
                                                                                 
ที  SC 012/64 
  
 วนัที  23 กุมภาพนัธ์ 2564  
 
เรือง กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2564 การงดจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะ

ซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม ครังที 3 (SAMART-W3) และการเพิมทุน 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 
สิงทีส่งมาดว้ย 1) สรุปสาระสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน 

จาํกดั (มหาชน) ทีจะออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครังที 3 (SAMART-
W3) และผลกระทบต่อผูถ้ือหุน้ 

 2) แบบรายงานการเพิมทุน (แบบ F 53-4) 

 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้มติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที 1/2564

ประชุมเมือวนัที  23  กุมภาพนัธ์ 2564  ดงันี          

1. กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้  ประจาํปี 2564 ในวนัองัคารที  27  เมษายน  2564  เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุม 
ชนั 16 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค เลขที 99/20 หมู่ที 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 11120 
โดยมีวาระการประชุมดงันี 

1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึงประชุมเมือวันที 14 กรกฎาคม 2563 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งผูถ้ือหุ้นสมควรรับรองรายงานการ

ประชุมฉบบัดงักล่าว 
 

2) รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี  
2563 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ผู ้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ประจาํปี 2563 
 

3) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม  
2563 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ผูถ้ือหุน้สมควรอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน

และงบกาํไรขาดทุน  สําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563  ซึงผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี  และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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แลว้ว่าถูกตอ้ง  และคณะกรรมการบริษทัฯ  ไดเ้ห็นชอบดว้ยแลว้ 
 

4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2563 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า เพือปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 “เมือบริษัทมีกาํไร บริษัทต้อง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี)  
จนกว่าทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”   
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษทัฯ ไดมี้การจัดสรรเงินสํารองตาม
กฎหมายไวค้รบเตม็จาํนวนตามทีกฎหมายกาํหนดเรียบร้อยแลว้ตงัแต่ไตรมาส
แรกของปี 2562 จึงไม่จาํเป็นตอ้งจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเพิมเติม  
 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าผูถ้ือหุ้นสมควรอนุมติังดการจ่ายเงินปันผล
สาํหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี  2563  เนืองจากบริษทัฯ มีผลประกอบการ
ขาดทุนในปี 2563 
 

5) พิจารณาอนุมัติการแต่งตังกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซึงถึง
กําหนดพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ประจําปี 2564 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ ซึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาแลว้มี

ความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนว่าผูถ้ือหุน้สมควรพิจารณาดงันี 
 
 อนุมติัการแต่งตงักรรมการดงัต่อไปนี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

บริษทัฯ อีกวาระหนึง  
1. นายเจริญรัฐ     วิไลลกัษณ์   กรรมการบริหาร 
2. นางศิริเพญ็       วิไลลกัษณ์   กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
3. นายศิริชยั         รัศมีจนัทร์    กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

 
 อนุมติัการแต่งตงันายเสรี  สุขสถาพร กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษทัฯ อีกวาระหนึง 
 

6) พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2564 
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 2564 ภายในวงเงิน
ไม่เกิน 7.0 ลา้นบาท ซึงเท่ากบัปีทีผ่านมา รวมทงัค่าบาํเหน็จและค่าเบียประชุม 
สาํหรับกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อืนๆ 
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โดยกาํหนดค่าเบียประชุมต่อครังสําหรับกรรมการทีเขา้ร่วมประชุมเท่ากบัปีที
ผ่านมา ดงันี 
1.  คณะกรรมการบริษทัฯ       

- ประธานกรรมการ               จาํนวน 30,000 บาท ต่อครัง 
- กรรมการ                             จาํนวน 15,000 บาท ต่อครัง 

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ          
- ประธานกรรมการ               จาํนวน 30,000 บาท ต่อครัง 
- กรรมการ                             จาํนวน 15,000 บาท ต่อครัง 

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

4.  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน      
- ประธานกรรมการ               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 2564  และกําหนดค่าตอบแทน 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้

พิจารณาแลว้เห็นว่า ทีประชุมผูถ้ือหุน้สมควรพิจารณาอนุมติัการแต่งตงันางสาว
ศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4604 และ/หรือนาง   
สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4799 และ/หรือ 
นางสาวกมลทิพย ์  เลิศวิทยว์รเทพ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4377 
แห่งบริษทัสํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2564 
โดยกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2564 จาํนวน 2,550,000 บาท ซึงเท่ากบัปีที    
ผ่านมา ทงันีค่าตอบแทนดงักล่าวยงัมิไดน้บัรวมถึงค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ดอืนๆ ของ
ผูส้อบบญัชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามทีจ่ายจริง ในกรณีทีผูส้อบบญัชี
ดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได ้ให้บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกัด  
จัดหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอืนของสํานักงานทาํหน้าทีตรวจสอบบญัชี และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ อย่างไร
ก็ตาม หากบริษทัฯ มีธุรกิจเพิมขึนอย่างมีนัยสําคญั ค่าตอบแทนดงักล่าวอาจ
ตอ้งมีการทบทวนอีกครัง 
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8) พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท สามารถ   
คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ครังที 3 (SAMART-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจํานวน
หุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ผูถ้ือหุน้สมควรพิจารณาอนุมติัการออกและ

เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษทัฯ ครังที 3 
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SAMART-W3”) จาํนวนไม่เกิน 167,750,651 
หน่วย)หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ ณ วนัประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ครังที 1/2564 วนัที 23 กุมภาพนัธ์ 2564  (ให้แก่ผูถ้ือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู ้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right 
Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) ในอตัราส่วน 6 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบสําคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 (SAMART-W3) (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ ง) โดย
ใบสําคัญแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวนัทีไดอ้อกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ มีอตัราการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 
หุ้นและมีราคาการใชสิ้ทธิเท่ากับ 10.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับ
ราคาใชสิ้ทธิ) ทงันี รายละเอียดโดยสังเขปของ SAMART-W3 ปรากฏตามสรุป
สาระสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิ มทุนของบริษัท 
สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ทีจะออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น ครังที 3 (SAMART-W3) และผลกระทบต่อผูถ้ือหุ้น 
(สิงทีส่งมาด้วย 1) 

ในการนี บริษทัฯ กาํหนดวนักาํหนดรายชือผูถ้ือหุ้นทีมีสิทธิไดรั้บการจัดสรร 
SAMART-W3 ในวนัที 7 พฤษภาคม 2564 (Record Date) ทงันี การให้สิทธิ
ดงักล่าวของบริษัทฯ ยงัมีความไม่แน่นอน เนืองจากตอ้งรอการอนุมัติจากที
ประชุมผูถ้ือหุน้ 

นอกจากนี เสนอให้ทีประชุมผูถ้ือหุ้น ไดท้าํการพิจารณาและมีมติอนุมติัมอบ
อาํนาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู ้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษัท ฯ  ห รื อ ค ณ ะ ก ร ร มก า ร บ ริ ห า ร  ห รื อ ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจ้ัดการใหญ่มอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจในการ
กาํหนดและเปลียนแปลงหลกัเกณฑ ์เงือนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออก
และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 (SAMART-W3) ไดทุ้กประการ
ตามทีเห็นสมควรและภายใตข้อบอาํนาจทีกฎหมายกาํหนด อาทิ การจัดสรร
และวนัออกเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 (SAMART-W3) เป็นต้น 
รวมทงัมีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ  อนัจาํเป็นและสมควรเกียวเนืองกบัการออก
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ครังที 3 (SAMART-W3) ไดทุ้กประการ ซึง
รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการติดต่อ จดัทาํหรือส่งมอบซึงเอกสารต่างๆ ทีจาํเป็น
หรือเกียวข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ครังที  3 
(SAMART-W3) และการนาํใบสําคญัแสดงสิทธิครังที 3  (SAMART-W3) เขา้
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จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
และการแต่งตงัผูรั้บมอบอาํนาจช่วง เป็นตน้ 

9) พิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู ้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิมทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 167,750,651.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จาํนวน 1,342,005,213.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน  1,509,755,864.00 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 167,750,651 หุ้น มูลค่าทีตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท เพือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น
สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ครังที 3 (SAMART-W3) ซึงจัดสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้น
เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วน (Right Offering) ทงันี รายละเอียดเกียวกบัการ
เพิมทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิมทุน (แบบ F53-4) (สิงทีส่งมาด้วย 2) 
 

10) พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรืองทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ผูถ้ือหุ้นสมควรอนุมติัการแกไ้ขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรืองทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือให้
สอดคลอ้งกบัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงันี 
 

ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,509,755,864.00 บาท (หนึงพันห้าร้อย
เก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมืนห้าพันแปดร้อย
หกสิบสี บาทถว้น) 

แบ่งออกเป็น 1,509,755,864 หุ้น (หนึงพันห้าร้อยเก้า
ลา้นเจ็ดแสนห้าหมืนห้าพนัแปดร้อยหก
สิบสี หุน้) 

มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท (หนึงบาท) 
โดยแบ่งออกเป็น  
หุน้สามญั 1,509,755,864 หุ้น (หนึงพันห้าร้อยเก้า

ลา้นเจ็ดแสนห้าหมืนห้าพนัแปดร้อยหก
สิบสี หุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ หุน้- (- หุน้) 
 

 
11) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ผูถ้ือหุน้สมควรอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 167,750,651 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 
1.00 บาท ดงันี 
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 167,750,651 หุ้น 
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มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพือรองรับการใชสิ้ทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครังที 3 (หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของทุนชาํระแลว้ของ
บริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที 1/2564 วันที 23 
กุมภาพนัธ์ 2564) ซึงออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ 
ตามสัดส่วนจาํนวนหุน้ทีผูถ้ือหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Right Offering) โดยไม่
คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) ในอตัราส่วน 6 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญั
แสดงสิทธิ ครังที 3 (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ ง) โดยใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวนัทีได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ มี
อตัราการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น
และมีราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 10.00 บาทต่อหุ้น (ยกเวน้กรณีมีการปรับ
ราคาใชสิ้ทธิ)  
 

ทังนี รายละเอียดการออกเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของ 
บริษทัฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิมทุน (แบบ F53-4) (สิงทีส่งมาด้วย 2) 

 
12) พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

2.  กาํหนดรายชือผูถ้ือหุ้นทีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี  2564 ในวนัที 17 มีนาคม 2564 
(Record Date)  

 
นอกจากนนั ตามทีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นรายย่อยเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุม สําหรับ

การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2564 ตงัแต่วนัที 30 กนัยายน 2563 ถึงวนัที 31 มกราคม 2564 นัน ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุ้น
ท่านใดเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมในช่วงเวลาดงักล่าว  

 
 
 จึงเรียนมาเพือทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 (นายวฒัน์ชยั   วิไลลกัษณ์) 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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สรุปสาระสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุน 

ของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ทีจะออกและเสนอขายให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครังที 3 (SAMART-W3) และผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น 

 
ผู้ออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั  จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ทีอยู่ของผู้ออกใบสําคญัแสดง
สิทธิ 

เลขที 99/1 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชนั 35 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรี 

ชือของใบสําคญัแสดงสิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั  จํากดั (มหาชน) 
ครังที 3 (“SAMART-W3” หรือ “ใบสําคญัแสดงสิทธิ ครังที 3”) 

ชนิดของใบสําคญัแสดงสิทธิ ชนิดระบุชือผูถ้ือและสามารถโอนเปลียนมือได ้

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที
ออกและเสนอขาย 

ไม่เกิน 167,750,651 หน่วย 
ทงันี การออกและเสนอขาย SAMART-W3 จะดาํเนินการเมือไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมสามญัผูถ้ือ
หุน้ประจาํปี 2564 แลว้ 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า) 

วิธีการจัดสรร บริษทัฯ  จะออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วน
จาํนวนหุน้ทีผูถ้ือหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Right Offering) ในอตัราการจดัสรรที หุน้สามญัเดิมจาํนวน 6 
หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3  โดยบริษทัฯ จะออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ
ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ทีมีรายชือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นในวนักาํหนดรายชือผูถ้ือหุ้นทีมีสิทธิ
ไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3  (Record Date) ในวนัที 7 พฤษภาคม 2564   
ทงันี ในการคาํนวณสิทธิของผูถ้ือหุน้แต่ละรายทีไดรั้บการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ ได้
ปัดเศษจากการคาํนวณตามอตัราการจัดสรรทิ ง เช่น ผูถ้ือหุ้นซึงถือหุ้นจาํนวน 27 หุ้น เมือคาํนวณ
ตามอตัราการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิแลว้จะไดเ้ท่ากบั 4.50 (27 หารดว้ย 6) ในกรณีนี บริษทัฯ 
จะปัดเศษ 0.50 ทิ ง โดยผูถ้ือหุน้จะไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 4 หน่วย 
ทงันี ผูที้ใชสิ้ทธิซือหุ้นของบริษทัฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูถ้ือหุ้น
ของบริษทัฯ 

อัตราการใช้สิทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3  จาํนวน 1 หน่วย มีสิทธิซือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีการ
ปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเงือนไขในการปรับสิทธิ ตามทีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและ
หนา้ทีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัเพิมทุนของ 
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ครังที 3 (“ข้อกําหนดสิทธิฯ ”) 

ราคาการใช้สิทธิ 10.00 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเงือนไขในการปรับสิทธิ ตามที
ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิฯ 

สิงทีส่งมาด้วย 1  
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ทงันี ในกรณีทีมีการปรับราคาใชสิ้ทธิ ราคาใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 ต่อหน่วย
ภายหลงัการปรับราคาใชสิ้ทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ตาํกว่ามูลค่าทีตราไวข้องหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ 

วันออกและเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร 
และ/หรือ กรรมการผู ้จัดการใหญ่ หรือ บุคคลทีคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
บริหารหรือประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผูมี้อาํนาจใน
การกาํหนดวนัทีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิจะกาํหนด เมือบริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจาก
ทีประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2564 โดยบริษทัฯ คาดว่าจะออกและจัดสรรใบสําคญัแสดง
สิทธิ ครังที 3 ไดใ้นเดือนพฤษภาคม 2564 

อายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ  3 ปี นบัแต่วนัทีออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3โดยบริษทัฯ จะไม่ขยายอายุ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 ภายหลงัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

ระยะเวลาการใช้สิทธิและ
กําหนดการใช้สิทธิ 

ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ตามใบสําคญัแสดง
สิทธิ ครังที 3 ไดทุ้ก ๆ 6 เดือน นับตงัแต่วนัทีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบสําคญั
แสดงสิทธิ หรือ ในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือน ในแต่ละปีปฏิทิน ("วันกําหนดการใช้สิทธิ") โดย
วนักาํหนดการใช้สิทธิครังแรกคือวันทาํการสุดทา้ยของ 6 เดือนแรกภายหลังจากวันทีออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยหากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิและวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครังสุดทา้ยไม่ตรง
กบัวนัทาํการ ใหเ้ลือนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครังสุดทา้ยดงักล่าวเป็นวนัทาํการก่อนหนา้ 
ในกรณีทีวนัใชสิ้ทธิดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหเ้ลือนวนัใช้
สิทธิดงักล่าวเป็นวนัทาํการก่อนหนา้การใชสิ้ทธิ ซึงวนัใชสิ้ทธิวนัสุดทา้ยจะตรงกบัวนัทีใบสาํคญั
แสดงสิทธิมีอายคุรบกาํหนด (วนัใชสิ้ทธิครังสุดทา้ย) 
ทงันี คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร 
และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือ บุคคลทีคณะกรรมการบริษทัฯ หรือคณะกรรมการบริหาร
หรือประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู ้จัดการใหญ่มอบหมาย มีสิทธิกาํหนดวัน
กาํหนดการใชสิ้ทธิครังแรก วนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง และวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครัง
สุดทา้ยไดต้ามทีเห็นสมควร ภายหลงัจากทีทีประชุมผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมติัให้ออกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานง
ในการใช้สิทธิ 

ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิซึงประสงค์ทีจะใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ จะตอ้งแจ้ง
ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัเพิมทุนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 (“ความจํานงใน
การใช้สิทธิ”) ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทาํการก่อนวัน
กาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง ยกเวน้ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิครังสุดทา้ย ผูถ้ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิได้ไม่น้อยกว่า  15 วัน ก่อนวัน
กาํหนดการใชสิ้ทธิครังสุดทา้ย (“ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครังสุดท้าย”) 

การไม่สามารถยกเลิกการ
แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 

เมือผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิไดแ้จ้งความจาํนงในการใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ 
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3  แลว้ การแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิดงักล่าวไม่สามารถเพิก
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ถอนได ้เวน้แต่ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทัฯ 

ระยะเวลาเสนอขาย เสนอขายใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปี นับจากวนัทีทีประชุมผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมติัการออกและเสนอ
ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 โดยใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู ้จัดการใหญ่ หรือ บุคคลที
คณะกรรมการบริษทัฯ หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่มอบหมาย เป็นผูพ้ิจารณากาํหนดเงือนไขและรายละเอียดต่อไป 

จํานวนหุ้นสามัญทีจัดสรรไว้
เพือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 167,750,651 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึงคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อ
จาํนวนหุ้นทีจําหน่ายไดแ้ล้วทังหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 
1/2564 วนัที 23 กุมภาพนัธ์ 2564 เท่ากบัร้อยละ 16.67 ทงันีการคาํนวณสัดส่วนหุ้นรองรับได้
เท่ากบัร้อยละ 49.99* เมือรวมจาํนวนหุน้รองรับสาํหรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครัง
ที 2  
 
*วิธีการคาํนวณสัดส่วนหุน้สามญัทีรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั 
แสดงสิทธิ ครังที 31: 

จาํนวนหุน้สามญัทีรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
ทีออกในครังนี + จาํนวนหุน้สามญัทีบริษทัจดัไวเ้พือรองรับ 

การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในครังอืน 
จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษทั*100 

ร้อยละ 49.999999901  = 167,750,651 + 335,501,303 X 100 

 1,006,503,910   
นายทะเบียนของใบสําคญั
แสดงสิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือผูที้ไดรั้บแต่งตงัโดยชอบ ให้ทาํหน้าที
เป็นนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 

ตลาดรองของใบสําคญัแสดง
สิทธิ 

บริษทัฯ จะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที
เกิดจากการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัฯ จะนาํหุน้สามญัทีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 เขา้จดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สิทธิและผลประโยชน์อืน ๆ หุ้นสามัญทีออกตามการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครังที 3 จะมีสิทธิเท่าเทียมกบัหุ้น
สามญัของบริษทัฯ ทีออกไปก่อนหนา้นีทุกประการ 

ผลกระทบต่อ เนืองจากใบสาํคญัแสดงสิทธิทีออกในครังนีเป็นการออกใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม

                                                
1  หลกัเกณฑ์การคํานวณ ให้พิจารณาตามข้อ 10 ของประกาศ ทจ. 34/2551 ด้วย 
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ผู้ถือหุ้น ของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ดงันนั จึงไม่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหุ้น ณ วนัทีออกใบสําคญั
แสดงสิทธิ อยา่งไรกต็าม หากมีการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ตามใบสําคญัแสดง
สิทธิครบถว้นทงัจาํนวน และผูใ้ชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่ใช่ผูถ้ือหุ้นเดิมของ
บริษทัฯ ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัฯ จะไดรั้บผลกระทบ (Dilution Effect) ดงันี 
1.  ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ ถือ

หุ้นเดิม (Control Dilution)  
หากมีการใช้สิทธิซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครังที 3   
ครบทังจํานวน 167,750,651 หน่วย และผู ้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครังที 3   
ดงักล่าว ไม่ใช่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัฯ จะมีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถ้ือหุ้นเดิม
ของบริษทัฯ (Control Dilution) จากการใชสิ้ทธิดงักล่าวลดลงในสัดส่วนเท่ากบัร้อยละ 
14.29* 
* คาํนวณจากจํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครังที 3 
(จาํนวน 167,750,651 หุน้) หารดว้ยผลรวมของ (1) จาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด
ของบริษทัฯ ณ วนัที 23 กุมภาพนัธ์ 2564 (จาํนวน 1 ,006 ,503 ,910 หุ้น) และ(2) จาํนวน
หุ้นรองรับสําหรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครังที 3  (จาํนวน 167,750,651 
หุน้) 

 
Control dilution  =        
 
 
 
 
ร้อยละ 14.29 =                         167,750,651 
   1,006,503,910 +  167,750,651 
2. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)   

หากมีการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3   ครบ
ทงัจาํนวน 167,750,651 หน่วย ราคาหุน้ของบริษทัฯ จะไม่ไดรั้บผลกระทบใด ๆ เนืองจาก
ราคาการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที 10.00 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาดก่อนการ
เสนอขาย โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากบั 6.82 บาทต่อหุ้น ซึงเป็นราคาหุ้นถัว
เฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทีทาํการซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยยอ้นหลงั 7 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 
1/2564 เมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที 22 
กุมภาพนัธ์ 2564 – ขอ้มูลจาก SETSMART) 

จาํนวนหุน้สามญัรองรับสาํหรับการใช้
สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 

1 จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทงัหมดของบริษทัฯ 

จาํนวนหุน้รองรับสาํหรับ 
การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั 

