
 

TPID-15-34412 

(F 53-4) สิ�งที�ส่งมามาด้วย 12 ข. 

แบบรายงานการเพิ�มทุน 

บริษัท บ้านปู จาํกดั (มหาชน) 

วันที� 10 มีนาคม 2559 

 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติการประชุมคณะกรรมการครั &งที( 3/2559 เมื(อ
วนัที( 10 มีนาคม 2559 ตั &งแตเ่วลา 13.30- 15.30น. เกี(ยวกบัการเพิ(มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ(มทนุดงัตอ่ไปนี & 

1. การเพิ�มทุน 

ที(ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติเสนอให้ที(ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 (“ที�ประชุม

สามัญ”) พิจารณาอนุมัติ (ก) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 823,026,240 บาท จากเดิม 
3,404,904,790 บาท เป็นจํานวน 2,581,878,550 บาท โดยการตัดหุ้นที(ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้
ออกจําหนา่ยของบริษัทจํานวน 823,026,240 หุ้น มลูค่าที(ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ (ข) การเพิ(มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทจํานวน 2,581,878,550 บาท จากเดิม 2,581,878,550 บาท เป็นจํานวน 5,163,757,100 บาท โดย
การออกหุ้นสามญัเพิ(มทนุที(ออกใหมจํ่านวน 2,581,878,550 หุ้น (“หุ้นเพิ�มทุน”) ในมลูคา่ที(ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
โดยเป็นการเพิ(มทนุในลกัษณะดงันี & 

การเพิ�มทุน ประเภทหุ้น 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

มูลค่าที�ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

� แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ใน
การใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 2,581,878,550 1 2,581,878,550 

� แบบมอบอํานาจทั(วไป 
(General Mandate) 

- - - - 

 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

2.1 แบบกาํหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก่ 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 
อัตราส่วน 

(เดมิ:ใหม่) 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื 6อ 
และชําระเงินค่า

หุ้น 
หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดมิ ไม่เกิน 
1,290,939,275 

2 หุ้นเดมิ: 
1 หุ้นเพิ(มทนุ 

5.00 23– 31
พฤษภาคม 2559 

หมายเหตุ
ข้อ 1, 2 
และ 4 

 

เพื(อรองรับการใช้สิทธิ ไม่เกิน 1หุ้นเพิ(มทนุ : 1 - ผู้ ถือหุ้ นจะได้ รับ ข้อ 1, 2,3 
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จัดสรรให้แก่ 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 
อัตราส่วน 

(เดมิ:ใหม่) 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื 6อ 
และชําระเงินค่า

หุ้น 
หมายเหตุ 

ตามใบสําคญัแสดงสิทธิที(
จะซื &อหุ้นสามญัของ
บริษัทครั &งที( 3(“ใบสําคัญ
แสดงสิทธิBANPU-
W3”) ที(จดัสรรให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดมิของบริษัทที(ได้จอง
ซื &อและได้รับจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ(มทนุของบริษัท
ที(ออกและเสนอขายให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วน
การถือหุ้น 

1,290,939,275 หน่วยใบสําคญั
แสดงสิทธิ 

ดสรรให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดมิที(จองซื &อ
และได้รับการ
จดัสรรหุ้นเพิ(ม
ทนุโดยไม่คดิ
มลูคา่ 

- ราคาการ
ใช้สิทธิ 5.00
บาทตอ่หุ้น 
(อตัราการใช้
สิทธิ เทา่กบั 
ใบสําคญัแสดง
สิทธิ 1 หน่วย : 
หุ้นสามญั 1 
หุ้น) 

ใ บ สํ า คัญ แ ส ด ง
สิทธิ BANPU-W3
โดยไม่คิดมูลค่า 
เมื(อได้จองซื &อและ
ได้รับการจัดสรร
หุ้ น เ พิ( ม ทุน ต า ม
ข้ อ กํ า ห น ด แ ล ะ
เงื(อนไขของบริษัท 

และ 4 

รวม 
ไม่เกิน 

2,581,878,550 
 

หมายเหต:ุ 

(1) จดัสรรหุ้นเพิ(มทนุจํานวนไม่เกิน 1,290,939,275หุ้น มูลค่าที(ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื(อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดมิของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering)โดยเป็นไปตามเงื(อนไขดงัตอ่ไปนี & 

