ที ศล.168/2560
9 สิงหาคม 2560
เรือง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิงทีส่งมาด้ วย

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
2. รายละเอียดการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที 4 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ก. แบบรายงานการเพิมทุน (F53-4)
ข. รายละเอี ย ดเบื องต้ น ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซื อหุ้น สามัญ บริ ษั ท ศุภาลัย จํา กัด (มหาชน) ครังที 4
(SPALI-W4) ทีจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ค. ชีแจงการเพิมทุนและงดจ่ายเงินปั นผล
3. ข้ อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
4. คํ า ชี แจงวิธี ก ารมอบฉัน ทะ การลงทะเบี ย น การแสดงหลัก ฐานแสดงตนเข้ า ร่ ว มประชุม และการออกเสีย ง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ข้ อมูลกรรมการอิสระทีบริษัทฯ กําหนดให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์กําหนด
7. แผนทีตังบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)

ด้ วยคณะกรรมการบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน) (SPALI) ได้ มีมติให้ เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560 ในวันอังคาร
ที 12 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้ อง Auditorium ชัน 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที 1011 ถนนพระราม 3 แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2725-8888 เพือพิจารณาเรืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้ อมด้ วยความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี
วาระที 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560 เมือวันที 21 เมษายน 2560
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริษัทฯ ได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมือวันที 21 เมษายน 2560 โดยทีประชุมได้
พิจารณาเรื องต่างๆ ตามทีกฎหมายกําหนด ซึงบริ ษั ทฯ ได้ ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ต ลาดหลัก ทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด พร้ อมทังได้ เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ (www.supalai.com) แล้ ว
ตามรายละเอียดทีปรากฏในเอกสาร ตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 1
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็น สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยเห็นว่าได้ มีก ารบันทึกรายงานไว้
อย่า งถูก ต้ อ ง โดยบริ ษ ั ท ฯ ได้ เ ผยแพร่ รายงานการประชุม สามัญ ผู้ ถ ือ หุ้ น ประจํ า ปี 2560 ในเว็บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
(www.supalai.com) พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือ หุ้น สามัญฉบับ นี และเอกสารต่า ง ๆ ทีเกียวข้ อ งกับ การประชุม
สามัญผู้ถือ หุ้น ตังแต่ว ัน ที 3 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอีย ดตามสํา เนารายงานการประชุม ตามสิงที ส่ง มาด้ ว ย
ลําดับที 1
การลงมติ
มติในวาระนีต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที 2 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จํา นวน 53,446,751 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นจํา นวน
1,770,000,000 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จํ านวน 1,716,553,249 บาท โดยการตั ด หุ้ นสามั ญ ที ยั งไม่ ได้
จําหน่ าย จํานวน 53,446,751 หุ้ น ซึ งมี มูล ค่ าที ตราไว้ ห้ ุ น ละ 1.00 บาท และพิ จารณาอนุ มัติก ารแก้ ไขเพิ มเติ ม
บริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 เรื องทุนจดทะเบียนให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ปั จจุบันทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ 1,770,000,000 หุ้น ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ ว
1,716,553,249 หุ้น คงเหลือหุ้น 53,446,751 หุ้น ซึงไม่ได้ เป็ นหุ้นสามัญทีสํารองไว้ เพือรองรับการใช้ สทิ ธิใด ๆ
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็ น สมควรอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน 53,446,751 บาท
จากทุน จดทะเบี ยนจํ านวน 1,770,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่ จํานวน 1,716,553,249 บาท โดยการตัด หุ้น
สามัญทียังไม่ได้ จําหน่าย จํานวน 53,446,751 หุ้นซึงมีมลู ค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิมเติม
บริคณห์สนธิ ข้ อ 4 เรืองทุนจดทะเบียนให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและให้
ใช้ ข้อความต่อไปนีแทน
“ข้ อ 4 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
1.00 บาท (หนึงบาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
1,716,553,249 หุ้น
(หนึงพันเจ็ดร้ อยสิบหกล้ านห้ าแสนห้ าหมืน
สามพันสองร้ อยสีสิบเก้ าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
-ไม่ม-ี
(-)”
ทังนีให้ บุคคลทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ ากระทรวงพาณิชย์มีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคําเพือให้ เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน
การลงมติ
มติในวาระนีต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที 3 พิ จารณาอนุ มัติ ก ารออกและจัด สรรใบสํ าคัญ แสดงสิท ธิที จะซื อหุ้ น สามั ญของบริ ษั ท ฯ ครั งที 4 (SPALI-W4)
จํานวนไม่ เกิน 429,138,312 หน่ วย ให้ แก่ ผ้ ู ถือหุ้น เดิ ม ในอัตราส่ ว น 4 หุ้น เดิมต่ อ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ ว ย
โดยไม่ คิดมูลค่ าและมีราคาใช้ สิทธิ 4 บาท/หุ้น (รายละเอียดตามเอกสารสิงทีส่ งมาด้ วยลําดับ 2)
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพือรักษาระดับอัตราส่วนหนีสินต่อทุนให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสม และเป็ นเงินทุนสําหรับการขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือเพิมรายได้ และทําให้ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดี
ขึน อันเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรให้ เสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิ ท ธิ ที จะซื อหุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ทฯ ครั งที 4 (SPALI-W4) จํ า นวนไม่ เ กิ น 429,138,312 หน่ ว ย ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเดิ ม
โดยในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้ สิทธิ 4 บาท/หุ้น ทังนีในกรณีทีสินสุด
ระยะเวลาใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว หากมีใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวนทีเหลือจากการใช้ สิทธิ เห็ น สมควร
อนุมตั ิให้ บริษัทฯ ดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิทีเหลืออยู่ทงจํ
ั านวน
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การลงมติ
มติ ในวาระนี ต้ องได้ รับ การอนุมัติ ด้ ว ยคะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของผู้ ถื อ หุ้น ซึงมาประชุม และมี สิท ธิ อ อกเสีย ง
ลงคะแนน
วาระที

