ที ศล .166/2560
วันที 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เรือง รายงานมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 7/2560 และกําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560 (การลด
ทุน การเพิมทุน และการออก และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ (SPALI-W4)) และงดจ่ายเงินปั นผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิงทีส่งมาด้ วย 1) แบบรายงานการเพิมทุน (F 53-4)
2) รายละเอียดเบืองต้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
ครังที 4 (SPALI-W4)
ด้ วยทีประชุมคณะกรรมการ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ครังที 7/2560 เมือวันที 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ได้
พิจารณาและมีมติอนุมตั ใิ นเรืองสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี
1. มีมติอนุมัติให้ เสนอทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จํานวน 53,446,751 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 1,770,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน
1,716,553,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญทียังไม่ได้ จําหน่าย จํานวน 53,446,751 หุ้น ซึงมีมลู ค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท และพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิมเติมบริคณห์สนธิ ข้ อ 4 เรืองทุนจดทะเบียนให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและให้ ใช้ ข้อความต่อไปนีแทน
“ข้ อ ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,716,553,249 บาท (หนึงพันเจ็ดร้ อยสิบหกล้ านห้ าแสนห้ าหมืน
สามพันสองร้ อยสีสิบเก้ าบาท)
แบ่งออกเป็ น
1,716,553,249 หุ้น (หนึงพันเจ็ดร้ อยสิบหกล้ านห้ าแสนห้ าหมืน
สามพันสองร้ อยสีสิบเก้ าหุ้น)
มูลค่าทีตราไว้
1 บาท (หนึงบาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
1,716,553,249 หุ้น (หนึงพันเจ็ดร้ อยสิบหกล้ านห้ าแสนห้ าหมืน
สามพันสองร้ อยสีสิบเก้ าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
-ไม่มี- (-)”

ทังนีให้ บคุ คลทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์มีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคําเพือให้ เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน
2. มีมติอนุมัติให้ เสนอทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ครังที 4 (SPALI-W4) จํานวนไม่เกิน 429,138,312 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้ สทิ ธิ 4 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดตามเอกสารสิงทีส่งมา
ด้ วยลําดับ 2)
3. มีมติอนุมัติให้ เสนอทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จากเดิมจํานวน
1,716,553,249 บาท เป็ น 2,145,691,561 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนใหม่จํานวน 429,138,312 หุ้น มูล
ค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการ
เพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและให้ ใช้ ข้อความต่อไปนีแทน
“ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,145,691,561 บาท (สองพันหนึงร้ อยสีสิบห้ าล้ านหกแสนเก้ าหมืน
หนึงพันห้ าร้ อยหกสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็ น
2,145,691,561 หุ้น
(สองพันหนึงร้ อยสีสิบห้ าล้ านหกแสนเก้ าหมืน
หนึงพันห้ าร้ อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าทีตราไว้
1 บาท
(หนึงบาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
2,145,691,561 หุ้น
(สองพันหนึงร้ อยสีสิบห้ าล้ านหกแสนเก้ าหมืน
หนึงพันห้ าร้ อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
-ไม่มี(-)”
ทังนีให้ บคุ คลทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์มีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคําเพือให้ เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน
4. มีมติอนุมัติให้ เสนอทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน
429,138,312 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพือรองรับการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ครังที 4 (SPALI-W4) (รายละเอียดการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฎตามสิงทีส่งมาด้ วย 1)
5. มีมติอนุมัติกําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560 ในวันอังคารที 12 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ
ห้ อง Auditorium ชัน 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ เลขที 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขต ยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยกําหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี

วาระที 1

วาระที 2

วาระที 3

วาระที 4

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถอื หุ้นประจําปี 2560 เมือวันที 21 เมษายน
2560
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยเห็นว่าได้ มี
การบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง โดยบริษัทฯได้ เผยแพร่ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2560 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ฉบับนี และเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตังแต่วนั ที 3 พฤษภาคม 2560
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวน 53,446,751 บาท จากทุนจด
ทะเบียนจํานวน 1,770,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 1,716,553,249 บาท
โดยการตัดหุ้นสามัญทียังไม่ ได้ จําหน่ าย จํานวน 53,446,751 หุ้น ซึงมีมูลค่ าทีตราไว้ ห้ ุนละ
1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิมเติมบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 เรื องทุนจดทะเบียนให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน
53,446,751 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 1,770,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน
1,716,553,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญทียังไม่ได้ จําหน่าย จํานวน 53,446,751 หุ้นซึงมีมลู ค่าที
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และพิจารณอนุมัติการแก้ ไขเพิมเติมบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 เรืองทุนจดทะเบียนให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
พิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครั ง
ที 4 (SPALI-W ) จํานวนไม่ เกิน 429,138,312 หน่ วย ให้ แก่ ผ้ ูถอื หุ้นเดิม ในอัตราส่ วน 4 หุ้น
เดิมต่ อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย โดยไม่ คิดมูลค่ าและมีราคาใช้ สิทธิ 4 บาทต่ อหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรให้ เสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออก
และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครังที 4 (SPALI-W4) จํานวนไม่เกิน
429,138,312 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ไม่
คิดมูลค่าและมีราคาใช้ สทิ ธิ 4 บาทต่อหุ้น ทังนีในกรณีทีสินสุดระยะเวลาใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิดงั กล่าว หากมีใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนทีเหลือจากการใช้ สทิ ธิ เห็นสมควรอนุมตั ิให้ บริษัทฯ
ดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิทีเหลืออยู่ทงจํ
ั านวน
พิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากเดิมจํานวน 1,716,553,249 บาท
เป็ น 2,145,691,561 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนใหม่ จาํ นวน 429,138,312 หุ้น มูล
ค่ าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ
ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรให้ เสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิการเพิม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจํานวน 1,716,553,249 บาท เป็ น 2,145,691,561 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิมทุนใหม่ จํานวน 429,138,312 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และแก้ ไข
หนังสือบริ คณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที 5

วาระที 6

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ จํานวนไม่ เกิน 429,138,312 หุ้น
เพือรองรั บการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครั งที 4
(SPALI-W4)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรให้ เสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ มีการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 429,138,312 หุ้น เพือรองรับการใช้ สทิ ธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครังที 4 (SPALI-W4)
พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)

6. มีมติอนุมัติกําหนดวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นเพือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560 (Record Date) ในวันที
26 กรกฎาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที
กรกฏาคม
2560
7. มีมติอนุมัติกําหนดวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นเพือสิทธิ ได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครังที 4
(SPALI-W4) (Record Date) ในวันที 20 กันยายน 2560 และให้ รวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้นในวันที 21 กันยายน 2560 และกําหนดวันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ
ครังที 4 (SPALI-W4) ในวันที 20 ตุลาคม 2560
8. คณะกรรมการบริษัทมีมติงดจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลและเงินปั นผลประจําปี สาํ หรับผลการดําเนินงานตังแต่วนั ที 1
มกราคม 2560 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2560 หลังจากนันจ่ายเงินปั นผลตามนโยบายทีบริษัทเคยแจ้ งไว้
จึงเรียนมาเพือทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวารุ ณี ลภิธนานุวฒ
ั น์ )
รองกรรมการผู้จดั การ

สิงทีส่งมาด้ วย 1
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิมทุน
บริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
วันที 11 กรกฏาคม 2560
ข้ าพเจ้ าบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครังที 7/2560 เมือวันที 11
กรกฏาคม 2560 ระหว่างเวลา 12.00 น. ถึง 14.31 น. เกียวกับการเพิมทุน และจัดสรรหุ้นเพิมทุนดังต่อไปนี
1. การเพิมทุน
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ มีมติให้ เพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,716,553,249 บาท เป็ น 2,145,691,561 บาท โดย
ออกหุ้นสามัญ จํานวน 429,138,312 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวม 429,138,312 บาท โดยเป็ นการเพิมทุนในลักษณะ
ดังนี
การเพิมทุน

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้ เงินทุน
 แบบมอบอํานาจทัวไป
(General Mandate)

429,138,312

มูลค่ าทีตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
1.00

รวม
(บาท)
429,138,312

-

-

-

2. การจัดสรรหุ้นเพิมทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น

เพือรองรับการ
ใช้ สทิ ธิตาม
ใบสําคัญแสดง
สิทธิทีออกให้ แก่
ผู้ถืห้ นุ เดิมตาม
สัดส่วน
(SPALI-W4)