(ก) เสนอขายในอตัราส่วน 2 หุ้นเดมิตอ่ 1 หุ้นเพิ(มทนุ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท 

(ข) ผู้ ถือหุ้ นเดิมมีสิทธิจองซื &อหุ้ น เพิ(มทุนที(ออกใหม่ เ กินสิทธิของตนตามสัดส่วนที( กําหนดได้ 
(oversubscription) โดยที(ผู้ ถือหุ้นเดิมที(ประสงค์จะจองซื &อเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรร
หุ้นเพิ(มทนุที(จองซื &อเกินกวา่สิทธิก็ตอ่เมื(อมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที(ได้จองซื &อตาม
สิทธิครบถ้วนแล้วเทา่นั &น โดยการจดัสรรหุ้นเพิ(มทนุดงักล่าวให้ดําเนินการไปจนไม่มีหุ้นเพิ(มทนุเหลือ
จากการจดัสรร 

(ค) ในกรณีที(หุ้นเพิ(มทนุส่วนที(เหลือมีจํานวนน้อยกวา่จํานวนหุ้นที(ผู้ ถือหุ้นเดมิประสงค์จะจองซื &อเกินสิทธิ 
บริษัทจะดําเนินการจัดสรรหุ้นเพิ(มทนุส่วนที(เหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นที(จองซื &อเกินสิทธิแต่ละราย
ตามสดัส่วนของจํานวนหุ้นที(จองซื &อเกินสิทธิตอ่จํานวนหุ้นเพิ(มทนุส่วนที(เหลือ 

(ง) เศษของหุ้นใด ๆ จากการจดัสรรให้ปัดทิ &ง 

(จ) ในกรณีที(มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื &อหุ้นเพิ(มทนุของผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทในครั &งนี & บริษัทจะขอ
อนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนของบริษัทในการประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

(ฉ) ผู้ ถือหุ้นที(มีสิทธิในการจองซื &อหุ้นเพิ(มทุนต้องเป็นผู้ ที(มีรายชื(อในสมุดทะเบียน ณ วนัที( 27เมษายน 
2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื(อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
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ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที(ได้มีการแก้ไขเพิ(มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) โดยวิธีปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที( 28 เมษายน 2559 โดยกําหนดระยะเวลาการจองซื &อและการชําระค่า
หุ้นเพิ(มทนุเพื(อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนระหวา่งวนัที( 23 ถงึ 31พฤษภาคม 2559 

อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ ถือหุ้นเดิมในการจองซื &อหุ้นที(ออกใหม่ยังไม่แน่นอนและขึ &นอยู่กับการอนุมัติโดยที(
ประชมุสามญั 

(2) ออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ BANPU-W3จํานวนไม่เกิน 1,290,939,275หน่วยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทที(จองซื &อและได้รับจดัสรรหุ้นเพิ(มทนุที(ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน (Right Offering) 
ในมีอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ(มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซื &อหุ้นตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิBANPU-W3 ดงักล่าว เทา่กบั 5 บาทตอ่หุ้น 

(3) จดัสรรหุ้นเพิ(มทนุจํานวนไม่เกิน 1,290,939,275 หุ้น มลูค่าที(ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื(อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ BANPU-W3 ที(บริษัทจะออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที(จองซื &อและได้รับจดัสรรหุ้นเพิ(ม
ทนุที(ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วน (Right Offering) 

(4) คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที(บริหารเป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณา
กําหนดหรือแก้ไขเปลี(ยนแปลงหลกัเกณฑ์เงื(อนไขและรายละเอียดอื(นๆที(เกี(ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้น
เพิ(มทนุ การจดัสรรหุ้นเพิ(มทนุ การออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ BANPU-W3 และการจดัสรรหุ้นเพิ(มทนุ
เพื(อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ตามที(จําเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที(
เกี(ยวข้อง เช่น การจัดสรรหุ้นเพิ(มทุนเป็นครั &งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาเสนอขายระยะเวลาการใช้สิทธิ
จองซื &อ วธีิการชําระเงิน เป็นต้นรวมถงึการลงนามในเอกสารหรือคําขออนญุาตต่าง ๆ ที(เกี(ยวข้อง หรือหลกัฐาน
ที(จําเป็นและเกี(ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ(มทุน การติดต่อและยื(นคําขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที(เกี(ยวข้อง และการดําเนินการอื(นใดที(เกี(ยวข้อง ซึ(งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
การนําหุ้นเพิ(มทุนและใบสําคญัแสดงสิทธิ BANPU-W3 ข้างต้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตอ่ไป 

