
 

การประชุมวสิามัญผู้ถอืหุน้คร้ังที ่1/2564 

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) 

 

   

วนัจนัทร ์ท่ี 9 สงิหาคม 2564 เวลา 13.00 น.   

การประชมุผูถื้อหุน้ผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting)  

และถ่ายทอดสด  

เริม่ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุเวลา 11.00 น.  

 

คณะกรรมการบรษัิทฯ มีความตระหนกัและห่วงใยตอ่สขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาด 

ของไวรสัโคโรนา 2019 จงึมีมติใหจ้ดัการประชมุผูถื้อหุน้ในรูปแบบการประชมุผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยหาก ท่านผูถื้อ

หุน้ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุ โปรดดาํเนินการตามขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8

หรอืมอบฉนัทะใหก้รรมการเขา้รว่มประชมุแทนตามขัน้ตอนใน ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9  

 

*บรษัิทฯ จะดาํเนินการถ่ายทอดสดบรรยากาศการประชมุ ผ่านทาง https://www.youtube.com/embed/QJVaJjwPRN8 



 

ท่ี 0164/098  

20 กรกฎาคม 2564 

 

เร่ือง: แจง้มติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 7/2564 เร่ืองการปรบัแผนการเพ่ิมทนุ  

เรียน: กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

อา้งถึง: จดหมายแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เลขท่ี 0164/082 เมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F 53-4) (ฉบบัปรบัปรุง) 

 2. รายละเอียดเบือ้งตน้ของใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญของบริษัท บา้นปู 

จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 4 (BANPU-W4) ซึ่งจะออกและจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษัทท่ีไดจ้องซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทท่ีออกและเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (ฉบบัปรบัปรุง) 

 3. รายละเอียดเบือ้งตน้ของใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญของบริษัท บา้นปู 

จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 5 (BANPU-W5) ซึ่งจะออกและจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษัทท่ีไดจ้องซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทท่ีออกและเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (ฉบบัปรบัปรุง) 

 4. สารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่โดยการเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ และการออกและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือ

รองรับการใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทครัง้ท่ี 4 

(BANPU-W4) และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้ง ท่ี 5 

(BANPU-W5) ซึ่งจะจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทท่ีจองซือ้และไดร้บัจัดสรร

หุน้สามญัเพ่ิมทนุขา้งตน้ (ฉบบัปรบัปรุง)  

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและ

การอนุญาตใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ท่ีออกใหม่และหุน้ท่ีออกใหม่เพ่ือรองรบัใบสาํคญัแสดง

สิทธิ ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 (และท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ”)  ใหจ้าํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีสาํรองไว้เพ่ือ

รองรบัการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิทุกรุน่ของบรษิัท บา้นป ูจาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) รวมกันไม่เกินรอ้ย

ละ 50 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 7/2564 ซึ่งได้

ประชมุเมื่อวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2564 จึงไดม้ีมติต่าง ๆ ดงันี ้

1. ยกเลิกการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท บา้นป ูจาํกัด (มหาชน) 

ครัง้ท่ี 6 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ BANPU-W6”) จาํนวนไม่เกิน 1,268,645,379 หน่วย ซึ่งจะออกและ
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จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทท่ีไดจ้องซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทท่ีออกและ

เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

2. มีมติใหแ้กไ้ขรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซือ้หุน้สามญัและการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน และเสนอใหท่ี้ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทครัง้ท่ี 1/2564 

(“ทีป่ระชุมวิสามัญ”) พิจารณาอนมุตัดิงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้รายละเอียดอ่ืนนอกจากนีใ้หค้งเดิม 

2.1 การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาํนวน 5,074,581,513 บาท จากเดิม 5,074,581,515 

บาท เป็นจาํนวน 10,149,163,028 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่จาํนวน 

5,074,581,513 หุ้น (“หุ้นเพิ่มทุน”) เพ่ือ (ก) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม

สดัส่วนการถือหุน้ และ (ข) เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญ

ของบริษัทท่ีบริษัทจะออกและจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทท่ีจองซือ้และไดร้บัจดัสรร

หุน้เพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ในครัง้นีโ้ดยไม่คิด

มลูค่า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F 53-4) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

และสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 รวมทั้ง

พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

การเพ่ิมทนุจดทะเบียน 

2.2 การออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท จํานวนรวมไม่เกิน 

3,383,054,342 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทท่ีจองซือ้และไดร้บัจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนท่ี

ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

2.2.1 ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทครัง้ท่ี 4 (“ใบสาํคญั

แสดงสิทธิ BANPU-W4”) จาํนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ

ของบริษัทท่ีจองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 1 หุน้เพ่ิมทุน ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดง

สิทธิ BANPU-W4 โดยไม่คิดมลูค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0 บาท) และใน

กรณีท่ีมีเศษเกิดขึน้จากการคาํนวน ใหปั้ดเศษดงักล่าวทิง้ โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

BANPU-W4 จะมีอายุ 1 ปีนบัแต่วนัท่ีออก และมีราคาใชสิ้ทธิซือ้หุน้เท่ากบั 5 บาท

ต่อหุน้ ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดของการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

BANPU-W4 ขา้งตน้ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 และ 

2.2.2 ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทครัง้ท่ี 5 (“ใบสาํคญั

แสดงสิทธิ BANPU-W5”) จาํนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ

ของบริษัทท่ีจองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 1 หุน้เพ่ิมทุน ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดง

สิทธิ BANPU-W5 โดยไม่คิดมลูค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0 บาท) และใน

กรณีท่ีมีเศษเกิดขึน้จากการคาํนวน ใหปั้ดเศษดงักล่าวทิง้ โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

BANPU-W5 จะมีอายุ 2 ปีนับแต่วันท่ีออก และมีราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นเท่ากับ 7.5 
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บาทต่อหุน้ ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดของการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดง

สิทธิ BANPU-W5 ขา้งตน้ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

2.3 การจดัสรรการจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุจาํนวน 5,074,581,513 หุน้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

2.3.1 จัดสรรหุน้เพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้

(ก) เสนอขายในอตัราส่วน 3 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้เพ่ิมทนุท่ีออกใหม่ ในราคาเสนอ

ขายหุน้ละ 5 บาท  

(ข) เศษของหุน้ใด ๆ จากการจดัสรรใหปั้ดทิง้ 

(ค) ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้หุ้นเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่เกินสิทธิของตนตาม

สัดส่วนท่ีกาํหนดได ้(oversubscription) โดยท่ีผูถื้อหุน้เดิมท่ีประสงคจ์ะ

จองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนจะไดร้บัการจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุท่ีจองซือ้เกนิกวา่

สิทธิก็ต่อเมื่อมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซือ้ตาม

สิทธิครบถว้นแลว้เท่านัน้ โดยการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวใหด้าํเนินการ

ไปจนไม่มีหุน้เพ่ิมทนุเหลือจากการจดัสรร  

ทั้งนี ้ในกรณีท่ีหุน้เพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือมีจาํนวนนอ้ยกว่าจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อ

หุน้เดิมประสงคจ์ะจองซือ้เกินสิทธิ บริษัทจะดาํเนินการจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุ

ส่วนท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินสิทธิแต่ละรายตามสดัส่วน

ของจาํนวนหุน้ท่ีจองซือ้เกินสิทธิต่อจาํนวนหุน้เพ่ิมทนุส่วนท่ีเหลือ 

หากการจัดสรรหุน้เพ่ิมทุนเกินสิทธิขา้งตน้ส่งผลใหผู้้ถือหุน้ท่ีจองซือ้หุ้น

เพ่ิมทนุเกินกว่าสิทธิรายใดมีหนา้ท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(Tender 