ไม่เกิน
429,138,312

อัตราส่ วน
ราคาขาย
(เดิม : ใหม่ )
(บาทต่ อหุ้น)
4 หุ้นสามัญ
- จัดสรรให้ กบั ผู้
เดิม ต่อ
ถือหุ้นเดิมโดย
1 หน่วย
ไม่คิดมูลค่า
ใบสําคัญ - ราคาการใช้ สทิ ธิ
แสดงสิทธิ
4 บาทต่อหุ้น
(อัตราการใช้ สทิ ธิ
เท่ากับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
SPALI-W4
จํานวน 1 หน่วย :
หุ้นสามัญ 1 หุ้น

วัน เวลา จองซือ
และชําระเงินค่ าหุ้น
-

หมายเหตุ
โปรดดู
รายละเอียด
ของ SPALI-W4
ตามสิงทีส่งมา
ด้ วยหมายเลข 2

3. กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นเพือขออนุมัติการเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560 ในวันอังคารที 12 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้ องประชุม Auditorium
ชัน 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ เลขที 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดย
กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560 (Record Date) ในวันที 26 กรกฏาคม 2560
และวันรวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการ
แก้ ไขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที 27 กรกฏาคม 2560 (วันทําการถัดจากวันกําหนดรายชือผู้ถือ
หุ้น)
4. การขออนุญาตเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน ต่ อหน่ วยงานราชการทีเกียวข้ อง และเงือนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
4.1 บริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้ วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์
4.2 บริษัทฯ จะดําเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ พิจารณารับหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้ อบังคับ และกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิมทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเพิม
เพือรักษาระดับอัตราส่วนหนีสินต่อทุนให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสม และเป็ นเงินทุนสําหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยลงทุนใน
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือเพิมรายได้ และทําให้ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขนึ อันเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
6. ประโยชน์ ทีบริ ษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
6.1 บริษัทฯ มีอตั ราส่วนหนีสินต่อทุนทีเหมาะสม เสริมสร้ างโครงสร้ างทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้ มีภาพลักษณ์ทีดี
ในมุมมองของสถาบันการเงิน
6.2 เพิมเงินทุนสํารอง เพือรองรับการขยายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
6.3 เพิมเงินทุนหมุนเวียนและเงินสํารองในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
6.4 ทําให้ ภาระหนีทีต้ องจ่ายดอกเบียลดลง
7. ประโยชน์ ทีผู้ถอื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
7.1 ใบสําคัญแสดงสิทธินีจะเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถซือขายได้
7.2 ทําให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สนิ รวมเพิมขึน ซึงจะทําให้ มลู ค่ารวมตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุ้นมี
โอกาสปรับเพิมสูงขึนได้ ในอนาคต
7.3 ผู้ถือหุ้นมีความสะดวกในการซือขายหลักทรัพย์จากสภาพคล่องการซือทีเพิมขึนจากการเพิมทุนและจํานวนหุ้น
7.4 จะทําให้ บริษัทฯสามารถขยายธุรกิจให้ เติบโตมากขึนอย่างยังยืน
7.5 ทําให้ ฐานะทางการเงินเข้ มแข็งขึน ความเสียงทางการเงินลดลง
7.6 เมือบริษัทฯมีฐานะทางการเงินเข้ มแข็งขึนกว่าเดิม ก็มีโอกาสที credit rating จะได้ รับการพิจารณาปรับเลือนขึนอีก

8. รายละเอียดอืนใดทีจําเป็ นสําหรั บผู้ถอื หุ้นเพือใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
- ไม่มี 9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

ขันตอนการดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 7/2560
กําหนดวันเพือสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที
1/2560
วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพือรวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิในการ
เข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560
จดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
กําหนดวันเพือสิทธิได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ครังที 4 (SPALI –W4)
วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพือรวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิได้ รับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครังที 4 (SPALI –
W4)
วันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ
ครังที 4 (SPALI –W4)

วัน เดือน ปี
11 กรกฏาคม 2560
26 กรกฎาคม 2560
27 กรกฎาคม 2560
12 กันยายน 2560
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ทีประชุม
ผู้ถือหุ้นมีมติ
20 กันยายน 2560
21 กันยายน 2560

20 ตุลาคม 2560

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

(กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงลายมือชือแทนบริษัทฯ
พร้ อมประทับตราของบริษัทฯ)