 

3. กาํหนดวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นเพื�อขออนุมัติการเพิ�มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

กําหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัที( 19 เมษายน 2559เวลา 13.00 น. ณ ห้อง
รอยลัพารากอนฮอลล์ 3 ชั &น 5 ศนูย์การค้าสยามพารากอน โดยกําหนดรายชื(อผู้ ถือหุ้นที(มีสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที( 25 มีนาคม2559 และให้รวบรวมรายชื(อตามมาตรา 225 แห่งพ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที( 28 มีนาคม 2559 

 

4. การขออนุญาตเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน ต่อหน่วยงานราชการที� เกี�ยวข้อง และเงื�อนไข  
การขออนุญาต (ถ้ามี) 

4.1 การอนมุตัิจากที(ประชมุสามญั 

4.2 การยื(นขอจดทะเบียนการเพิ(มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ (“กระทรวงพาณิชย์”) 
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4.3 การขออนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื(อนําหุ้นเพิ(มทุนที(ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัท ใบสําคญัแสดงสิทธิ BANPU-W3และ หุ้นเพิ(มทนุที(ออกใหม่จากการใช้สิทธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิBANPU-W3เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ�มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม 

เพื(อการปรับโครงสร้างทางการเงินในกลุม่บริษัทด้วยการชําระหนี &ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 

6. ประโยชน์ที�บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

เพื(อให้บริษัทมีเงินทนุเพียงพอตอ่การรองรับการดําเนินงานของบริษัททั &งในปัจจบุนัและอนาคต 

 

7. ประโยชน์ที� ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

บริษัทจะสามารถระดมเงินทนุได้เพียงพอในการดําเนินการปรับโครงสร้างทางการเงินและการชําระคืน
หนี &ของบริษัทซึ(งจะช่วยลดภาระหนี &สินที(ค้างชําระเป็นจํานวนประมาณ 12,900 ล้านบาท และดอกเบี &ยค้างจ่าย
ประมาณ 500 ล้านบาทตอ่ปี โดยพิจารณาจากเงินทนุที(จะได้จากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ(มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมตามสดัสว่นและการออกและจัดสรรหุ้นเพิ(มทุนเพื(อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิเต็มจํานวน 
ดงันั &น อตัราส่วนหนี &สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจะถูกปรับจาก 1.62เป็น 1.23โดยการเสนอขายหุ้น
เพิ(มทนุจะเพิ(มกระแสเงินสดและสง่ผลดีตอ่สถานะทางการเงินของกลุม่บริษัทโดยรวม 

 

8. รายละเอียดอื�นใดที�จาํเป็นสาํหรับผู้ถอืหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ�ม
ทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

การออกหุ้นเพิ(มทนุจะสง่ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท (dilution effect) ทั &งด้านการลดลงของราคา 
(price dilution) และด้านการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (control dilution) ของผู้ ถือหุ้นเดิมซึ(งไม่ใช้สิทธิการ
จองซื &อตามสดัสว่นดงันี & 

การลดลงของราคา (Price Dilution) ร้อยละ 35.00 

การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) ร้อยละ 50.00 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�ม
ทุน 

ลาํดับ ขั 6นตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

1. ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั &งที( 3/2559 10 มีนาคม2559 

2. วันกําหนดรายชื(อผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื(อสิทธิใน 25 มีนาคม 2559 
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ลาํดับ ขั 6นตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

การเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

3. วันรวบรวมรายชื(อผู้ ถือหุ้ นเพื(อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559ตามมาตรา 225 แห่งพ.ร.บ.
หลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน 

28มีนาคม 2559 

4. วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 19 เมษายน 2559 

5. จดทะเบียนมติเพิ(มทนุกบักระทรวงพาณิชย์  ภายใน 14 วนั นบัจากที(
ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ มี ม ติ
อนมุตัิ 

6. วนักําหนดรายชื(อผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื(อสิทธิในการ
จองซื &อหุ้นเพิ(มทนุ 

