สิงทีส่ งมาด้ วย ลําดับที 2(ข)
รายละเอียดเบืองต้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุ้นสามัญของ
บริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ครังที 4 (SPALI-W4)
ทีจัดสรรให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ้น
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทออก
ี
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนหุ้นทีออกเพือรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ
ได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิ

วันทีออกใบสําคั ญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้ สิทธิ
ราคาการใช้ สิทธิทจะซื
ี อหุ้นสามัญ
ระยะเวลาและกําหนดการใช้ สิทธิ

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตลาดรองของหุ้นสามัญทีเกิดจาก
การใช้ สิทธิ

: ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
(“บริ ษัทฯ”) ครังที 4 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ” หรื อ “SPALI-W4”)
: ระบุชือผู้ถือ และสามารถโอนเปลียนมือได้
: 429,138,312 หน่วย (สีร้ อยยีสิบเก้ าล้ านหนึงแสนสามหมื นแปดพันสามร้ อยสิบสอง
หน่วย)
: จัดสรรโดยไม่คดิ มูลค่า
: 1 ปี นับจากวันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
: 429,138,312 หุ้น (สีร้ อยยีสิ บเก้ าล้ านหนึงแสนสามหมื นแปดพัน สามร้ อ ยสิ บ สอง
หุ้น) มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
: จัด สรรให้ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้น เดิ มในอัต ราส่วน 4 หุ้น เดิมต่อ ใบสํ าคัญแสดงสิ ท ธิ 1 หน่ วย
หากคํานวณแล้ วมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิตากว่
ํ า หน่วยให้ ปั ดเศษดังกล่าวทิง
: กํ า หนดให้ ว ัน ที 20 กัน ยายน 2560 เป็ นวัน กํ าหนดรายชื อผู้ถื อ หุ้ นที มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
การจัดสรรใบแสดงสิ ท ธิ ในการซือหุ้นสามัญที โอนสิท ธิ ได้ (Record Date) และให้
รวบรวมรายชือผู้ถือ หุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติห ลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรั พย์ ฯ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้ มีการแก้ ไขเพิ มเติม) โดยวิธี ปิดสมุดทะเบี ยน
พักการโอนหุ้น ในวันที 21 กันยายน 2560
: 20 ตุลาคม 2560
: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้ นแต่จะมีการปรั บ
อัตราการใช้ สิทธิตามเงือนไขการปรับสิทธิ)
: 4 บาทต่อหุ้น
: ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั งแรกได้ ในวันที
20 มกราคม 2561 และของทุกสามเดือนนับ จากวันที ใช้ สิท ธิ ตามใบสํา คัญแสดง
สิ ท ธิ ครั งแรก ในกรณี ที วัน กํ าหนดการใช้ สิ ท ธิ ต รงกับ วัน หยุ ดทํ า การของตลาด
หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยให้ เลือนวันกํ าหนดใช้ สิทธิ ดงั กล่าวเป็ นวันทําการสุ ดท้ าย
ก่อนหน้ าวันใช้ สิทธิ
: บริ ษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
: บริ ษัทฯ จะนําหุ้นสามัญทีเกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบี ยน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ข้ อกําหนดกรณีทีมีใบสําคัญแสดง : บริ ษัทฯ จะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีเหลืออยูท่ ังหมด
สิทธิเหลืออยู่
สิทธิและผลประโยชน์ อืน
: หุ้นสามัญทีออกตามการใช้ สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ในครังนี จะมีสิทธิและฐานะ
ของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ทีออกไปก่อนหน้ านีทุกประการ
ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น
: ผลกระทบทีมีต่อผู้ถือหุ้น เนืองจากการออกและเสนอใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิม
1) ด้ านการลดลงของสัดส่ วนผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
สูตรการคํานวณการลดลงของสัดส่วนผู้ถือหุ้น = 1- [Qo / (Qo+Qw)]
โดยที
Qo = จํานวนหุ้นสามัญทีมีอยุ่เดิมก่อนการออก SPALI-W4
จํานวน 1,716.55 ล้ านหุ้น
Qw = จํานวนหุ้นสามัญใหม่ทีเพิมขึนจากการใช้ สิธิ SPALI-W4
ทังจํานวน จํานวน 429.14 ล้ านหุ้น
ดังนัน Control Dilution = 1 – [1,716.55 / (1,716.55 + 429.14)]
= 20%
ในกรณีทีมีการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิท ธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เดิม และผู้ถือหุ้น
เดิมของบริ ษั ทฯ มีการใช้ สิทธิ ท ังจํานวน ผู้ถือ หุ้นจะไม่ได้ รับ ผลกระทบด้ านการ
ลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนืองจากเป็ นการออกและจัดสรร
ให้ แก่ ผ้ ถู ือ หุ้น เดิมตามสัดส่วนการถื อหุ้น อย่างไรก็ ตาม หากมีการใช้ สิท ธิ ซือหุ้น
ครบถ้ ว นตามใบสํ า คัญแสดงสิ ท ธิ โ ดยบุคคลอื นที ไม่ ใ ช่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเดิมทั งจํ า นวน
มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้ อยละ 20
2) ด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
สูตรการคํานวณการลดลงของราคา = [(Po – Pn) x Qw] / [(Qo + Qw) x Po]
โดยที
Po = ราคาปิ ดตลาดถัวเฉลียถ่วงนําหนัก 7 วันทําการก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเมือวันที 11 กรกฏาคม 2560
(คือวันที 29 มิถุนายน 2560 - 7 กรกฎาคม 2560) ซึง
เท่ากับหุ้นละ 26.32 บาท
(มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
Pn = ราคาใช้ สิทธิของ SPALI-W4 ซึงเท่ากับหุ้นละ 4 บาท
ดังนัน
Price Dilution = [(26.32 - 4) x 429.14] /
[(1,716.55 + 429.14) x 26.32]
= 16.96%
ภายหลังการออกและจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้น เดิม หากมีการใช้
สิท ธิ ตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ทีออกในครั งนีทังจํ านวนแล้ ว จะมีผลกระทบด้ าน
การลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับร้ อยละ 16.96
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การปรั บสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ

เงือนไขอืนๆ

: บริ ษัทฯ จะดําเนิน การปรับราคาการใช้ สิท ธิและอัตราการใช้ สิทธิ เมือเกิดเหตุก ารณ์
ใดเหตุการณ์ห นึงดังต่อ ไปนี ทังนี มีวัตถุประสงค์ เพือรั กษาผลประโยชน์ ตอบแทน
ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
1. เมื อมี การเปลี ยนแปลงมูล ค่ าที ตราไว้ ข องหุ้ นของบริ ษั ท ฯ อัน เป็ นผลมา
จากการรวมหุ้นหรื อการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื อบริ ษั ท ฯ เสนอขายหุ้น ทีออกใหม่ใ ดๆในราคาที ตํากว่าร้ อยละ 90 ของ
ราคาหุ้นทีคํานวณได้ ตามวิธีการทีใช้ ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั นหรื อ
ราคาตลาดในช่ วงก่อนการเสนอขายหุ้นนัน และเป็ นวิธีการคํานวณตามที ได้
ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
3. เมือบริ ษัท ฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสํ าคัญแสดงสิ ท ธิ ทีออกใหม่
โดยกํ าหนดราคาหรื อคํานวณราคาของหุ้นทีออกใหม่ เพื อรองรั บหุ้น กู้แปลง
สภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดัง กล่า ว ตํากว่าร้ อยละ 90 ของราคาหุ้ นที
คํา นวณตามวิธี ที ใช้ ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้ นกู้แ ปลงสภาพหรื อ
ใบสํ าคัญแสดงสิท ธิ หรื อ ราคาตลาดในช่ ว งก่อ นการเสนอขายหุ้น กู้แปลง
สภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิ นนั และเป็ นวิธีการคํานวณตามทีได้ ระบุไว้ ใน
ข้ อกําหนดสิทธิ
4. เมือบริษัทฯ จ่ายปั นผลทังหมดหรือบางส่วนเป็ นหุ้นทีออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
5. เมือบริษัทฯ จ่ายเงิน ปั นผลเป็ นเงินซึงเกินกว่าอัตราทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
6. เมือมี กรณีอืนใดในลั กษณะเดียวกับ ข้ อ 1 ถึง 5 ทีทําให้ ผลประโยชน์ ต อบ
แทนใดๆ ทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะได้ รับเมือมีการใช้ สิ ทธิ ต ามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ด้อยไปกว่าเดิม
ทั งนี มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ บุ ค คลที ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้ มี อํ า นาจในการพิ จ ารณากํ า หนดเงื อนไข และ
รายละเอียดอืนๆ ทีเกียวข้ องกับการปรับหรื อการเปลี ยนแปลงอัตราการใช้ สิ ท ธิ
และราคาใช้ สิทธิ
: ให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทเป็ น
ผู้มีอํานาจในการ
1. กําหนดเงือนไข และรายละเอียดอืนๆอันจําเป็ นและสมควรเกียวเนืองกับ การ
ออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ เช่ น วัน ที ออกใบสํ าคัญแสดงสิท ธิ รายละเอียด
การจั ดสรร วิ ธี ก ารจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิ ท ธิ ระยะเวลาในการใช้ สิ ท ธิ
วันสินสุดของการใช้ สิทธิ
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นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
รายละเอียดการคํานวณจํานวน
หุ้นรองรับ

2. ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที จําเป็ นและเกียวข้ อ ง
กับ การออกใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ซึงรวมถึ ง การติ ด ต่ อ และการยื นคํ า ขอ
อนุญาต คําขอผ่อนผันต่อหน่วยงานทีเกียวข้ อง
3. ดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ น และสมควรอันเกียวเนื องกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
และการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในครังนี
ทังนี บริ ษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิท ธิ ไม่ แก้ ไขเปลียนแปลงราคา และ
อัตราการใช้ สิทธิ เว้ นแต่จะเป็ นการปรับตามเงือนไขการปรับสิทธิ
: บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
: วิธีการคํานวณสัดส่วนจํานวนหุ้นรองรับ =
[(จํานวนหุ้นรองรับ SPALI-W4 + จํานวนหุ้นรองรับ warrant ทีเสนอขายในครังอืน) /
จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัทฯ]
โดยที
จํานวนหุ้นรองรับ SPALI-W4
= 429,138,312 หุ้น (มูลค่าทีตรา
ไว้ห้ นุ ละ 1 บาท)
จํานวนหุ้นรองรับ warrant ทีเสนอขายในครังอืน = ไม่มี
จํานวนหุ้นทีจํา หน่ ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัทฯ = 1,716,553,249 หุ้น (มูลค่าที
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
ดังนัน สัดส่วนจํานวนหุ้นรองรับ = (429,138,312 + 0) / 1,716,553,249
= 25%
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