แสดงสิทธิ ครังที 3 

+ 
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3.  ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรของผู้ ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. 
Dilution) 
หากมีการใช้สิทธิซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครังที 3  
ครบทังจํานวน 167,750,651 หน่วย และผู ้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครังที 3   
ดงักล่าว ไม่ใช่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัฯ ส่วนแบ่งกาํไรของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ จะลดลง
ในสัดส่วนเท่ากบัร้อยละ 14.29* 
* คาํนวณจากผลกาํไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด ณ ไตรมาส 3 ของปี 2563 

EPS Dilution = EPS ก่อนการเสนอขาย – EPS หลงัการเสนอขาย 

  EPS ก่อนการเสนอขาย 
 

EPS Dilution = ร้อยละ 14.29 
 

เหตุในการออกหุ้นใหม่เพือ
รองรับการปรับสิทธิ 

เมือมีการดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิตามเงือนไขในการปรับสิทธิ
ตามทีระบุไว้ในข้อกาํหนดสิทธิฯ  ซึงเป็นเหตุการณ์ตามทีกาํหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ทจ. 34/2551 เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้ทีออกใหม่และหุน้ทีออกใหม่เพือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ฉบบัลงวนัที 15 ธนัวาคม 2551 (แกไ้ขเพิมเติม) 

การปรับสิทธิใบสําคญัแสดง
สิทธิ 

บริษทัฯ จะต้องดาํเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใชสิ้ทธิ เมือเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึง ดงัต่อไปนี  
(ก) เมือมีการเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯ อนัเป็นผลมาจากการ

รวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้  
(ข) เมือบริษทัฯ ไดเ้สนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทวัไป และ/

หรือบุคคลในวงจาํกดัในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัทีออกใหม่ซึงตาํกว่าร้อยละ 90 
ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทัฯ  

(ค) เมือบริษทัฯ เสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน
ทัวไป และ/หรือบุคคลในวงจํากัด โดยทีหลักทรัพย์นันให้สิทธิทีจะแปลงสภาพ/
เปลียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู ้แปลงสภาพ หรือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญั) โดยทีราคาสุทธิต่อหุน้ของหุน้สามญัทีออกใหม่เพือ
รองรับสิทธิดงักล่าวตาํกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทัฯ  

(ง) เมือบริษทัฯ จ่ายปันผลทงัหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัทีออกใหม่ให้แก่ผูถ้ือหุ้นของ
บริษทัฯ  

(จ) เมือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิหลงัหัก สํารองตาม
กฏหมาย ภาษีเงินไดข้องบริษทัฯ สาํหรับการดาํเนินงานในระยะเวลาบญัชีใด ๆ สําหรับ
งบการเงินเรวมของบริษทัฯ ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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(ฉ) ในกรณีทีมีเหตุการณ์ใดๆ อนัทาํใหผู้ถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนั
พึงไดรั้บเมือมีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยทีเหตุการณ์ใด ๆ 
นนัไม่ไดก้าํหนดอยูใ่นขอ้ (ก) - (จ) บริษทัฯ จะพิจารณาเพือกาํหนดการเปลียนแปลงราคา
การใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ (หรือปรับจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3  
แทนอตัราการใชสิ้ทธิ) อยา่งเป็นธรรม  

ทังนี  ค ําจํากัดความ สูตรการคํานวณเพือการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ มเติม 
อืนๆ จะเป็นไปตามทีจะไดร้ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิฯ 
ทังนี  ให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ /หรือคณะกรรมการบริหาร และ /หรือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ หรือ บุคคลทีคณะกรรมการบริษทัฯ หรือ
คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มอบหมาย เป็น
ผูพ้ิจารณากาํหนดเงือนไขและรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวขอ้งในการปรับหรือการเปลียนแปลง
อตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ   

วัตถุประสงค์ของการออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิ และ
ประโยชน์ทีบริษัทฯ จะพึง
ได้รับจากการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิมทุนในครังนี 

วตัถุประสงคแ์ละแผนการใชเ้งินทุนจากการเพิมทุนเพือรองรับการออกและเสนอขายใบสําคญั
แสดงสิทธิ ครังที 3 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม 
1. เพือเป็นการลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เพือเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ทางด้านการเงินของบริษัทฯ เพือให้บริษทัฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดาํเนิน
โครงการต่างๆ ในอนาคต ทงัในและต่างประเทศ และเพือสํารองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนและชาํระคืนเงินกูข้องบริษทัฯ อย่างไรก็ดี หากบริษทัฯ ไดรั้บเงินจากการเพิม
ทุนในจาํนวนนอ้ยกว่าทีคาดไว ้แผนการใชเ้งินทีไดรั้บจากการเพิมทุนอาจเปลียนแปลงจาก
ทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

2. บริษทัฯ มีความประสงค์ทีจะให้ผลตอบแทนแก่ผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ ดงันัน บริษทัฯ จึง
ดาํเนินการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิในครังนีให้แก่ผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ โดยผู ้
ถือหุ้นทีไดรั้บการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือหุ้นสามญัเพิมทุนของ
บริษทัฯ ไดเ้มือถึงกาํหนดการใชสิ้ทธิตามระยะเวลาทีกาํหนดหรือไดรั้บผลตอบแทนจาก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประโยชน์ทีผู้ ถือหุ้นจะพึง
ได้รับจากการเพิมทุน 

