ์ (กรรมการผูจ้ัดการใหญ่) หรือบุคคลที
ไดรั้บมอบหมายจากนายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ ใหมี้อาํนาจดาํเนินการดงัต่อไปนี  
(1) กาํหนดเงือนไข และรายละเอียดอืน ๆ อนัจาํเป็นทีเกียวขอ้งกบัการออก
และจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 เช่น วนัออกใบสําคญัแสดง
สิทธิ SAMART-W2 รายละเอียดและขนัตอนการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 
SAMART-W2 ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ และวันครบอายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิ SAMART-W2 เป็นตน้ (2) เขา้เจรจา ทาํความตกลง และลงนามในแบบ
คาํขออนุญาต สัญญาและเอกสารอืนใดทีจาํเป็นและเกียวข้องกับการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W2 ซึงรวมถึงการติดต่อและการยืนคาํขอ
อนุญาต คาํขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานทีเกียวขอ้งต่อหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานทีเกียวข้องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W2 
และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ (3) ดาํเนินการอืนใด ๆ ตามทีจาํเป็นเพือการ
ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ในครังนี   
 

12) พิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 335,501,303  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน  1,006,503,910 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,342,005,213 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญเพิม
ทุนจํานวน 335,501,303  หุ้น  มูลค่าหุ้นทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู ้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ  อีกจาํนวน 335,501,303  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จาํนวน  1,006,503,910 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,342,005,213 
บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวน 335,501,303  หุน้ มูลค่าหุ้นทีตราไว้
หุน้ละ 1.00 บาท ตามทีเสนอ 
 

ทงันี รายละเอียดเกียวกบัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ปรากฏตามสิงที
ส่งมาดว้ย 2 (แบบรายงานการเพิมทุน (แบบ F 53-4))  และให้นาํเรืองดงักล่าว
เสนอต่อทีประชุมผูถ้ือหุน้เพือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 

13) พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรืองทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือให้
สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนตามวาระที 12 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ผูถ้ือหุ้นสมควรอนุมติัการแกไ้ขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรืองทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือให้
สอดคลอ้งกบัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงันี 
 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน  จาํนวน  1,342,005,213  บาท (หนึงพนัสามร้อยสีสิบ
สองลา้นหา้พนัสองร้อย
สิบสามบาท)  

แบ่งออกเป็น                 1,342,005,213  หุน้ (หนึงพนัสามร้อยสีสิบ
สองลา้นหา้พนัสองร้อย
สิบสามหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ  1   บาท   (หนึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น 

หุน้สามญั 1,342,005,213   หุน้ (หนึงพนัสามร้อยสีสิบ
สองลา้นหา้พนัสองร้อย
สิบสามหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ - หุน้    (               -          )” 
 

14) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 335,501,303 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท เพือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าผูถ้ือหุ้นสมควรอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญั
เพิมทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน  335,501,303 หุ้น  มูลค่าหุ้นทีตราไวหุ้้นละ 
1.00 บาท  เพือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W2  
ตามทีเสนอ 
 

ในการนี  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดท้าํการพิจารณาและมีมติอนุมติัมอบอาํนาจ
ให้นายวฒัน์ชัย  วิไลลักษณ์    (กรรมการผูจ้ัดการใหญ่) หรือบุคคลทีไดรั้บ
มอบหมายจากนายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ ใหมี้อาํนาจในการพิจารณาและกาํหนด
รายละเอียดอืนใด อนัจาํเป็นทีเกียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุน ซึงรวม
ไปถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงแต่ (1) เขา้เจรจา ทาํความตกลง และลงนามในเอกสาร
และสัญญาทีเกียวขอ้ง และดาํเนินการใด ๆ เกียวกบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม
ทุน (2) ลงนามในแบบคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผัน เอกสารและหลกัฐานที
จาํเป็นและเกียวขอ้งกบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิมทุน รวมถึงการติดต่อและยืน
แบบคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานทีจาํเป็นและเกียวขอ้งต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง และการนาํหุน้สามญัเพิมทุนเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดาํเนินการอืนใดตามทีจาํเป็น
เพือการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุน 
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15) พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 
 

2. กาํหนดรายชือผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2561 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล
วนัที 27 มีนาคม 2561 (Record Date) ทงันี สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวขึนอยูก่บัการอนุมติัจากทีประชุมผูถ้ือหุน้ 

 

นอกจากนนั ตามทีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นรายย่อยเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุม สําหรับการ
ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2561 ตงัแต่วนัที 29 กนัยายน 2561 ถึงวนัที 31 มกราคม 2561 นนั ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใด
เสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมในช่วงเวลาดงักล่าว  

 
จึงเรียนมาเพือทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 (นายวฒัน์ชยั   วิไลลกัษณ์) 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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สรุปสาระสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุน 
ของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ครังที 2 (“SAMART-W2”, “ใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W2”) 

 

ผู้ออก บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั  จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ชือ ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั  จาํกดั 
(มหาชน) ครังที 2 (“SAMART-W2” , “ใบสําคัญแสดงสิทธิ SAMART-W2”) 

ชนิด ระบุชือผูถ้ือและสามารถโอนเปลยีนมือได ้

จํานวนทีออก ไม่เกิน 335,501,303 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า) 

วิธีการจดัสรร บริษทัฯ  จะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ  SAMART-W2  ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของ
บริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอตัราการจดัสรรที หุน้สามญัเดิมจาํนวน 3 หุน้ ต่อ 1 หน่วย
ใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 โดยบริษทัฯ จะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ
ใหแ้ก่ผูที้มีรายชือปรากฏเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ ในวนักาํหนดรายชือผูถ้อืหุน้ทีมีสิทธิไดรั้บ
จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 (Record Date) ในวนัที 9 พฤษภาคม 2561   

ทงันี ในการคาํนวณสิทธิของผู ้ถือหุ้นแต่ละรายทีได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 
บริษทัฯ ไดปั้ดเศษจากการคาํนวณตามอตัราการจดัสรรทิ ง เช่น ผูถ้ือหุน้ซึงถือหุ้นจาํนวน 17 
หุน้ เมือคาํนวณตามอตัราการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิแลว้จะไดเ้ท่ากบั 5.67 (17 หารดว้ย 
3) ในกรณีนี บริษทัฯ จะปัดเศษ 0.67 ทิ ง โดยผูถ้ือหุ้นจะไดรั้บจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ
จาํนวน 5 หน่วย 

อัตราการใช้สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 จาํนวน 1 หน่วย มีสิทธิซือหุน้สามญัได ้1 หุน้ เวน้แต่
กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเงือนไขในการปรับสิทธิ ตามทีระบุไวใ้นขอ้กาํหนด
วา่ดว้ยสิทธิและหนา้ทีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถ้อืใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือ
หุน้สามญัเพิมทุนของ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ครังที 2 (“SAMART-
W2”) (“ข้อกําหนดสิทธิฯ ”) 

ราคาการใช้สิทธิ 15 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเงือนไขในการปรับสิทธิ ตามที
ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิฯ  

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ วนัทีจะกาํหนดโดยนายวฒัน์ชยั วไิลลกัษณ์ (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) หรือบุคคลทีไดรั้บ
มอบหมายจากนายวฒันช์ยั วไิลลกัษณ์ โดยบริษทัฯ คาดวา่จะออกและจดัสรรใบสําคญั
แสดงสิทธิ SAMART-W2 ไดใ้นเดือนพฤษภาคม 2561 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  3 ปี นบัแต่วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยบริษทัฯ จะไม่ขยายอายุใบสําคญัแสดงสิทธิ 
SAMART-W2 ภายหลงัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