ลายมือชือ................................................. กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัทฯ
(ดร.ประทีป ตังมติธรรม)
ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลายมือชือ................................................. กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัทฯ
(นายกริช จันทร์ เจริญสุข)
ตําแหน่ง กรรมการบริษัท

สิงทีส่งมาด้ วย 2
รายละเอียดเบืองต้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของ
บริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ครั งที 4 (SPALI-W4)
ทีจัดสรรให้ แก่ ผ้ ูถอื หุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ้น

ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีออก
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนหุ้นทีออกเพือรองรั บ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันกําหนดรายชือผู้ถอื หุ้นทีมีสิทธิ
ได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิ

วันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้ สิทธิ
ราคาการใช้ สิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ
ระยะเวลาและกําหนดการใช้ สิทธิ

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตลาดรองของหุ้นสามัญทีเกิดจาก

: ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) ครังที 4 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SPALI-W4”)
: ระบุชือผู้ถือ และสามารถโอนเปลียนมือได้
: 429,138,312 หน่วย (สีร้ อยยีสิบเก้ าล้ านหนึงแสนสามหมืนแปดพันสามร้ อยสิบสอง
หน่วย)
: จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า
: 1 ปี นับจากวันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
: 429,138,312 หุ้น (สีร้ อยยีสิบเก้ าล้ านหนึงแสนสามหมืนแปดพันสามร้ อยสิบสอง
หุ้น) มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
: จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
: กําหนดให้ วนั ที 20 กันยายน 2560 เป็ นวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิได้ รับการ
จัดสรรใบแสดงสิทธิในการซือหุ้นสามัญทีโอนสิทธิได้ (Record Date) และให้
รวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้น ในวันที 21 กันยายน 2560
: 20 ตุลาคม 2560
: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้ นแต่จะมีการปรับ
อัตราการใช้ สทิ ธิ ตามเงือนไขการปรับสิทธิ)
: 4 บาทต่อหุ้น
: ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครังแรกได้ ในวันที
20 มกราคม 2561 และของทุกสามเดือนนับจากวันทีใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิครังแรก ในกรณีทีวันกําหนดการใช้ สทิ ธิตรงกับวันหยุดทําการของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ เลือนวันกําหนดใช้ สทิ ธิดังกล่าวเป็ นวันทําการสุดท้ าย
ก่อนหน้ าวันใช้ สทิ ธิ
: บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: บริษัทฯ จะนําหุ้นสามัญทีเกิดจากการใช้ สทิ ธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจด

การใช้ สิทธิ
ทะเบียน เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้ อกําหนดกรณีทีมีใบสําคัญแสดง : บริษัทฯ จะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิทีเหลืออยู่ทงหมด
ั
สิทธิเหลืออยู่
สิทธิและผลประโยชน์ อืน
: หุ้นสามัญทีออกตามการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในครังนี จะมีสทิ ธิและฐานะ
ของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทีออกไปก่อนหน้ านีทุกประการ
ผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้น
: ผลกระทบทีมีต่อผู้ถือหุ้นเนืองจากการออกและเสนอใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิม
1) ด้ านการลดลงของสัดส่ วนผู้ถอื หุ้น (Control Dilution)
สูตรการคํานวณการลดลงของสัดส่วนผู้ถือหุ้น = 1- [Qo / (Qo+Qw)]
โดยที
Qo = จํานวนหุ้นสามัญทีมีอยุ่เดิมก่อนการออก SPALI-W4
จํานวน 1,716.55 ล้ านหุ้น
Qw = จํานวนหุ้นสามัญใหม่ทีเพิมขึนจากการใช้ สธิ ิ SPALI-W4
ทังจํานวน จํานวน 429.14 ล้ านหุ้น
ดังนัน Control Dilution = 1 – [1,716.55 / (1,716.55 + 429.14)]
= 20%
ในกรณีทีมีการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ มีการใช้ สทิ ธิทงจํ
ั านวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้ รับผลกระทบด้ านการ
ลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนืองจากเป็ นการออกและจัดสรร
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้ สทิ ธิซือหุ้น
ครบถ้ วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอืนทีไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทังจํานวน มี
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้ อยละ 20
2) ด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
สูตรการคํานวณการลดลงของราคา = [(Po – Pn) x Qw] / [(Qo + Qw) x Po]
โดยที
Po = ราคาปิ ดตลาดถัวเฉลียถ่วงนําหนัก 7 วันทําการก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมือวันที 11 กรกฏาคม 2560
(คือวันที 29 มิถนุ ายน 2560 - 7 กรกฎาคม 2560) ซึง
เท่ากับหุ้นละ 26.32 บาท
(มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
Pn = ราคาใช้ สทิ ธิของ SPALI-W4 ซึงเท่ากับหุ้นละ 4 บาท
ดังนัน Price Dilution = [(26.32 - 4) x 429.14] /
[(1,716.55 + 429.14) x 26.32]
= 16.96%
ภายหลังการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม หากมีการใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีออกในครังนีทังจํานวนแล้ ว จะมีผลกระทบด้ าน
การลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับร้ อยละ 16.96