1. นโยบายเงินปันผล 
หากผูถ้ือหุน้ทีไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 ไดใ้ชสิ้ทธิในการซือหุ้นสามญัเพิม
ทุนจะทาํใหมี้เงินทุนหมุนเวียนเขา้มาสู่บริษทัฯ ซึงบริษทัฯ สามารถใชใ้นการลงทุนและดาํเนิน
ธุรกิจเพือสร้างรายไดแ้ละกาํไรเพิมเติมใหแ้ก่บริษทัฯ  และหากบริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานทีดี
ขึนในอนาคต จะทาํใหผู้ถ้ือหุน้อาจไดรั้บประโยชน์ในรูปแบบของเงินปันผล ในกรณีทีบริษทัฯ 
จ่ายเงินปันผล ทงันี บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ  
50  ของกาํไรสุทธิของบริษทัฯ หลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ และตามกฎหมาย  อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึนอยู่กบัแผนการ
ลงทุน  และการขยายธุรกิจของบริษทัฯ รวมทงัความจาํเป็นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
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อนึง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรทีเกิดจากการจาํหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพยสิ์น
ถาวรทีเกิดขึนในบริษัทฯ หรือในบริษัทย่อย ให้ขึนอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการบริษทัฯ ว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุน
และการขยายธุรกิจของบริษทัฯ รวมทงัความจาํเป็นและ ความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต การ
จ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยใหย้ดึถือและปฏิบติัตามแนวนโยบายเดียวกนักบัของบริษทัฯ    

 
2. สิทธิของผูถ้ือหุน้ 

2.1. ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3  ทีไดใ้ชสิ้ทธิในการซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทั
ฯ จะมีฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ กต่็อเมือนายทะเบียนหุ้นสามญัของบริษทัฯ ได้
จดแจง้ชือผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูถ้ือหุ้นในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 
และบริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชาํระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้เรียบร้อยแลว้ และมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล กต่็อเมือบริษทัฯ ไดป้ระกาศจ่ายเงิน
ปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ  

2.2. ในกรณีทีผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  ครังที 3 ผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ จะไดรั้บผลประโยชน์เกียวเนือง
จากการทีบริษทัฯ จะสามารถนาํเงินทุนทีไดรั้บไปใชเ้พือเป็นการลงทุนในบริษทัย่อย
และ/หรือบริษทัร่วม ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 ในครังนี 

เงือนไขอืน ๆ  
 

ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร 
และ/หรือ กรรมการผู ้จัดการใหญ่ หรือ บุคคลทีคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
บริหารหรือประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มอบหมาย มีอาํนาจดาํเนินการ
ใด ๆ ดงันี (1) กาํหนดและเปลียนแปลงหลกัเกณฑ์ เงือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อนัจาํเป็นที
เกียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร
และภายใตข้อบอาํนาจทีกฎหมายกาํหนด เช่น การจดัสรรและวนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 
3 รายละเอียดและขนัตอนการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3  ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ และวนั
ครบอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ ครังที 3  เป็นตน้ (2) เขา้เจรจา ทาํความตกลงและลงนามใน
แบบคาํขออนุญาต สัญญา และเอกสารอืนใด ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการติดต่อ จัดทาํหรือส่ง
มอบซึงเอกสารต่าง ๆ ทีจาํเป็นและเกียวขอ้งกบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3  ซึงรวมถึง
การติดต่อและการยนืคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานทีเกียวขอ้งต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3  และการนาํใบสําคญั
แสดงสิทธิ ครังที 3  เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ (3) ดาํเนินการอืน
ใดตามทีจาํเป็นและสมควรเพือการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 ในครังนี 
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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิมทุน 

บริษัท  สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 
วันที  23 กมุภาพันธ์ 2564 

ขา้พเจา้  บริษทั  สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติทีประชุมคณะกรรมการครังที 1/2564 เมือวนัที 
23 กุมภาพนัธ์ 2564   ระหว่างเวลา  15.00 น.   ถึง 17.00 น.  เกียวกบัการเพิมทุนและจดัสรรหุน้เพิมทุนดงัต่อไปนี 

 
1. การเพิมทุน 

  ทีประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมติัให้เสนอต่อทีประชุมสามญัผู ้ถือหุ้นประจําปี 2564 เพือพิจารณาอนุมติัการเพิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 167,750,651.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,342,005,213.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 
1,509,755,864.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวน 167,750,651 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพือรองรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัเพิมทุนของ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ครังที 3 (“SAMART-W3” หรือ “ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครังที 3” ) โดยเป็นการเพิมทุนในลกัษณะดงันี  
 

การเพิมทุน ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น  
(หุ้น) 

มูลค่าทีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สามญั ไม่เกิน 167,750,651 1.00 167,750,651.00 
          การใชเ้งินทุน หุน้บุริมสิทธิ    
  แบบมอบอาํนาจทวัไป หุน้สามญั    
         (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ    

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

2.  การจัดสรรหุ้นเพิมทุน 
2.1. แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

 
จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น 

 
อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขาย 
(บาทต่อ

หุ้น) 

วัน เวลา จองซือ และชําระเงินค่าหุ้น หมายเหตุ 

ผูถ้ือหุน้เดิม - - - - - 
ประชาชน - - - - - 
บุคคลใด  ๆ(ระบุ) - - - - - 
เพือรองรับการใช้
สิทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิ ครังที 3 

ไม่เกิน 
167,750,651 

หุน้ 

6 หุน้สามญัเดิม 
ต่อ 1 หน่วย

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิ ครังที 3 

(กรณีมีเศษหุน้

โดยไม่คิด
มูลค่า 

(ศูนยบ์าท) 