สิงทีส่งมาด้วย 1  
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ  ผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ตามใบสําคญั
แสดงสิทธิ SAMART-W2ไดทุ้ก ๆ 6 เดือน นบัตงัแต่วนัทีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ตลอด
อายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ ("วันกําหนดการใช้สิทธิ") โดยวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครังแรก
คือวนัทาํการสุดทา้ยของ 6 เดือนแรกภายหลงัจากวนัทีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ  โดยหาก
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิครังสุดทา้ยไม่ตรงกบัวนัทาํการ  ใหเ้ลือนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครัง
สุดทา้ยดงักล่าวเป็นวนัทาํการก่อนหนา้ 

ระยะเวลาการแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิ 

ผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิซึงประสงคที์จะใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ จะตอ้ง
แจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิซือหุ้นสามัญตามใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 
(“ความจํานงในการใช้สิทธิ”) ระหวา่งเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทาํ
การก่อนวนักาํหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง ยกเวน้ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใช้
สิทธิครังสุดทา้ย ผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิไดภ้ายใน 
15 วนั ก่อนวนักาํหนดการใช้สิทธิครังสุดทา้ย (“ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธิครังสุดท้าย”) 

การแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธิ 

เมือผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจาํนงในการใช้สิทธิซือหุ้นสามญัเพิมทุนของ
บริษทัฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 แลว้ การแจง้ความจาํนงในการใช้สิทธิ
ดงักล่าวไม่สามารถเพิกถอนได ้

จํานวนหุ้นสามัญทีจัดสรร
ไว้เพือรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 335,501,303 หุน้ มูลค่าหุน้ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึงคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อ
จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษทั ณ วนัที 26 กุมภาพนัธ์ 2561  เท่ากบัร้อย
ละ 33.00* 

*วธีิการคาํนวณสัดส่วนหุน้รองรับ1: 

จาํนวนหุน้รองรับสําหรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ  
ทีออกในครังนี 

จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษทั*100 

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

  
นายทะเบียนของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือผูที้ไดรั้บแต่งตงัโดยชอบ ใหท้าํ
หนา้ทีเป็นนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 

                                                
1  หลกัเกณฑ์การคํานวณ ให้พิจารณาตามข้อ 10 ของประกาศ ทจ. 34/2551 ด้วย 
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ตลาดรองของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

บริษทัฯ จะนําใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที
เกิดจากการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ผลกระทบต่อ 
ผู้ถือหุ้น 

เนืองจากใบสําคญัแสดงสิทธิทีออกในครังนีจดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ จึงไม่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหุน้ ณ วนัทีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

อย่างไรก็ตาม หากมีการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ
ครบถว้นทงัจาํนวน และผูใ้ชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่ใช่ผูถ้ือหุ้นเดิมของ
บริษทัฯ ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัฯ จะไดรั้บผลกระทบ (dilution effect) ดงันี 

1.  ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)  

หากมีการใช้สิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
SAMART-W2 ครบทงัจาํนวน 335,501,303 หน่วย และผู ้ใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิ SAMART-W2 ดงักล่าว ไม่ใช่ผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ สิทธิออกเสียงของผู ้
ถือหุน้เดิมของบริษทัฯ จะลดลงในสัดส่วนเท่ากบัร้อยละ 25.00* 

* คาํนวณจากจาํนวนหุน้รองรับสําหรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ W2W 
(จาํนวน 335,501,303 หุ้น) หารดว้ยผลรวมของ (1) จาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทงัหมดของบริษทัฯ ณ วนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2561 (จาํนวน 1,006,503,910 หุน้) และ
(2) จาํนวนหุน้รองรับสําหรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 
(จาํนวน 335,501,303 หุน้) 

 

Control dilution  =        

 
 
 
 
ร้อยละ 25.00 =                         335,501,303                                          
   1,006,503,910 +  335,501,303 

 

จาํนวนหุน้รองรับสําหรับการใชสิ้ทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 

จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทงัหมดของบริษทัฯ 

จาํนวนหุน้รองรับสําหรับ 
การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั 

แสดงสิทธิ SAMART-W2 

+ 
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2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ (Price Dilution)   

หากมีการใช้สิทธิซือหุ้นสามัญเพิ มทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
SAMART-W2 ครบทงัจาํนวน 335,501,303 หน่วย ราคาหุ้นของบริษทัฯ จะยงัคง
ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนืองจากราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที 15 
บาทต่อหุน้ สูงกวา่ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
เท่ากบั 9.08 บาทต่อหุ้น ซึงเป็นราคาหุ้นถวัเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ ทีทาํการซือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงั 7 วนัทาํการ
ติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2561 เมือวนัที 27 กุมภาพนัธ์ 
2561 (ระหวา่งวนัที  16 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัที 26 กุมภาพนัธ์ 2561 – ขอ้มูลจาก 
SETSMART) 

เหตุในการออกหุ้นใหม่เพือ
รองรับการปรับสิทธิ 

เมือมีการดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิตามเงือนไขในการ
ปรับสิทธิตามทีระบุไวใ้นข้อกําหนดสิทธิฯ  ซึงเป็นเหตุการณ์ตามทีกําหนดไวใ้นข้อ 
11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ทจ.34/2551 เรือง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นทีออกใหม่และหุ้นทีออกใหม่เพือ
รองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัที 15 ธนัวาคม 2551 (แกไ้ขเพิมเติม) 

การปรับสิทธิใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

บริษทัฯ จะต้องดาํเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิ เมือเกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง ดงัต่อไปนี  

(ก) เมือมีการเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯ อนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้  

(ข) เมือบริษทัฯ ไดเ้สนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทวัไป 
และ/หรือบุคคลในวงจาํกดัในราคาสุทธิต่อหุน้ของหุน้สามญัทีออกใหม่ซึงตาํกว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทัฯ  

(ค) เมือบริษทัฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ
ประชาชนทวัไป และ/หรือบุคคลในวงจาํกัด โดยทีหลกัทรัพย์นนัให้สิทธิทีจะ
แปลงสภาพ/เปลียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือหุ้นสามญั (เช่น หุ้นกู้
แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั) โดยทีราคาสุทธิต่อหุ้น
ของหุน้สามญัทีออกใหม่เพือรองรับสิทธิดงักล่าวตาํกวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทัฯ  

(ง) เมือบริษทัฯ จ่ายปันผลทงัหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู ้ถือหุ้นของ
บริษทัฯ  
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(จ) เมือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิของบริษทัฯ 
สําหรับการดาํเนินงานในระยะเวลาบญัชีใดๆ 

(ฉ) ในกรณีทีมีเหตุการณ์ใดๆ อันทําให้ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและ
ผลประโยชน์อนัพึงได ้โดยทีเหตุการณ์ใดๆ นนัไม่ได้กาํหนดอยู่ในขอ้ (ก) - (จ) 
บริษทัฯ จะพิจารณาเพือกาํหนดการเปลียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรา
การใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจาํนวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 แทน
อตัราการใชสิ้ทธิ) อย่างเป็นธรรม  

ทงันี คาํจาํกดัความ สูตรการคาํนวณเพือการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิมเติม 
อืนๆ จะเป็นไปตามทีจะไดร้ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิฯ   

วัตถุประสงค์ของการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และ
ประโยชน์ทีบริษัทฯ จะพึง
ได้รับจากการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิมทุนในครังนี 

เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางดา้นการเงินของบริษทัฯ 
เพือให้บริษทัฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดาํเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต ซึง
รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลงังาน ธุรกิจดา้นการเดินทาง และโครงสร้างพืนฐานทงัใน
และต่างประเทศ และเพือสํารองเงินไวใ้ชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ เมือมีการใช้
สิทธิซือหุน้สามญัของบริษทัฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 