พิจารณาอนุ มัติ การเพิ มทุน จดทะเบีย นของบริ ษั ท ฯ จากเดิมจํานวน 1,716,553,249 บาท เป็ น 2,145,691,561
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนใหม่ จํานวน 429,138,312 หุ้น มูลค่ าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท และพิจารณา
อนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพือเป็ นการรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษั ท เห็น สมควรให้ เสนอให้ ที ประชุม ผู้ถือ หุ้น พิ จารณาอนุมัติ การเพิ มทุนจดทะเบี ยนของ
บริ ษั ท ฯ จากเดิ ม จํ า นวน 1,716,553,249 บาท เป็ น 2,145,691,561 บาท โดยการออกหุ้ นสามั ญ เพิ มทุน ใหม่ จํ า นวน
429,138,312 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริษัท ข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการ
เพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและให้ ใช้ ข้อความต่อไปนีแทน
“ข้ อ 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
1.00 บาท (หนึงบาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
2,145,691,561 หุ้น (สองพันหนึงร้ อยสีสิบห้ าล้ านหกแสนเก้ าหมืน
หนึงพันห้ าร้ อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
-ไม่ม-ี
(-)”
ทังนีให้ บุคคลทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ ากระทรวงพาณิชย์มีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคําเพือให้ เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน
การลงมติ
มติ ในวาระนี ต้ องได้ รับ การอนุมัติ ด้ ว ยคะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของผู้ ถื อ หุ้น ซึงมาประชุม และมี สิท ธิ อ อกเสีย ง
ลงคะแนน

วาระที 5 พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ จํานวนไม่ เกิน 429,138,312 หุ้น เพือรองรั บการใช้ สิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครั งที 4 (SPALI-W4)
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพือจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 429,138,312 หุ้น รองรับการใช้ สิทธิ ของใบสําคัญ
แสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครังที 4 (SPALI-W4)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรให้ เสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน
ของบริษัทฯ จํานวน 429,138,312 หุ้น เพือรองรับการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครังที 4
(SPALI-W4)
การลงมติ
มติ ในวาระนี ต้ อ งได้ รับ การอนุมัติ ด้ ว ยคะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถื อ หุ้น ซึงมาประชุม และมี สิท ธิ อ อกเสีย ง
ลงคะแนน
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วาระที 6 พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่า นผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560 ในวันอัง คารที 12 กันยายน 2560 เวลา
14.30 น. ณ ห้ อง Auditorium ชัน 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเริมลงทะเบียนตังแต่เวลา 12.30 น. ทังนี กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิในการเข้ าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครังที 1/2560 ในวันที 26 กรกฎาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนในวันที กรกฎาคม 2560
อนึง เพือความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ จะแต่งตังบุคคลอืนเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการ
ประชุมครังนี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะทีแนบมาตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 6 หรื อสามารถ Download
ได้ จาก www.supalai.com ซึงมีให้ เลือก 3 แบบ โดยให้ เลือ กใช้ แ บบใดแบบหนึงเท่ านัน และหากท่า นประสงค์ จะมอบฉัน ทะให้ กับ
กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่านดังนี
1. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน อายุ 76 ปี
1 ซอยวิภาวดี 16/31 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ 65 ปี
426 ซอยโปร่ งอุทิศ 1 ถนนประชาราษฎร์ บําเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
3. นายประกิต ประทีปะเสน อายุ 74 ปี
58/1 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
โปรดกรอกข้ อความ ลงวันที และลายมือชือของผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะทีส่งมาด้ วย โดยเลือกเพียงแบบ
ใดแบบหนึงเท่ านัน และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ ที 1 กันยายน 2560 ด้ วยจักขอบคุณยิง
ทังนี บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ได้ อํานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ ูรับมอบ
ฉันทะทีมาลงทะเบียนเพือเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครังนีด้ วย
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ประทีป ตังมติธรรม)
ประธานกรรมการบริษัท
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