หลังจา กได้รั บอนุมัติ จากที ประชุม
สามัญผู ้ถือหุ้นประจาํปี 2564 แล้ว โดย
เสนอขายให้แลว้เสร็จใน 1 ปี นับจาก
วนัทีทีประชุมผูถ้ือหุน้มีมติอนุมติั 
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ

โปรด
พิจารณา 
หมายเหตุ 
ดา้นล่าง  

สิงทส่ีงมาด้วย 2 
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จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ

หุ้น) 

วัน เวลา จองซือ และชําระเงินค่าหุ้น หมายเหตุ 

ใหปั้ดทิ ง)  
 

อนุมัติมอบอํานาจให้ คณะกรรมการ
บ ริ ห า ร  แ ล ะ / ห รื อ ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ
ผู ้ จั ด ก า ร ใ ห ญ่  ห รื อ  บุ ค ค ล ที
คณะกรรมการบริหารหรือประธาน
กรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ัดการ
ใหญ่มอบหมาย  เป็นผู ้กาํหนดวันออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิ เมือบริษัทฯ ไดรั้บ
อนุมัติจาก ทีประชุมส ามัญผู ้ถือหุ้น
ประจําปี 2564 โดยบริษทัฯ คาดว่าจะ
ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ครังที 3 ไดใ้นเดือนพฤษภาคม 2564 

หมายเหตุ  
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ครังที  1/2564  เมือวนัที  23  กุมภาพนัธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2564  ซึงจะจดัใหมี้ขึนในวนัที 27 เมษายน 2564 เพือพิจารณาอนุมติั ดงัต่อไปนี 

1. อนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 จาํนวนไม่เกนิ 167,750,651 หน่วย (หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของทุน
ชาํระแลว้ของบริษทัฯ ณ วนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที 1/2564 วนัที 23 กุมภาพนัธ์ 2564)  ใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ 
ตามสัดส่วนจาํนวนหุน้ทีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) ในอตัราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 
หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 (กรณีมีเศษหุน้ใหปั้ดทิง) โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุไม่เกนิ 3 ปี นับจากวนัทีได้ออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ มีอตัราการใชสิ้ทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้นและมีราคาการใช้สิทธิเท่ากบั 10.00 
บาทต่อหุน้ (ยกเวน้กรณีมีการปรับราคาใชสิ้ทธิ) 

2. อนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 167,750,651.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 1,342,005,213.00 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียน  1,509,755,864.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวนไม่เกนิ 167,750,651 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 
บาท เพือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 ซึงจดัสรรใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วน (Right Offering)  

3. อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกนิ 167,750,651 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพือรองรับการใช้
สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 (หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ ณ วนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
ครังที 1/2564 วนัที 23 กุมภาพนัธ์ 2564) ซึงออกและเสนอขายใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นทีผูถื้อหุ้นแต่
ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) ในอตัราส่วน 6 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ครังที 3 
(กรณีมีเศษหุน้ใหปั้ดทิง) โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุไม่เกนิ 3 ปี นบัจากวนัทีไดอ้อกใบสําคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้
สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากบั 10.00 บาทต่อหุ้น (ยกเวน้กรณีมีการปรับ
ราคาใชสิ้ทธิ) 

  
2.1.1. การดําเนินการของบริษัท กรณีทีมีเศษของหุ้น   

 ในการคาํนวณสิทธิของผูถ้ือหุน้แต่ละรายทีไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ ไดปั้ดเศษจากการคาํนวณตามอตัราการ
จดัสรรทิ ง เช่น ผูถ้ือหุน้ซึงถือหุน้จาํนวน 27 หุน้ เมือคาํนวณตามอตัราการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิแลว้จะไดเ้ท่ากบั 4.50 (27 หารดว้ย 6) 
ในกรณีนี บริษทัฯ จะปัดเศษ 0.50 ทิ ง โดยผูถ้ือหุน้จะไดรั้บจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 4 หน่วย 
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2.2. 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  
 

3.  กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพือขออนุมัติการเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน 
 กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2564 ในวนัที  27 เมษายน 2564    เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชนั 16 อาคาร

ซอฟตแ์วร์ปาร์ค เลขที 99/20 หมู่ที 4 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120   โดย 
 กาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นตงัแต่วนัที................................. 

จนกว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสร็จ 
 กาํหนดรายชือผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ (Record Date) ในวนัที 17 มีนาคม 2564    
 

4. การขออนุญาตเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง และเงือนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)         
4.1 บริษทัฯ จะตอ้งดาํเนินการจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียน การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลียนแปลง

ทุนชาํระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
 

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเพิมเพือรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ครังที 3  
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

5.1 วตัถุประสงคแ์ละแผนการใชเ้งินทุนจากการเพิมทุนเพือรองรับการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 
ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม 
5.1.1 เพือเป็นการลงทุนในบริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม เพือเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางดา้นการเงินของ

บริษทัฯ เพือให้บริษทัฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดาํเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต ทงัในและ
ต่างประเทศ และเพือสาํรองเงินไวใ้ชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและชาํระคืนเงินกูข้องบริษทัฯ อย่างไรก็ดี หาก
บริษทัฯ ไดรั้บเงินจากการเพิมทุนในจาํนวนน้อยกว่าทีคาดไว ้แผนการใชเ้งินทีไดรั้บจากการเพิมทุนอาจ
เปลียนแปลงจากทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้  