ประโยชน์ทีผู้ถือหุ้นจะพึง
ได้รับจากการเพิมทุน 

ในกรณีทีผู ้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ จะไดรั้บผลประโยชน์เกียวเนือง
จากการทีบริษทัฯ จะสามารถนาํเงินทุนทีไดรั้บไปใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษทัฯ ใน
อนาคตตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการออกและจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ในครังนี 

เงือนไขอืน ๆ  
 

ใหน้ายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) หรือบุคคลทีไดรั้บมอบหมายจาก
นายวฒัน์ชยั วไิลลกัษณ์ มีอาํนาจดาํเนินการใดๆ ดงันี (1) กาํหนดเงือนไข และรายละเอียด
อืนๆ อนัจาํเป็นทีเกียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 เช่น 
วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 รายละเอียดและขนัตอนการจดัสรรใบสําคญั
แสดงสิทธิ SAMART-W2 ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ และวนัครบอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
SAMART-W2 เป็นตน้ (2) เขา้เจรจา ทาํความตกลงและลงนามในแบบคาํขออนุญาต 
สัญญา และเอกสารอืนใดทีจําเป็นและเกียวข้องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
SAMART-W2 ซึงรวมถึงการติดต่อและการยืนคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนั เอกสารและ
หลกัฐานทีเกียวขอ้งต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการออกใบสําคญั
แสดงสิทธิ SAMART-W2 และการนาํใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 เขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ (3) ดาํเนินการอืนใดตามทีจาํเป็นและสมควร
เพือการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ในครังนี 
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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิมทุน 

บริษัท  สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 
วันที  27 กมุภาพันธ์ 2561 

ขา้พเจา้  บริษทั  สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน)  ขอรายงานมติคณะกรรมการครังที  1/2561 เมือวนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2561   
ระหว่างเวลา  15.00 น.   ถึง 17.30 น.  เกียวกบัการเพิมทุนและจดัสรรหุน้เพิมทุนดงัต่อไปนี 

1. การลดทุน 
  ทีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 1,207,804,692 บาทเป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จาํนวน 1,006,503,910.00 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทียงัไม่ไดจ้าํหน่าย จาํนวน 201,300,782 หุน้ ซึงมีมูลค่าทีตราไว ้1.00 บาทต่อ
หุน้  

 2. การเพิมทุน 
  ทีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติใหเ้พิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก   1,006,503,910    บาท เป็น   1,342,005,213    บาท โดยออก
หุน้สามญั จาํนวน   335,501,303   หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ  1  บาท รวม  335,501,303     บาท เพือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที
จะซือหุน้สามญัเพิมทุนของ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ครังที 2 (“SAMART-W2” , “ใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2” )
โดยเป็นการเพิมทุนในลกัษณะดงันี  
 

การเพิมทุน ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น  
(หุ้น) 

มูลค่าทีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สามญั ไม่เกิน 335,501,303    1.00 335,501,303    
          การใชเ้งินทุน หุน้บุริมสิทธิ    
  แบบมอบอาํนาจทวัไป หุน้สามญั    
         (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ    

  กรณีการเพิมทุนแบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน ใหก้รอกขอ้มูลในลาํดบัถดัไปทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 2.2 
  กรณีการเพิมทุนแบบ General Mandate ใหก้รอกขอ้มูลในลาํดบัถดัไปเฉพาะขอ้ 2.2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 

 3. การจัดสรรหุ้นเพิมทุน  
  3.1   แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  
 

จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ

หุ้น) 

วัน เวลา จองซือ และชําระเงินค่าหุ้น หมายเหตุ 

ผูถ้ือหุน้เดิม - - - - - 
ประชาชน - - - - - 
บุคคลใด  ๆ(ระบุ) - - - - - 
เพือรองรับการใช้
สิทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 
SAMART-W2  