27เมษายน 2559 

7. วนัรวบรวมรายชื(อผู้ ถือหุ้นเพื(อสิทธิในการจองซื &อหุ้นเพิ(มทุน 
ตามมาตรา 225 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียน 

28เมษายน 2559 

8. ระยะเวลาการใช้สทิธิจองซื &อหุ้นเพิ(มทนุ 23 – 31พฤษภาคม 
2559 

9. จดทะเบียนเพิ(มทุนจดทะเบียนชําระแล้วกับกระทรวง
พาณิชย์ 

ภายใน 14 วนัหลงัสิ &นสดุ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
จองซื &อหุ้นเพิ(มทนุ 

10. การนําหุ้นเพิ(มทนุและใบสาํคญัแสดงสิทธิที(จดัสรรให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทที(จองซื &อหุ้ นเพิ(มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

จะแจ้งให้ทราบภายหลงั 
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บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี &ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

    

 

 

ลายมือชื(อ  

 

 

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื(อแทนบริษัท 

 (นางสมฤดี ชยัมงคล) 

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร 
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สารสนเทศเกี�ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�ออกใหม่โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถอืหุ้น (Rights Offering)และการออกและจัดสรรหุ้นเพิ�มทุนเพื�อรองรับการใช้สทิธิของ

ใบสาํคัญแสดงสทิธิที�จะซื <อหุ้นสามัญของบริษัทครั<งที� 3 (BANPU-W3) ซึ�งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม
ของบริษัทที�จองซื <อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนข้างต้น 

 

 รายละเอียดการเสนอขาย 

 คณะกรรมการบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) (“บริษัท”)ครั �งที� 3/2559 มีมติอนมุตัิเสนอให้ที�
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุตัิดงันี � 

1.0.1 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 823,026,240 บาท จากเดิม 
3,404,904,790 บาท เป็นจํานวน2,581,878,550 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที�ได้
จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจําหน่ายของบริษัทจํานวน 823,026,240 หุ้น 
มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

1.0.2 การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ นสามัญของบริษัทครั �งที� 3 
(“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3”) จํานวนไม่เกิน 1,290,939,275หน่วยให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที�จองซื �อและได้รับจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Rights Offering) ในอตัราสว่น 1 หุ้นเพิ�มทนุ 
ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซื �อหุ้ นตาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ BANPU-W3 ดงักลา่ว เทา่กบั 5 บาทตอ่หุ้น 

1.0.3 การเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 2,581,878,550 บาท จากเดิม 
2,581,878,550 บาท เป็นจํานวน 5,163,757,100 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�ม
ทนุใหมจํ่านวน 2,581,878,550 หุ้น (“หุ้นเพิ�มทุน”)มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

1.0.4 การจัดสรรหุ้นเพิ�มทุนจํานวนไม่เกิน 1,290,939,275 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท ด้วยวิธีการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Rights 
Offering)ในราคาเสนอขาย5 บาทตอ่หุ้น ในอตัราสว่น2หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นเพิ�มทนุ 

1.0.5 การจัดสรรหุ้นเพิ�มทนุจํานวนไม่เกิน 1,290,939,275 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1
บาทเพื�อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิBANPU-W3ที�บริษัทจะออก
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที�จองซื �อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ�มทุนที�ออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Rights Offering) 

ทั �งนี � โดยมีรายละเอียดเพิ�มเติมตามที�ได้เปิดเผยในข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการ
พิจารณาของผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ตามสิ�งที�สง่มาด้วย 1
และแบบรายงานการเพิ�มทนุ (แบบ 53-4) ตามสิ�งที�สง่มาด้วย 12ข. 

