คํา อธิ บ ายรายละเอีย ดวิ ธ ีด าํ เนิ น การเพื่อ แจ้งความจํา นงในการแปลงสภาพ
• หุน้ กูแ้ ปลงสภาพของบริษทั ฯ (SPI246A) จะถึงกําหนดแปลงสภาพครัง้ แรกในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ผูถ้ อื หุน้ กูท้ ป่ี ระสงค์จะใช้สทิ ธิแปลงสภาพ
สามารถแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิแปลงสภาพได้ในวันทําการระหว่างวัน ที่ 18 - 22 มิ ถนุ ายน 2561 เวลา 8.30-17.00 น.
ผูถ้ ือ หุ้น กู้แ ปลงสภาพ
กรณีถอื ครองใบหุน้ กู้ (Scrip)

กรณีถอื ครองหุน้ กูแ้ บบไร้ใบหุน้ กู้ (Scripless)
1. แจ้งขอถอนหลัก ทรัพ ย์ต่ อ สมาชิก ผู้ฝ ากหลัก ทรัพ ย์ ได้ต งั ้ แต่ว ัน นี้ –
วัน ที่ 7 มิถุ น ายน 2561 โปรดดํ า เนิ น การตาม “ขัน้ ตอนการขอถอน
หลักทรัพย์” (เอกสารประกอบ 1)

2. กรอก “แบบแสดงความจํานงในการใช้สทิ ธิแปลงสภาพ” (เอกสารประกอบ 4) ให้ถกู ต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชือ่ และแนบเอกสารประกอบ
- ผูถ้ อื หุน้ กูส้ ามารถเลือกวิธกี ารส่งมอบหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่เนื่องจากการแปลงสภาพได้ 3 วิธี ได้แก่
3) นําหุน้ เข้าฝากไว้กบั TSD โดยเข้าบัญชีของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเพือ่
1) จัดทําใบหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ในชือ่ ผูถ้ อื หุน้ กู้ และส่งมอบทาง
ข้าพเจ้า - สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันนับจากวันแปลงสภาพ ทัง้ นี้
ไปรษณียล์ งทะเบียนหรือทางไปรษณียอ์ ากาศ (Air Mail) ตามทีอ่ ยูท่ ไ่ี ด้
3.1) ผูถ้ อื หุน้ กูบ้ ุคคลธรรมดา กรอกแบบฟอร์มเพิม่ เติม 1 ฉบับคือ
แจ้งไว้ ภายใน 14 วันนับจากวันแปลงสภาพ
“เอกสารเพิ
ม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์” (เอกสารประกอบ 5)
2) นําหุน้ สามัญจากการใช้สทิ ธิแปลงสภาพ ฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั
3.2)
ผู
ถ
้
อ
ื
หุ
น้ กูน้ ิตบิ ุคคล กรอกแบบฟอร์มเพิม่ เติม 2 ฉบับคือ “เอกสาร
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) (TSD) จํากัด เพือ่ ผูฝ้ าก ผ่านบัญชี
เพิ
ม
่
เติ
ม
ประกอบการจองหลั
กทรัพย์” (เอกสารประกอบ 5) และ
บริษทั หลักทรัพย์หรือ Custodian ตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ระบุ ภายใน 7 วันนับ
“แบบสอบถามสํ
า
หรั
บ
ตรวจสอบสถานะ
FATCA (FATCA STATUS)
จากวันแปลงสภาพ
เฉพาะนิตบิ ุคคล” (เอกสารประกอบ 6)

- สําหรับข้อ 3.2) หากผูถ้ อื หุน้ มีสถานะเป็ นสถาบันการเงินประเภท Certified DeemedCompliant FFI ต้องแนบแบบ W-8BEN-E (เอกสารประกอบ 7)
- สําหรับข้อ 3.2) หากผูถ้ อื หุน้ มีสถานะมิใช่สถาบันการเงิน และเป็ นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนซือ้
ขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็ นบริษทั ในเครือของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์นนั ้ ต้องแสดงการมีสถานนะดังกล่าวโดยการแนบสําเนางบการเงิน