Offer) ตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีหน้าท่ีตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ี

เก่ียวขอ้ง  

(ง) ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้เพ่ิมทนุของผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษัทในครัง้นี ้บริษัทจะขออนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทในการ

ประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ถดัไป 

(จ) กาํหนดใหว้นัท่ี 17 สิงหาคม 2564 เป็นวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ

ในการจองซือ้หุน้เพ่ิมทุน (Record Date) โดยกาํหนดระยะเวลาการจอง

ซือ้และการชาํระค่าหุน้เพ่ิมทนุเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน

ระหว่างวนัท่ี 6 ถึง 17 กนัยายน 2564 



4

(ฉ) อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซือ้หุ้นท่ีออกใหม่ยังไม่

แน่นอนและขึน้อยู่กบัการอนมุตัิโดยท่ีประชมุวิสามญั

(ช) นอกจากนี้ ในการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม

สดัส่วนการถือหุน้ขา้งตน้ บรษิัทสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุน้

สามัญท่ีออกใหม่นีใ้ห้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการ

จดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายนัน้จะทาํใหห้รืออาจทาํใหบ้ริษัทมีหนา้ท่ีตาม

กฎหมายต่างประเทศ เช่น ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

และประเทศอ่ืนใดตามท่ีบรษิัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึ่งอาจรวมถึงการไม่

เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ให้แก่บุคคลอเมริกัน (U.S. 

Persons ตามนิยามท่ีกาํหนดใน Regulation S ภายใต ้U.S. Securities 

Act of 1993)) 

2.3.2 จดัสรรหุน้เพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 1,691,527,171  หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 ท่ีบริษัทจะออกใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้เดิมของบรษิัทท่ีจองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้เดิม ตามท่ีไดร้บัอนมุตัใินวาระท่ี 2.2.1 

2.3.3 จัดสรรหุน้เพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 ท่ีบริษัทจะออกใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้เดิมของบรษิัทท่ีจองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้เดิม ตามท่ีไดร้บัอนมุตัใินวาระท่ี 2.2.2 

ทั้งนี ้โปรดพิจารณารายละเอียดการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนในแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) 

ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 และสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุ ตามส่ิงท่ีส่งมา

ดว้ย 4   

3. ยังคงกาํหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2564 ในวันจันทรท่ี์ 9 สิงหาคม 2564 และกาํหนด

รายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 (Record Date) ในวันท่ี 14

กรกฎาคม 2564 ดังเดิม โดยให้แก้ไขรายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมวาระท่ี 2 ถึง 4 เป็น

ดงัต่อไปนี้

วาระท่ี 1 รบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564

วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทจาํนวน 5,074,581,513 บาท จากเดิม

5,074,581,515 บาท เป็นจาํนวน 10,149,163,028 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุ

ท่ีออกใหม่จํานวน 5,074,581,513  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไข

เพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน

ของบรษิัท 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 

จาํนวนรวมไม่เกิน 3,383,054,342 หน่วย 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุจาํนวน 5,074,581,513 หุน้

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

ทัง้นี ้ในการปรบัแผนการเพ่ิมทุนขา้งตน้ บริษัทไดพิ้จารณาและคาํนึงถึงสิทธิและประโยชนข์องผูถื้อหุน้

โดยรวมและของบริษัทเป็นสาํคญั โดยพยายามปรบัแผนการใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสิทธิใกลเ้คียงกับแผนการเงินซึ่ง

บริษัทได้ส่ือสารกับผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้ รวมทั้งยังสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกําหนดของประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุดว้ย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

(นางสมฤดี ชยัมงคล) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

Rattikorn_L
Stamp
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                        8.1 เอกสารแนบเพิมเติมเพือยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 

                             8.2 คูมื่อการใชร้ะบบประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์Webex และระบบ E-Voting 

