
 

 

 

 

 

 

ที ศล.202/2561 

    

          23 สิงหาคม 2561 

 

เรือง   แจ้งกําหนดการใช้สทิธิทีจะซือหุ้นสามญัของใบสําคญัแสดงสทิธิ SPALI-W4 ครังสุดท้าย 

 

เรียน   กรรมการและผู้ จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 ตามทีบริษัท ศุภาลยั จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท ศุภาลัย 

จํากดั (มหาชน) (SPALI-W4) จํานวน 429,135,954 หน่วย (จากจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ทีเสนอขายทังหมด 429,138,312 หนว่ย) 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯนนั จะครบกําหนดอายุในวนัที 19 ตุลาคม 2561 โดยบริษัทได้กําหนดให้วันที 19 ตลุาคม 2561 เป็นวนัใช้

สิทธิครังสุดท้าย ทงันี เพือให้สอดคล้องกับระบบการชําระราคาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจงึขอให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

สังหยุดพักการซือขายใบสําคญัแสดงสิทธิ SPALI-W4 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือขึนเครืองหมาย SP ตงัแต่วันที 26 กันยายน 2561 ถึง

วันที 19 ตุลาคม 2561 และให้ใบสําคญัแสดงสิทธิ SPALI-W4 สินสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ตงัแต่วันที 20 

ตลุาคม 2561 เป็นต้นไป 

 

 บริษัทฯขอแจ้งรายละเอียดและกําหนดการใช้สิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของใบสําคญัแสดงสทิธิทีจะซือหุ้นสามญั SPALI-W4 ครัง

สุดท้าย ดงัตอ่ไปนี  

1. วันกําหนดการใช้สทิธิครังสุดท้าย 

วันที 19 ตลุาคม 2561  

 

2. วันสุดท้ายทีสามารถซอืขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

วันที 25 กนัยายน 2561 

 

3. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสทิธิ SPALI-W4 

ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ ตงัแต่วนัที 28 กนัยายน 2561 ถึงวนัที 19 ตลุาคม 2561 เป็นเวลา 21 วนั

ก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิครังสดุท้าย 

 

4. ระยะเวลาการหยุดพักการซือขายใบสําคัญแสดงสทิธ ิSPALI-W4 (ขึนเครืองหมาย SP) 

บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สังหยุดพักการซือขายใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือขึนเครืองหมาย SP บนหลักทรัพย์     

SPALI-W4 ตงัแตว่นัที 26 กนัยายน 2561 ถึงวนัที 19 ตลุาคม 2561 

 

5. การสินสภาพของใบสาํคัญแสดงสิทธิ SPALI-W4 

ตงัแต่วันที 20 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ใบสําคญัแสดงสิทธิ SPALI-W4 จะหมดอายุและสินสุดการเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 



 

 

6. ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิ (ครังสุดท้าย) 

 ระหว่างวนัที 27 กันยายน 2561 ถึงวันที 18 ตลุาคม 2561 ในวนัทําการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 9.00 น. – 15.30 น. 

 

7. อัตราการใช้สทิธแิละราคาการใช้สิทธิ 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือหุ้นสามญัได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 4.00 บาท 

 

8. วิธีการชาํระเงนิ  

 

(1) เชค็ แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ทีสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหักบญัชีในกรุงเทพมหานครภายใน  วันทําการ 

ซึงจะต้องลงวนัทีไม่เกินวันที 17 ตุลาคม 2561 และขีดคร่อมเฉพาะสังจ่าย “บัญชีจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน 

บริษัท ศุภาลัย จาํกัด (มหาชน)” พร้อมทงัเขียนชือ นามสกลุ ทีอยู ่และเบอร์โทรศพัท์ทีติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั เช็ค 

แคชเชียร์เชค็ หรือดร๊าฟท์ดงักล่าว ทงันี เอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิจะต้องส่งมาถึง

สํานกังานของบริษัทฯ ตามรายละเอียดทีระบุในข้อ 10 ภายในเวลา 11.00 น ของวันที 17 ตลุาคม 2561 

 

(2) โอนเงินสดเข้าบญัชี ชือบัญชี “บัญชีจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)” เลขทีบัญชี 

238-3-00207-4 ประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวันธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาศภุาลยัแกรนด์

ทาวเวอร์ (พระราม 3) พร้อมนําส่งสําเนาใบนําฝากเงิน (Pay in Slip) และเขียนชือ นามสกลุ ทีอยู่ และเบอร์โทรศพัท์

ตดิต่อได้ไว้ด้านหลงั โดยจะต้องส่งมาถึงสํานกังานของบริษัทฯ ตามรายละเอียดทีระบุในข้อ 10 ภายในเวลา 15.30 

น. ของวนัที 18 ตุลาคม 2561 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับเงินคา่ซือหุ้นสามญัเป็นเงินสด 

ทงันี การใช้สิทธิซือหุ้นสามญัดงักลา่วจะสมบูรณ์ตอ่เมือบริษัทฯเรียกเก็บเงินจํานวนดงักล่าวได้แล้วเทา่นนั หาก

บริษัทฯเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตใุดๆ ทีมิได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ ให้ถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิสินสภาพ

ลงโดยไม่มีการใช้สิทธ ิ

 

9. เอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจาํนงขอใช้สิทธิทีจะซอืหุ้นสามัญ 

 

(1) ยืนแบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือหุ้นสามญั (“แบบฟอร์มใบแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิ”) ทีได้กรอก

ข้อความถกูต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่บริษัทฯ ซึงผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถรับแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิได้ ณ ทีบริษัทฯ หรือดาวน์โหลดจากเวปไซต์ของ

บริษัทฯ http://investor-th.supalai.com/misc/warrant/20180612-spali-exercise-form-th.pdf 

 

(2) ใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิ 

(2.1) ใช้สทิธิโดยการใช้ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธ ิ

 นําส่งต้นฉบับใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบทีบริษัท ศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนด ทีระบวุ่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธนิันมีสิทธิตามจาํนวนทีระบุอยู่ในใบแจ้ง

ความจํานงการใช้สิทธิ 

(2.2) ใช้สทิธิในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) 

 ในกรณีของใบสําคญัแสดงสิทธิทีอยูใ่นระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต้องแจ้งความ

จํานงและกรอกแบบคําขอให้ถอนใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามทีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ

กําหนด โดยยืนต่อบริษัทหลักทรัพย์ที ทําหน้าทีเป็นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัท

หลกัทรัพย์ดงักล่าวจะดําเนินการแจ้งบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพือขอถอนใบสําคญัแสดง



 

สิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธสํิาหรับนํามาใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิตามทีระบุไว้ใน

ข้อ 5 

 อนึง เพือความชัดเจนในขันตอนรายละเอียด ขอแนะนําให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิติดต่อสอบถาม

เกียวกบัขันตอนและวิธีการ รวมทังระยะเวลาดําเนินการตามข้อนีได้จากบริษัทหลกัทรัพย์ทีทําหน้าทีเป็นนายหน้า

ซือขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของทา่น 

(3) หลกัฐานประกอบการใช้สิทธ ิ

1) บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย : สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ/

สําเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจทียงัไมห่มดอายุ (ในกรณีทีมี

การเปลียนชือ/ชือสกลุ ซงึทําให้ชอื/ชือสกลุไม่ตรงกบัใบสําคญั

แสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารทีออกโดยหน่วยงานราชการ เชน่ 

ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลียนชือ/ชือสกลุ เป็นต้น) 

พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถกูต้อง 

2) บุคคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว : สําเนาหนังสือเดนิทางทียงัไมห่มดอาย ุ พร้อมลงลายมือชือ

รับรองสําเนาถกูต้อง 

3) นิตบิุคคลสญัชาตไิทย : 3.1) สําเนาหนงัสือรับรองทีกระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 

3 เดอืน ก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในครังนนั ๆ พร้อม

ลงลายมือชือรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลง

นามของนิติบคุคลนนั และประทับตราสําคญัของนิติ

บุคคล (ถ้ามี) และ 

  3.2) สําเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแตก่รณี) ของผู้ มี

อํานาจลงนามทีได้ลงลายมือชือรับรองสําเนาถกูต้อง

ในเอกสารตามข้อ 3.1) 

4) นิตบิุคคลสญัชาติต่างด้าว : 4.1) สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตงันิตบิุคคล และ/หรือ

สําเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชือ

รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนติิ

บุคคลนนัและประทบัตราสําคญัของนิตบิุคคล(ถ้ามี) 

และ 

  4.2) สําเนาหนงัสือเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามทีได้ลง

ลายมือชอืรับรองสําเนาเอกสารตามข้อ 4.1) ทียงัไม่

หมดอายุพร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถกูต้อง โดย

เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซงึผู้มีอํานาจลงนามลง

ลายมือชอืรับรองสําเนาถกูต้องแล้ว จะต้องได้รับการ

รับรองลายมือชือโดย Notary Public และมีอายไุม่เกิน 

3 เดือนก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในครังนนั ๆ 

 ทงันีหากผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธิไม่สง่มอบหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามทีกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิทีจะถือว่าผู้

ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในครังนนั ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถใช้ดุลยพินิจในการ

พิจารณาให้ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 



 

10. สถานทีตดิต่อในการใช้สิทธิ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน  

บริษัท ศุภาลัย จํากดั (มหาชน) 

1011 อาคารศภุาลยัแกรนด์ทาวเวอร์ ชนั 31 

ถนนพระราม 3 แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา  

กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์: 0 2725-8888 ตอ่ 458 

โทรสาร: 0 2683-2177 

 

   จึงเรียนมาเพือโปรดเผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้ ถือหุ้นต่อไป 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

                          (นางวารุณี ลภธินานุวฒัน์) 

                  รองกรรมการผู้ จดัการ 