การปรั บสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ

เงือนไขอืนๆ

: บริษัทฯ จะดําเนินการปรับราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ เมือเกิดเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์หนึงดังต่อไปนี ทังนี มีวตั ถุประสงค์เพือรักษาผลประโยชน์ตอบแทน
ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
1. เมือมีการเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว้ ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็ นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น
2. เมือบริษัทฯ เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ใดๆในราคาทีตํากว่าร้ อยละ 90 ของ
ราคาหุ้นทีคํานวณได้ ตามวิธีการทีใช้ ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนันหรือ
ราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนัน และเป็ นวิธีการคํานวณตามทีได้
ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
3. เมือบริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิทีออกใหม่
โดยกําหนดราคาหรือคํานวณราคาของหุ้นทีออกใหม่เพือรองรับหุ้นกู้แปลง
สภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ตํากว่าร้ อยละ 90 ของราคาหุ้นที
คํานวณตามวิธีทีใช้ ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลง
สภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธินนั และเป็ นวิธีการคํานวณตามทีได้ ระบุไว้ ใน
ข้ อกําหนดสิทธิ
4. เมือบริษัทฯ จ่ายปั นผลทังหมดหรือบางส่วนเป็ นหุ้นทีออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
5. เมือบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึงเกินกว่าอัตราทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
6. เมือมีกรณีอืนใดในลักษณะเดียวกับ ข้ อ 1 ถึง 5 ทีทําให้ ผลประโยชน์ตอบ
แทนใดๆ ทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้ รับเมือมีการใช้ สทิ ธิ ตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม
ทังนี มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลทีได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้มีอํานาจในการพิจารณากําหนดเงือนไข และ
รายละเอียดอืนๆ ทีเกียวข้ องกับการปรับหรือการเปลียนแปลงอัตราการใช้ สทิ ธิ
และราคาใช้ สทิ ธิ
: ให้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้
มีอํานาจในการ
1. กําหนดเงือนไข และรายละเอียดอืนๆอันจําเป็ นและสมควรเกียวเนืองกับการ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เช่น วันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการ
จัดสรร วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้ สทิ ธิ วันสินสุด
ของการใช้ สทิ ธิ
2. ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานทีจําเป็ นและเกียวข้ อง
กับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึงรวมถึงการติดต่อและการยืนคําขอ
อนุญาต คําขอผ่อนผันต่อหน่วยงานทีเกียวข้ อง

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
รายละเอียดการคํานวณจํานวน
หุ้นรองรั บ

3. ดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ น และสมควรอันเกียวเนืองกับใบสําคัญแสดงสิทธิ
และการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในครังนี
ทังนี บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ ไขเปลียนแปลงราคา และ
อัตราการใช้ สทิ ธิ เว้ นแต่จะเป็ นการปรับตามเงือนไขการปรับสิทธิ
: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
: วิธีการคํานวณสัดส่วนจํานวนหุ้นรองรับ =
[(จํานวนหุ้นรองรับ SPALI-W4 + จํานวนหุ้นรองรับ warrant ทีเสนอขายในครังอืน)
/ จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริษัทฯ]
โดยที
จํานวนหุ้นรองรับ SPALI-W4
= 429,138,312 หุ้น (มูลค่าทีตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
จํานวนหุ้นรองรับ warrant ทีเสนอขายในครังอืน = ไม่มี
จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริษัทฯ = 1,716,553,249 หุ้น (มูลค่าที
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
ดังนัน สัดส่วนจํานวนหุ้นรองรับ = (429,138,312 + 0) / 1,716,553,249
= 25%