สิงทสี่งมาด้วย   การสง่เอกสารแบบมอบฉนัทะมอบฉนัทะกรรมการอิสระ และการสง่คาํถามล่วงหนา้ ........................................ 72 

สิงทสี่งมาด้วย  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค ............................................................................................................ 73 

สิงทสี่งมาด้วย  ขอ้มลูกรรมการบรษัิทฯ ทีเป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะ ................................................................................................... 80 
          ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน)(“บรษัิทฯ”) ไดมี้มติใหเ้รยีกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสือ
อิเลก็ทรอนิกสค์รงัที 1/ 2564 ในวนัที  9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. เพอืพิจารณาวาระตา่งๆ ดงันี 
วาระท  ี    ร ับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้  ประจาํปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล เลขานกุารทีประชมุไดจ้ดัทาํรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ซงึประชมุ เมือ
วนัที 2 เมษายน  2564  และคณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ถกูตอ้งตรงตามมติของทีประชมุผูถื้อหุน้ จงึขอ
นาํเสนอต่อทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพือพิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ทีไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครงันี (สิงทีสง่มาดว้ย  1) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจาํปี  2564 

การลงมติ วาระนีไม่ตอ้งลงมติ เนืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 
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วาระท  ี2 พจิารณาอนุมัตกิารเพมิท ุนจดทะเบยีนของบร ิษัทจาํนวน  5,074,581,513 บาท  จากเดมิ 5,074,581,515 
บาท  เป็นจาํนวน  10,149,163,028 บาท  โดยการออกหุน้สามัญเพมิท ุนทอีอกใหม่จาํนวน 5,074,581,513 หุน้  มูลค่าท ี
ตราไว้ห ุน้ละ 1 บาท  และการแก้ไขเพมิเตมิหนังสือบร ิคณหส์นธ ิของบร ิษัทข ้อ  4 เพอืใหส้อดคล้องกับการเพมิท ุนจด
ทะเบยีนของบร ิษัท 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล การเพิมทนุจดทะเบียนของบริษัทจาํนวน  5,074,581,513  บาท จากเดิม 5,074,581,515 บาท 
เป็นจาํนวน10,149,163,028 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิมทนุทีออกใหม่จาํนวน  5,074,581,513 หุน้ (“หุน้เพิมทนุ”) 
ในมูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ (ก) เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ และ (ข) เพือ
รองรบัการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบรษัิททีบรษัิทจะออกและจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษัิททีจองซือและไดร้บัจดัสรรหุน้เพิมทนุทีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ในครงันีโดยไม่
คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิมทุน (F 53-4) ตามสิงทีส่งมาดว้ย 2 และสารสนเทศ
เกียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุ ตามสิงทีสง่มาดว้ย 5  รวมทงัพิจารณาอนมุติัการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบรคิณห์
สนธิของบรษัิทขอ้ 4 เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิมทนุจดทะเบียน  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเห็นว่าการเพิมทุนครงันีเพือเพิมความแข็งแกร่งและสภาพคล่องทาง
การเงินใหแ้ก่บริษัท ใหบ้ริษัทมีเงินทนุเพียงพอต่อการรองรบัการดาํเนินงานของบริษัททงัในปัจจบุนัและอนาคต และ
เพือสนบัสนนุใหบ้รษัิทสามารถบรรลเุปา้หมายการเติบโตตามแผนกลยทุธไ์ดอ้ย่างราบรืน  อีกทงัช่วยลดภาระดอกเบีย
จ่ายของบรษัิท ตลอดจนช่วยเพิมเงินทนุหมนุเวียนสาํหรบัการดาํเนินธุรกิจ และช่วยเพิมความสามารถในการขยายการ
ลงทนุเพิมเติมอนัจะสง่ผลใหก้ารดาํเนินงานของบรษัิทมีแนวโนม้ทีจะเติบโตไดใ้นอนาคต 

