สิงทีส่ งมาด้ วย ลําดับที 2(ก)
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิมทุน
บริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
วันที 11 กรกฏาคม 2560
ข้ าพเจ้ าบริ ษั ท ศุภาลัย จํ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ทฯ”) ขอรายงานมติ คณะกรรมการบริ ษั ทครั งที 7/2560 เมื อวันที 11
กรกฏาคม 2560 ระหว่างเวลา 12.00 น. ถึง 14.31 น. เกียวกับการเพิมทุน และจัดสรรหุ้นเพิมทุนดังต่อไปนี
1. การเพิมทุน
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ มีมติให้ เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จาก 1,716,553,249 บาท เป็ น 2,145,691,561 บาท
โดยออกหุ้ นสามั ญ จํ านวน 429,138,312 หุ้น มูลค่ าที ตราไว้ ห้ ุ นละ 1 บาท รวม 429,138,312 บาท โดยเป็ นการเพิ มทุนใน
ลักษณะดังนี
การเพิมทุน

รวม
(บาท)
429,138,312

-

-

-

จํานวนหุ้น

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้ เงินทุน
 แบบมอบอํานาจทัวไป
(General Mandate)

429,138,312

มูลค่ าทีตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
1.00

ประเภทหุ้น

2. การจัดสรรหุ้นเพิมทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น

เพือรองรับการ
ใช้ สทิ ธิตาม
ใบสําคัญแสดง
สิทธิทีออกให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน
(SPALI-W4)

ไม่เกิน
429,138,312

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )
4 หุ้นสามัญ
เดิม ต่อ
1 หน่วย
ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)
- จัดสรรให้ กบั ผู้
ถือหุ้นเดิมโดย
ไม่คิดมูลค่า
ราคาการใช้ สทิ ธิ
4 บาทต่อหุ้น
(อัตราการใช้ สทิ ธิ
เท่ากับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
SPALI-W4
จํานวน 1 หน่วย :
หุ้นสามัญ 1 หุ้น
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วัน เวลา จองซือ
หมายเหตุ
และชําระเงินค่ าหุ้น
โปรดดู
รายละเอียด
ของ SPALI-W4
ตามสิงทีส่งมา
ด้ วยหมายเลข 2

สิงทีส่ งมาด้ วยลําดับที 2(ก)
3. กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นเพือขออนุมัติการเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560 ในวันอังคารที 12 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้ องประชุม Auditorium
ชัน 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ ทาวเวอร์ 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 ไขเพิ มเติม ) โดยวิ ธีปิ ดสมุด ทะเบี ยนและพักการโอนหุ้น ในวัน ที 27 กรกฏาคม 2560 (วันทํ า การถัด จากวัน กํ าหนด
รายชือผู้ถือหุ้น)
4. การขออนุญาตเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน ต่ อหน่ วยงานราชการทีเกียวข้ อง และเงือนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
4.1 บริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้ วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์
4.2 บริ ษัทฯ จะดําเนิ นการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ให้ พิ จารณารับหุ้นสามัญเพิ มทุนดังกล่าวเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้ อบังคับ และกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิมทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเพิม
เพือรักษาระดับอัตราส่วนหนีสินต่อทุนให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสมและเป็ นเงินทุนสําหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยลงทุนใน
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพือเพิมรายได้ และทําให้ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขนอั
ึ นเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
6. ประโยชน์ ทีบริ ษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
6.1 บริษัทฯ มีอตั ราส่วนหนีสินต่อทุนทีเหมาะสม เสริ มสร้ างโครงสร้ างทุน และฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ให้ มีภาพลักษณ์ทีดี
ในมุมมองของสถาบันการเงิน
6.2 เพิมเงินทุนสํารอง เพือรองรับการขยายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
6.3 เพิมเงินทุนหมุนเวียนและเงินสํารองในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6.4 ทําให้ ภาระหนีทีต้ องจ่ายดอกเบียลดลง
7. ประโยชน์ ทีผู้ถอื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
7.1 ใบสําคัญแสดงสิทธินีจะเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถซือขายได้
7.2 ทําให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินรวมเพิมขึน ซึงจะทําให้ มลู ค่ารวมตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุ้นมี
โอกาสปรับเพิมสูงขึนได้ ในอนาคต
7.3 ผู้ถือหุ้นมีความสะดวกในการซือขายหลักทรัพย์จากสภาพคล่องการซือทีเพิมขึนจากการเพิมทุนและจํานวนหุ้น
7.4 จะทําให้ บริษัทฯสามารถขยายธุรกิจให้ เติบโตมากขึนอย่างยังยืน
7.5 ทําให้ ฐานะทางการเงินเข้ มแข็งขึน ความเสียงทางการเงินลดลง
7.6 เมือบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินเข้ มแข็งขึนกว่าเดิม ก็มีโอกาสที credit rating จะได้ รับการพิจารณาปรับเลือนขึนอีก
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8. รายละเอียดอืนใดทีจําเป็ นสําหรั บผู้ถอื หุ้นเพือใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
- ไม่มี 9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
ลําดับ
ขันตอนการดําเนินการ
วัน เดือน ปี
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 7/2560
11 กรกฏาคม 2560
2. กําหนดวันเพือสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560
26 กรกฎาคม 2560
3. วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพือรวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ ในการเข้ า
27 กรกฎาคม 2560
ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560
4. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560
12 กันยายน 2560
5. จดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ทีประชุม
ผู้ถือหุ้นมีมติ
6. กําหนดวันเพือสิทธิได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
20 กันยายน 2560
ครังที 4 (SPALI –W4)
7. วันปิ ดสมุ ดทะเบี ยนผู้ถื อหุ้ นเพื อรวบรวมรายชื อผู้ ถื อหุ้ นที มี สิท ธิ ได้ รั บ
21 กันยายน 2560
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครังที 4 (SPALI –W4)
8. วันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ครังที 4
20 ตุลาคม 2560
(SPALI –W4)
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

(กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงลายมือชือแทนบริษัทฯ
พร้ อมประทับตราของบริษัทฯ)

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

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