 ผู้ ถือหุ้ นที�มีสิทธิในการจองซื �อหุ้ นเพิ�มทุนต้องเป็นผู้ ที�มีรายชื�อในสมุดทะเบียน ณ วันที�  
27 เมษายน 2559(Record Date) และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 แห่ง 
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พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ นในวันที� 28เมษายน 2559 โดยการจองซื �อและ
ระยะเวลาชําระคา่จองซื �อหุ้นสามญัที�ออกใหมอ่ยูร่ะหวา่งวนัที�23ถึง 31พฤษภาคม 2559และ
ผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ BANPU-W3 จะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นที�จอง
ซื �อและได้รับการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุข้างต้น 

 วัตถุประสงค์ของการเพิ�มทุนและแผนวัตถุประสงค์การใช้เงนิจากการเพิ�มทุน 

ในกรณีที�มีการใช้สิทธิจองซื �อหุ้นเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน (Rights 
Offering) และใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิBANPU-W3เต็มจํานวน บริษัทจะได้รับเงินทนุประมาณ 
12,900 ล้านบาท ซึ�งจะนําไปใช้เพื�อการปรับโครงสร้างทางการเงินในกลุม่บริษัทด้วยการชําระหนี �ของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย 

 ผลกระทบที�มีต่อผู้ถอืหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุดงัตอ่ไปนี � 

 ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)คิดเป็นร้อยละ35(โดยคํานวณผลกระทบตอ่
ราคาตลาดของหุ้นโดยอาศยัการประมาณ ณ ราคาตลาดที�ราคา17บาทตอ่หุ้น) และ 

 ผลกระทบต่อสว่นแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้น(Control Dilution) คิดเป็นร้อยละ 
50  

แม้วา่การออกและเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุอาจก่อให้เกิดผลกระทบข้างต้นการออกและเสนอขายดงักลา่ว
จะทําให้บริษัทสามารถระดมเงินทนุได้เพียงพอต่อการดําเนินการปรับโครงสร้างทางการเงินและการ
ชําระคืนหนี �ของบริษัทซึ�งจะช่วยลดภาระหนี �สินที�ค้างชําระเป็นจํานวนประมาณ12,900ล้านบาทและ
ดอกเบี �ยค้างจ่ายประมาณ 500 ล้านบาทต่อปี ทั �งนี � โดยพิจารณาจากเงินทนุทั �งหมดที�จะได้จากการ
ออกและเสนอขายหุ้นเพิ�มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนและการออกและจัดสรรหุ้นเพิ�มทุนเพื�อ
รองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเต็มจํานวน ดงันั �น อตัราสว่นหนี �สินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของ
กลุ่มบริษัทจะลดลงจาก1.62เป็น1.23อีกทั �งการออกและเสนอขายหุ้ นเพิ�มทุนในครั �งนี �จะช่วยเพิ�ม
กระแสเงินสดและสง่ผลดีตอ่สถานะทางการเงินของกลุม่บริษัทโดยรวม  

นอกจากนี �แม้ว่าการเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุข้างต้นจะสง่ผลต่อกําไรต่อหุ้น (EPS) ที�ผู้ ถือหุ้นจะได้รับแต่
ด้วยเหตทีุ�ผู้ ถือหุ้นทกุคนเป็นผู้มีสิทธิจองซื �อหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้นผู้ ถือหุ้นจึงจะไม่ได้รับผลกระทบ
ดงักลา่วดงันั �น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุในครั �งนี �จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้นแม้วา่จะเกิดผลกระทบข้างต้นก็ตาม 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 

 เหตุผลและความจาํเป็นในการเพิ�มทุน 

บริษัทต้องระดมเงินทุนให้เพียงพอสําหรับการปรับปรุงสถานะทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยโดยการเพิ�มทนุและลดจํานวนหนี �ซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของแผนการปรับโครงสร้างทาง
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การเงินในขณะที�กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทลดลงจากระดบัราคาจําหน่าย
ของสนิค้าระหวา่งประเทศ 

การเสนอขายหุ้ นเพิ�มทุนต่อผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Rights Offering) ใน
อตัราสว่น 2หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นเพิ�มทนุที�ราคาเสนอขาย 5 บาทต่อหุ้นและการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ
เพื�อรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิBANPU-W3ในอตัราสว่น 1 หุ้นเพิ�มทนุ ต่อ 1 หน่วยใบสําคญั
แสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซื �อหุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิ BANPU-W3 
ดงักลา่ว 5 บาทตอ่หุ้นนั �นนบัเป็นราคาที�เหมาะสมและเป็นประโยชน์สงูสดุซึ�งราคาดงักลา่วได้
กําหนดขึ �นตามความต้องการใช้เงินทนุของบริษัทในอนาคต และบริษัทได้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมของราคาที�เสนอขายหุ้นเพิ�มทนุและราคาใช้สิทธิซื �อหุ้นเพิ�มทนุตามใบสําคญัแสดง
สทิธิที� 5 บาทต่อหุ้นแล้วโดยได้มีการคํานวณราคาดงักลา่วด้วยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัราคา
หุ้นของบริษัทระหวา่งวนัที� 4 มกราคมถึงวนัที� 29 กมุภาพนัธ์2559 หกัด้วยสว่นลดร้อยละ 70
ซึ�งสะท้อนถึงราคาเสนอขายที�จะสามารถจงูใจให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิ 