 จงึเห็นควรนาํเสนอใหที้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัการเพิมทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ จาํนวน   
5,074,581,513  บาท จากเดิม 5,074,581,515 บาท เป็นจาํนวน  10,149,163,028  บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิมทนุ
ทีออกใหม่จาํนวน 5,074,581,513 หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิท
ขอ้ 4 เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเพิมทนุจดทะเบยีนของบรษัิท 

การลงมติ วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระท  ี3 พจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรใบสาํคัญแสดงสิทธ ิทจีะซ ือห ุน้สามญัของบร ิษัท  จาํนวนรวมไม่
เกิน  3,383,054,342 หน่วย 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล การออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบรษัิท จาํนวนรวมไม่เกิน  
3,383,054,342  หน่วย ใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมของบรษัิททีจองซอืและไดร้บัจดัสรรหุน้เพิมทนุทีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 
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1. ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบรษัิทครงัที 4 (“ใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ BANPU-
W4”) จาํนวนไม่เกิน  , , , หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิททีจองซือและไดร้บัจดัสรรหุน้เพิมทนุ
ทีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ ในอตัราสว่น 1 หุน้เพิมทนุ ตอ่ 1 หน่วยใบสาํคญั
แสดงสิทธิ BANPU-W  โดยไม่คิดมลูคา่ (ราคาเสนอขายตอ่หน่วยเท่ากบั 0 บาท) และในกรณีทีมีเศษเกิดขนึ
จากการคาํนวน ใหปั้ดเศษดงักลา่วทิง โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W  จะมีอาย ุ1 ปีนบัแตว่นัทีออก และ
มีราคาใชสิ้ทธิซอืหุน้สามญัเท่ากบั 5 บาทตอ่หุน้ ทงันี โปรดพิจารณารายละเอียดของการออกและจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 ขา้งตน้ตามสิงทีสง่มาดว้ย 3 

2. ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบรษัิทครงัที 5 (“ใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ BANPU-
W5”) จาํนวนไม่เกิน   , , , หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิททีจองซือและไดร้บัจดัสรรหุน้เพิมทนุ
ทีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ ในอตัราสว่น 1 หุน้เพิมทนุ ตอ่ 1 หน่วยใบสาํคญั
แสดงสิทธิ BANPU-W  โดยไม่คิดมลูคา่ (ราคาเสนอขายตอ่หน่วยเท่ากบั 0 บาท) และในกรณีทีมีเศษเกิดขนึ
จากการคาํนวน ใหปั้ดเศษดงักลา่วทิง โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W  จะมีอาย ุ2 ปีนบัแตว่นัทีออก และ
มีราคาใชสิ้ทธิซอืหุน้สามญัเท่ากบั 7.50 บาทตอ่หุน้ ทงันี โปรดพิจารณารายละเอียดของการออกและจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 ขา้งตน้ตามสิงทีสง่มาดว้ย 4 

 นอกจากนี ทีประชมุคณะกรรมการมีมติอนมุติัใหเ้สนอใหที้ประชมุวิสามญัพิจารณาอนมุติัการมอบหมายให้
นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เป็นผู้พิจารณากาํหนด แก้ไข เพิมเติมหลักเกณฑ์ เงือนไข และ
รายละเอียดอืน ๆ ทีจาํเป็นและเกียวเนืองกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
BANPU-W5 ตามทีจาํเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายทีเกียวขอ้งและดาํเนินการต่าง ๆ ซงึรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการ
ดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเกียวขอ้ง และการนาํใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 
BANPU-W5 และหุน้สามญัทีออกเนืองจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถึงการแต่งตงัและมอบหมายบุคคลอืนทีมีความเหมาะสมเป็นผูร้บัมอบอาํนาจ
ช่วงในการดาํเนินการตา่ง ๆ ขา้งตน้  