3. แนบเอกสารประกอบ ดังนี้
1) เอกสารหลักฐานยืนยันการถือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ: ใบหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
(ตัวจริง)
2) เอกสารหลักฐานเกีย่ วกับผูถ้ อื หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
2.1) กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
- สําเนาบัตรประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
2.2) กรณีบุคคลธรรมดาต่างด้าว
- สําเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
2.3) กรณีผเู้ ยาว์ (เอกสารของผูเ้ ยาว์ บิดาและมารดาต้องเซ็น
รับรองสําเนาร่วมกับผูเ้ ยาว์ทุกจุด-หากผูเ้ ยาว์ลงนามได้ขอให้ลงนาม)
- สําเนาสูตบิ ตั ร (ผูเ้ ยาว์)
- สําเนาบัตรประชาชน (ผูเ้ ยาว์,บิดาและมารดา)
- สําเนาทะเบียนบ้าน (ผูเ้ ยาว์,บิดาและมารดา)

2.4) กรณีนิตบิ ุคคลในประเทศไทย
(1) สําเนาหนังสือรับรองบริษทั ซึง่ ออกโดยกระทรวงพาณิชย์มอี ายุ
ไม่เกิน 1 ปี พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ อี าํ นาจและ (2)
สําเนาบัตรประชาชน (กรรมการสัญชาติไทย) หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
(กรรมการต่างด้าว) ของกรรมการพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
2.5) กรณีนิตบิ ุคคลต่างประเทศ
(1) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้ นิตบิ ุคคลและเอกสารแสดง
อํานาจของผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชือ่ แทนนิตบิ ุคคลพร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชือ่ แทนนิตบิ ุคคลดังกล่าว และ (2) สําเนา
หนังสือเดินทางของผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชือ่ แทนนิตบิ ุคคลดังกล่าวพร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง ทัง้ นี้ เอกสารตาม (1) และ (2) นี้ตอ้ งได้รบั การรับรองโดย
Notary Public ด้วยและการรับรองมีอายุไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย่ น่ื แบบ

3) สําเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก (กรณีตอ้ งการเปลีย่ นวิธรี บั เงินแทนเศษ/เงินค่าเสียหาย) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
เอกสารเพิม่ เติมกรณีผถู้ อื หุน้ บุคคลธรรมดามอบอํานาจให้ดาํ เนินการส่งเอกสารแทนผูถ้ อื หลักทรัพย์
1. หนังสือมอบอํานาจฉบับจริง (ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท) (เอกสารประกอบ 8)
2. สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผูม้ อบอํานาจและผูร้ บั มอบอํานาจพร้อมรับรองสําเนา (สําเนาบัตรประชาชน/ สําเนาหนังสือเดินทาง)
4. ยืน่ เอกสารทัง้ หมดที่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ ฝ่ ายหลักทรัพย์บริการ ชัน้ 24
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 ลิฟต์ดา้ นซอยสุรเสนา (ซอยละลายทรัพย์)
หากท่านมีขอ้ สงสัยโปรดติดต่อฝ่ ายหลักทรัพย์บริการ คุณภัทร์สดุ า บุญสะอาด โทร.02-626-4206, 02-230-1478 หรือ email: registra.grp@bbl.co.th
หรือ ติดต่อแผนกการเงิน บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) คุณสุธดิ า จงเจนกิจ หรือ คุณเกษรา สัมกาญจนรั
่
กษ์ หรือ คุณปรานอม
แซ่จวิ โทร. 061-410-2555 หรือ 02-293-0030 ต่อ 509 และ 203 หรือ email: finance@spi.co.th
ท่านผูถ้ อื หุน้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิม่ เติม่ เกีย่ วกับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพและดาวน์โหลดเอกสารสําคัญต่างๆ ได้ทเ่ี ว็บไซต์ของบริษทั ภายใต้หวั ข้อ
ข้อมูลนักลงทุน> ข้อมูลผูถ้ อื หุน้ > หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรือ bit.ly/spi_debentures