ไม่เกิน 
335,501,303    

3 หุน้สามญั
เดิม :1 หน่วย

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิ 

SAMART-W2   

โดยไม่คิด
มูลค่า 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมี้มติอนุมัติ
มอบอาํนาจให้นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 
(กรรมการผู ้จัดการใหญ่) หรือบุคคลที
ไ ด้รั บ มอ บ ห มา ย จ า ก น า ย วัฒน์ ชัย     
วิไล ลัก ษณ์   เ ป็ นผู ้ก ําห นดวัน ออ ก

โปรดดู 
หมายเหตุ  

สิงทีส่งมาด้วย 2 
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จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ

หุ้น) 

วัน เวลา จองซือ และชําระเงินค่าหุ้น หมายเหตุ 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ คาด
ว่าจะออกและจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิ ท ธิ  SAMART-W2 ไ ด้ใ น เ ดื อ น
พฤษภาคม 2561 

หมายเหตุ  
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ครังที  1/2561  เมือวนัที  27  กุมภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2561  ซึงจะจดัใหมี้ขึนในวนัที 27 เมษายน 2561 เพือพิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุน
ของบริษทัฯ (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2 ”)ในจาํนวนไม่เกนิ 335,501,303  หน่วย ใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุน้โดยไม่คิดมูลค่าในอตัราการจดัสรรที 3 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทงันีในการคาํนวณสิทธิทีจะได้รับจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิ SAMART-W2  ของผูถื้อหุน้แต่ละรายนนั หากเกดิเศษจากการคาํนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้นให้ปัดเศษนันทิ ง ทังนี 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2  จะมีอายุ 3 ปี นบัแต่วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิและราคาการใชสิ้ทธิอยู่ที 15.00 บาทต่อหุน้ 
  
 3.1.1 การดาํเนินการของบริษทั กรณีทีมีเศษของหุน้   

 ในการคาํนวณสิทธิของผูถ้ือหุน้แต่ละรายทีไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ ไดปั้ดเศษจากการคาํนวณตามอตัราการ
จดัสรรทิ ง เช่น ผูถ้ือหุน้ซึงถือหุน้จาํนวน 17 หุน้ เมือคาํนวณตามอตัราการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิแลว้จะไดเ้ท่ากบั 5.67 (17 หารดว้ย 3) 
ในกรณีนี บริษทัฯ จะปัดเศษ 0.67 ทิ ง โดยผูถ้ือหุน้จะไดรั้บจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 5 หน่วย 

  3.2   แบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) 
 

จัดสรรให้แก่ ประเภท
หลักทรัพย์ 

จํานวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนชําระแล้ว1/ 

หมายเหตุ  

ผูถ้ือหุน้เดิม หุน้สามญั ..................... ..................... ......................................... 
 หุน้บุริมสิทธิ ..................... ..................... ......................................... 
เพือรองรับการแปลงสภาพ/     
ใชสิ้ทธิของใบแสดงสิทธิในการ     
ซือหุน้เพิมทุนทีโอนสิทธิได ้  ..................... ..................... ......................................... 
ประชาชน หุน้สามญั ..................... ..................... ......................................... 
 หุน้บุริมสิทธิ ..................... ..................... ......................................... 
บุคคลในวงจาํกดั หุน้สามญั ..................... ..................... ......................................... 
 หุน้บุริมสิทธิ ..................... ..................... ......................................... 

            1/  ร้อยละต่อทุนชาํระแลว้ ณ วนัทีคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนมีมติใหมี้การเพิมทุนแบบ General Mandate  

    4. กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพือขออนุมัติการเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน 
 กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2561 ในวนัที  27 เมษายน 2561    เวลา 16.00   น. ณ หอ้งแมจิก 3 ชนั 2  โรงแรมมิรา

เคิล แกรนด ์คอนเวนชนั  เลขที 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัสี ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210  โดย 
 
 กาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นตงัแต่วนัที................................. 