5.1.2 บริษทัฯ มีความประสงคที์จะใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ ดงันนั บริษทัฯ จึงดาํเนินการออกและ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิในครังนีให้แก่ผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ โดยผูถ้ือหุ้นทีไดรั้บการจัดสรรใบสําคญั
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แสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ไดเ้มือถึงกาํหนดการใชสิ้ทธิตามระยะเวลาที
กาํหนดหรือไดรั้บผลตอบแทนจากใบสาํคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ทงันี เงินทุนทีไดจ้ากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 เป็นเพียงหนึงในเครืองมือการบริหารกระแสเงินสดของ
บริษทัฯ เท่านนั โดยบริษทัฯ ยงัสามารถจดัหาแหล่งเงินทุนจากการกูย้มืหรือการเพิมทุนในแบบต่างๆ เพือใหมี้แหล่งเงินทุน
เพียงพอกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  
 

6. ประโยชน์ทีบริษัทจะพึงได้รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทนุ 
ประโยชน์ทีบริษทัฯ จะไดรั้บจากการเพิมทุนเพือรองรับการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม 
6.1 เพือเป็นการลงทุนในบริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม เพือเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางดา้นการเงินของบริษทัฯ เพือให้

บริษทัฯ มีความยดืหยุน่ทางการเงินในการดาํเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต ทงัในและต่างประเทศ และเพือสาํรองเงินไวใ้ช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชาํระคืนเงินกูข้องบริษทัฯ 

6.2 บริษทัฯ จะมีสภาพคล่องมากขึนจากเงินทุนหมุนเวียนทีไดรั้บจากเงินเพิมทุนซึงจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
การเงินเพือใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 

6.3 เพือใหบ้ริษทัฯ มีความพร้อมในการดาํเนินธุรกิจสาํหรับกลุ่มธุรกิจในปัจจุบนัและในอนาคต ซึงจะสร้างรายไดแ้ละกาํไร
เพิมเติมใหแ้ก่บริษทัฯ  

 
7. ประโยชน์ทีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน 

7.1. นโยบายเงินปันผล 
 หากผูถ้ือหุน้ทีไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 ไดใ้ชสิ้ทธิในการซือหุ้นสามญัจะทาํให้มีเงินทุนหมุนเวียน
เขา้มาสู่บริษทัฯ ซึงบริษทัฯ สามารถใชใ้นการลงทุนและดาํเนินธุรกิจเพือสร้างรายไดแ้ละกาํไรเพิมเติมใหแ้ก่บริษทัฯ  และ
หากบริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานทีดีขึนในอนาคต จะทาํใหผู้ถ้ือหุน้อาจไดรั้บประโยชน์ในรูปแบบของเงินปันผล ในกรณี
ทีบริษทัฯ จ่ายเงินปันผล ทงันี บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของ
กาํไรสุทธิของบริษัทฯ หลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีกาํหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทัฯ และตาม
กฎหมาย  อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึนอยู่กบัแผนการลงทุน  และการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 
รวมทงัความจาํเป็นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
 
อนึง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรทีเกิดจากการจาํหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพยสิ์นถาวรทีเกิดขึนในบริษทัฯ 
หรือในบริษทัย่อย ให้ขึนอยู่กบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ ว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่
เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษทัฯ รวมทงัความจาํเป็นและ ความเหมาะสม
อืนๆ ในอนาคต การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยใหย้ดึถือและปฏิบติัตามแนวนโยบายเดียวกนักบัของบริษทัฯ    

 
7.2. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ครังที 3  ทีได้ใช้สิทธิในการซือหุ้นสามัญเพิ มทุนของบริษัทฯ จะมีฐานะเป็น 
ผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ กต่็อเมือนายทะเบียนหุน้สามญัของบริษทัฯ ไดจ้ดแจ้งชือผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผูถ้ือ
หุน้ในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ และบริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชาํระแลว้ต่อกรม
พฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้ และมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล กต่็อเมือบริษทัฯ ไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือ
หุน้ของบริษทัฯ  
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 ในกรณีทีผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ  ครังที 3  
ผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ จะไดรั้บผลประโยชน์เกียวเนืองจากการทีบริษทัฯ จะสามารถนาํเงินทุนทีไดรั้บไปใชเ้พือ
เป็นการลงทุนในบริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 ในครังนี 
 

8. รายละเอียดอืนใดทีจําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน 
  - ไม่มี- 
 

9.  ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทนุ 
 

ลาํดบั ขนัตอนการดาํเนินการ วนั เดือน ปี 
9.1 วนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที 1/2564 23 กุมภาพนัธ ์2564 
9.2 วนักาํหนดรายชือผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิเขา้ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 

(Record Date) 
17 มีนาคม 2564 

9.3 วนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 27 เมษายน 2564 
9.4 วนักาํหนดรายชือผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

ครังที 3 (Record Date)   
7 พฤษภาคม 2564 

9.5 ดาํเนินการจดทะเบียนเพิมทุน และจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิต่อ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที
ทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 

ประจาํปี 2564 มีมติ
อนุมติั 

9.6 วนัออกและเสนอขาย SAMART-W3 หลงัจากวนัทีจดทะเบียน
เพิมทุนจดทะเบียนต่อ
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์ 
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บริษทัขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 
 
 
                              ลายมือชือ................................................. กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชือแทนบริษทั 
                  (นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์) 

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

                                    (นาย เจริญรัฐ วิไลลกัษณ์) 
                      ตาํแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร 
 