 
ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ทีประชมุสมควรอนมุติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ทีจะซอืหุน้สามญัของบรษัิท 2 รุน่ คือ BANPU-W4 , BANPU-W5 จาํนวนไม่เกิน 3,383,054,342  หน่วย เพือจดัสรรใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ทีจองซือและไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุทีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น 
ตามรายละเอียดปรากฏในสิงทีสง่มาดว้ย 3, 4  
 
การลงมติ วาระนีตอ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 
 
วาระท  ี4  พจิารณาการจดัสรรหุน้เพมิทนุจาํนวนไมเ่กิน  5,074,581,513 หุน้  
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ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล จดัสรรหุน้เพิมทนุจาํนวน 5,074,581,513 หุน้ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

4.1 จดัสรรหุน้เพิมทนุจาํนวนไม่เกิน , , ,   หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี 

4.1.1 เสนอขายในอตัราสว่น 3 หุน้เดิมตอ่  หุน้เพิมทนุทีออกใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ  บาท 

4.1.2 เศษของหุน้ใด ๆ จากการจดัสรรใหปั้ดทิง 

4.1.3 ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือหุ้นเพิมทุนทีออกใหม่ เ กินสิทธิของตนตามสัดส่วนทีกําหนดได้ 
(oversubscription) โดยทีผูถื้อหุน้เดิมทีประสงคจ์ะจองซือเกินกว่าสิทธิของตนจะไดร้บัการจัดสรร
หุน้เพิมทนุทีจองซือเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมือมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมทีไดจ้องซือตาม
สิทธิครบถว้นแลว้เท่านนั โดยการจดัสรรหุน้เพิมทนุดงักลา่วใหด้าํเนินการไปจนไม่มีหุน้เพิมทนุเหลือ
จากการจดัสรร  

ทงันี ในกรณีทีหุน้เพิมทนุสว่นทีเหลือมีจาํนวนนอ้ยกวา่จาํนวนหุน้ทีผูถื้อหุน้เดิมประสงคจ์ะจองซอื
เกินสิทธิ บรษัิทจะดาํเนินการจดัสรรหุน้เพิมทนุสว่นทีเหลือดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีจองซอืเกินสิทธิแต่
ละรายตามสดัสว่นของจาํนวนหุน้ทีจองซือเกินสิทธิตอ่จาํนวนหุน้เพิมทนุสว่นทีเหลือ 

หากการจดัสรรหุน้เพิมทนุเกินสิทธิขา้งตน้สง่ผลใหผู้ถื้อหุน้ทีจองซอืหุน้เพิมทนุเกินกวา่สิทธิรายใดมี
หนา้ทีตอ้งทาํคาํเสนอซือหลกัทรพัย ์ (Tender Offer) ตามทีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทนุทีเกียวขอ้ง ผูถื้อหุน้ดงักลา่วมีหนา้ทีตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑที์เกียวขอ้ง  

4.1.4 ในกรณีทีมีหุน้เหลือจากการใชสิ้ทธิจองซือหุน้เพิมทนุของผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทในครงันี บรษัิทจะขอ
อนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทในการประชมุผูถื้อหุน้ครงัถดัไป 

4.1.5 กาํหนดใหว้นัที 17 สิงหาคม 2564 เป็นวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิในการจองซือหุน้เพิมทุน 
(Record Date) โดยกาํหนดระยะเวลาการจองซือและการชาํระค่าหุน้เพิมทุนเพือเสนอขายใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้เดิมตามสดัสว่นระหวา่งวนัที 6 ถึง 17 กนัยายน 2564 

4.1.6 อย่างไรก็ตาม สิทธิของผูถื้อหุน้เดิมในการจองซือหุน้ทีออกใหม่ยงัไม่แน่นอนและขึนอยู่กบัการอนมุติั
โดยทีประชมุวิสามญั 