จนกว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสร็จ 
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 กาํหนดรายชือผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้   ในวนัที   27 มีนาคม 2561    

5. การขออนุญาตเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง และเงือนไข การขออนุญาต (ถา้มี)         
บริษทัฯ จะตอ้งดาํเนินการจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชาํระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์

  6. วัตถุประสงค์ของการเพิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเพิม 
เพือเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางดา้นการเงินของบริษัทฯ เพือให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทาง
การเงินในการดาํเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต ซึงรวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลงังงาน ธุรกิจดา้นการเดินทาง และ
โครงสร้างพืนฐาน ทงัในและต่างประเทศ และเพือสาํรองเงินไวใ้ชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ เมือมีการใชสิ้ทธิซือ
หุน้สามญัของบริษทัฯ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2  

7. ประโยชน์ทีบริษัทจะพึงได้รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทนุ 
 เพือเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางดา้นการเงินของบริษทัฯ เพือให้บริษทัฯ มีความยืดหยุ่นทาง

การเงินในการดาํเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต ซึงรวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลงังงานทงัในและต่างประเทศ และเพือ
สํารองเงินไวใ้ชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ เมือมีการใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
SAMART-W2  

8. ประโยชน์ทีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน 
 8.1 นโยบายเงินปันผล 
  บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50  ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลงั

หกัเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามกฎหมาย  อยา่งไรกต็ามการจ่ายเงิน
ปันผลดงักล่าวจะขึนอยูก่บัแผนการลงทุน  และการขยายธุรกิจของบริษทัฯ รวมทงัความจาํเป็นและความเหมาะสม
อืนๆ ในอนาคต ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม กาํหนดจ่ายในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
50  ของกาํไรสุทธิหลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีกาํหนดไว้ในข้อบังคับของแต่ละบริษทัและตาม
กฎหมาย  ทงันีขึนอยูก่บัฐานะทางการเงินของบริษทันนัๆ ดว้ย 

   
8.2 สิทธิของผูถ้ือหุน้ 

 ผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2  ทีไดใ้ชสิ้ทธิในการซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษทัฯ จะมีฐานะเป็น 
ผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ ก็ต่อเมือบริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชาํระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้เรียบร้อยแลว้ และมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ก็ต่อเมือบริษัทฯ ไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นของ
บริษทัฯ  
 

 ในกรณีทีผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซือหุ้นสามัญเพิ มทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
SAMART-W2  ผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ จะไดรั้บผลประโยชน์เกียวเนืองจากการทีบริษทัฯ จะสามารถนาํเงินทุนที
ไดรั้บไปใชใ้นโครงการต่างๆ ของบริษทัฯ ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการ
ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SAMART-W2  ในครังนี 
 
 

8.3 อืน  ๆ 
 - ไม่มี- 
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9. รายละเอียดอืนใดทีจําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน 

  - ไม่มี- 
 

 10. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทนุ 
 

ลาํดบั ขนัตอนการดาํเนินการ วนั เดือน ปี 
10.1 ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที 1/2561 27 กุมภาพนัธ ์2561 
10.2 วนักาํหนดรายชือผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิเขา้ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2561 

(Record Date) 
27 มีนาคม 2561    

10.3 วนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2561 27 เมษายน 2561 
10.4 วนักาํหนดรายชือผูถ้ือหุ้นทีมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 

SAMART-W2  (Record Date) 
9 พฤษภาคม 2561 

10.5 ดาํเนินการจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัจากวนั
ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 

ประจาํปี 2561` 
  

บริษทัขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

 

 

                              ลายมือชือ................................................. กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชือแทนบริษทั 
                  (นาย เจริญรัฐ วิไลลกัษณ์) 

(กรรมการผูมี้อาํนาจ                                        ตาํแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร 
ลงลายมือชือแทนบริษทั 
พร้อมประทบัตราของบริษทั)  
 
 
 
                              ลายมือชือ.................................................. กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชือแทนบริษทั 

                                    (นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์) 
                      ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่   
 