 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที�ได้จากการเสนอขายหุ้น 

บริษัทมีหนี �ค้างจ่ายที�ต้องชําระคืนในจํานวนที�เทียบเคียงได้กบัเงินทนุที�คาดว่าจะได้จากการ
เพิ�มทนุบริษัทประสงค์ที�จะชําระคืนผลตอบแทนหุ้นกู้ ในเดือนพฤษภาคม 2559 และชําระคืน
หนี �สว่นที�ได้รับการสนบัสนนุของธนาคารจากสถาบนัการเงิน 

 ความสมเหตุสมผลของการเพิ�มทุน แผนการใช้เงินที� ได้จากการเสนอขาย และ 
ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

บริษัทต้องการระดมทนุเพิ�มเติมจํานวนประมาณ 12,900 ล้านบาท เพื�อวตัถปุระสงค์ตามที�
ระบไุว้ในข้อ 4.1 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางการระดมทุนหลายวิธี 
เช่น การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น การเสนอขายตอ่บคุคลในวงจํากดั 
และการกู้ยืม โดยพบวา่ (ก) การเสนอขายตอ่บคุคลในวงจํากดัอาจสง่ผลกระทบต่อสว่นแบ่ง
กําไรหรือสทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิมที�มากกวา่การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น
การถือหุ้น และ (ข) การกู้ ยืมอาจนําไปสูภ่าระผกูพนัที�มากเกินไปในการชําระเงินต้นและ
ดอกเบี �ยของบริษัทฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วเห็นวา่การระดมทนุผา่นการออกและเสนอขาย
หุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นพร้อมการออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ
BANPU-W3 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที�จองซื �อและได้รับจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุข้างต้นเป็นวิธีที�
เหมาะสมที�สดุซึ�งสามารถเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายสามารถมีสว่นร่วมได้ 

ในกรณีที�มีผู้ใช้สทิธิจองซื �อหุ้นในการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นหรือมี
การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ BANPU-W3 น้อยกว่าที�กําหนด สง่ผลให้บริษัทได้เงิน
น้อยกวา่จํานวนทั �งหมด 12,900 ล้านบาท บริษัทจะสามารถนําเงินไปชําระหนี �ให้กบัสถาบนั
การเงินได้น้อยลงแต่ไม่ว่ากรณีใดก็ตามการออกและเสนอขายหุ้นเพิ�มทุนในครั �งนี �จะช่วย
ปรับปรุงอตัราสว่นเงินกู้ยืมตอ่หุ้นทนุสทุธิของบริษัท 
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 ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ สถานะทางการเงนิ และผลการดาํเนินงานของบริษัท 

การออกและเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุในครั �งนี �จะทําให้บริษัทมีเงินทนุที�เพียงพอตอ่การดําเนินการ
ปรับโครงสร้างทางการเงินและการชําระคืนหนี �ซึ�งจะช่วยลดหนี �สินที�ค้างชําระ และสง่ผลให้
อตัราสว่นหนี �สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัทดีขึ �นนอกจากนี � การออกและเสนอขายหุ้น
เพิ�มทนุจะช่วยลดดอกเบี �ยค้างจ่ายและเพิ�มกระแสเงินสดของบริษัท เนื�องจากมีการปรับปรุง
กําไรก่อนหกัดอกเบี �ยภาษี คา่เสื�อมราคา และคา่ตดัจําหนา่ย(EBITDA)ในสว่นอตัราดอกเบี �ย
ค้างจ่าย และสง่ผลให้สถานะทางการเงินของกลุม่บริษัทโดยรวมดีขึ �นอนัจะสง่ผลให้บริษัทมี
ฐานะทางการเงินที�มั�นคงสาํหรับการลงทนุในอนาคต 

 