4.1.7 นอกจากนี ในการจดัสรรหุน้เพิมทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ขา้งตน้ บรษัิท
สงวนสิทธิทีจะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัทีออกใหม่นีใหก้ับผูถื้อหุน้รายใด ๆ หากการเสนอ
ขายหรือการจัดสรรหุน้ใหแ้ก่ผู้ถือหุน้รายนันจะทาํใหห้รืออาจทาํใหบ้ริษัทมีหน้าทีตามกฎหมาย
ต่างประเทศ เช่น ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทในประเทศสหรฐัอเมริกา และประเทศอืนใดตามทีบริษัท
พิจารณาเห็นสมควร (ซึงอาจรวมถึงการไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุน้สามญัทีออกใหม่ใหแ้ก่บุคคล
อเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามทีกําหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 
1993)) 
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4.2 จดัสรรหุน้เพิมทนุจาํนวนไม่เกิน , , ,  หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือรองรบัการใชสิ้ทธิของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 ทีบริษัทจะออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัททีจองซือและไดร้บัจัดสรรหุน้
เพิมทนุทีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ตามทีไดร้บัอนมุติัในวาระที 3 

4.3 จดัสรรหุน้เพิมทนุจาํนวนไม่เกิน , , ,  หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือรองรบัการใชสิ้ทธิของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 ทีบริษัทจะออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัททีจองซือและไดร้บัจัดสรรหุน้
เพิมทนุทีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ตามทีไดร้บัอนมุติัในวาระที 3 

 นอกจากนี ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุติัใหเ้สนอใหที้ประชมุวิสามญัพิจารณาอนมุติัมอบหมาย
ใหน้างสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร เป็นผูพ้ิจารณากาํหนดหรือเปลียนแปลงรายละเอียดและเงือนไขของ
การจดัสรร และรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัสรร การออกและเสนอขายหุน้เพิมทนุ และการออกหุน้สามญั
เพือรองรบัการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิของบรษัิท ตามทีจาํเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายทีเกียวขอ้ง เช่น การ
จัดสรรหุน้เพิมทุนเป็นครงัเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาเสนอขาย ระยะเวลาการใชสิ้ทธิจองซือ ราคาทีเสนอขาย 
วิธีการชาํระเงิน การกาํหนดและแกไ้ขเปลียนแปลงรายละเอียดอืนใดเกียวกับการจอง การจดัสรร เป็นตน้ รวมถึงลง
นามในเอกสารหรือคาํขออนุญาตต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง หรือหลกัฐานทีจาํเป็นและเกียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้เพิมทุน 
รวมถึงการติดต่อและยืนคาํขออนญุาต เอกสาร หรือหลกัฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง และการ
ดาํเนินการใด ๆ ซงึรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการนาํหุน้เพิมทนุ และใบสาํคญัแสดงสิทธิของบรษัิทขา้งตน้เขา้จดทะเบียน
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป และการแต่งตงัและมอบหมายบคุคลอืนทีมีความเหมาะสมเป็น
ผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการตา่ง ๆ ขา้งตน้  

ทงันี โปรดพิจารณารายละเอียดการจดัสรรหุน้เพิมทนุในแบบรายงานการเพิมทนุ (F 53-4) ตามสิงทีสง่มาดว้ย 
2 และสารสนเทศเกียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุ ตามสิงทีสง่มาดว้ย 5  

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท   คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที้ประชมุผูถื้อหุน้อนมุติัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิมทนุ จาํนวนไม่เกิน 5,074,581,513 หุน้ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
การลงมติ วาระนีตอ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 
 
วาระท  ี5   พจิารณาเร ืองอ ืนๆ  (ถ้ามี) 

วาระนีกาํหนดไวเ้พือใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้สงสยัและ/หรือเพือใหก้รรมการไดชี้แจงขอ้ซกัถามหรือขอ้สงสยั 
ตา่งๆ (ถา้มี) ดงันนัจะไม่มีการนาํเสนอเรอืงอืนใดใหที้ประชมุพิจารณาอนมุติั และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี 

 โดยหากท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุม โปรดดาํเนินการตามขันตอนการเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ
อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) สิงทีสง่มาดว้ย 8 

 เพือความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนาํใหท่้านมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ เป็นตวัแทนในการมอบฉันทะ โดย
ขอ้มลูกรรมการบริษัทฯ ทีเป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2564  (สิงทีส่งมาดว้ย 11) 
โดยระบใุนแบบ ข ใหเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได ้ 
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 บรษัิทฯ ไดจ้ดัทาํรายละเอียด ขอ้เท็จจรงิ และเหตผุล เพือประกอบการพิจารณาอนมุติัวาระต่างๆ ขา้งตน้  ได้
จดัทาํในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส ์หรอื QR Code ทีไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครงันี   

          ขอแสดงความนบัถือ 

                

                                                                                         (นายชนินท ์วอ่งกศุลกิจ) 

                ประธานกรรมการบรษัิท 
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	1. To cancel the issuance and offering of the warrants representing the right to purchase ordinary shares of Banpu Public Company Limited No. 6 ("Warrants BANPU-W6”) in the amount of not exceeding 1,268,645,379 units which will be issued and allocated...
	2. Resolved to amend the details of the relevant agendas regarding the issuance and offering of warrants representing the right to purchase ordinary shares and the allocation of newly issued shares, and to propose to the Extraordinary General Meeting ...
	2.1 the increase of the Company’s registered capital of Baht 5,074,581,513 from Baht 5,074,581,515 to Baht 10,149,163,028 by issuing 5,074,581,513 new ordinary shares (the “New Shares”) to (a) be offered to existing shareholders of the Company in prop...
	2.2 the issuance and offering of warrants representing the right to purchase ordinary shares of the Company in the aggregate amount of not exceeding 3,383,054,342 units to the existing shareholders of the Company who subscribe for and are allocated wi...
	2.2.1 issuance and allocation of warrants representing the right to purchase ordinary shares of the Company No. 4 ("Warrants BANPU-W4”) in the amount of not exceeding 1,691,527,171 units to the existing shareholders of the Company who subscribe for an...
	2.2.2 issuance and allocation of warrants representing the right to purchase ordinary shares of the Company No. 5 ("Warrants BANPU-W5”) in the amount of not exceeding 1,691,527,171 units to the existing shareholders of the Company who subscribe for an...
	2.3 the allocation of 5,074,581,513 New Shares with details as follows:
	2.3.1 allocation of New Shares in the amount of not exceeding 1,691,527,171 shares with Baht 1 par value per share to the existing shareholders of the Company in proportion to their respective shareholdings with the following details:
	(i) offering at the ratio of 3 existing shares to 1 newly issued share at the offering price of Baht 5 per share;
	(ii) any fraction of shares from the allocation shall be rounded down;
	(iii) the existing shareholders shall be entitled to subscribe for the New Shares in excess of their entitlements pursuant to the given ratio (oversubscription). In this regard, the existing shareholders who express their interests to subscribe for th...
	Nevertheless, if the number of New Shares remaining unsubscribed is less than the number to which the existing shareholders have expressed their interest to subscribe in excess of their respective shareholding rights, then the Company shall proceed to...
	In the event that the allocation of the over-subscribed New Shares above would result in any shareholders over-subscribing being obliged to make a mandatory tender offer pursuant to the relevant notification of the Capital Market Supervisory Board, su...
	(iv) in the case where there are shares remaining unsubscribed after the exercise of subscription rights by the existing shareholders of the Company, the Company shall seek for approval from its next shareholders’ meeting to reduce its registered capi...
	(v) the shareholders who are eligible to subscribe the New Shares shall be those whose names are recorded in the share register on 17 August 2021 (Record Date), and the subscription and payment period for the New Shares allotted and offered to the exi...
	(vi) nonetheless, the right of the existing shareholders to subscribe for the New Shares is still uncertain pending an approval by the EGM; and
	(vii) additionally, the Company reserves the right to refuse to offer or allocate newly issued ordinary shares to any shareholder if such offering or allocation will or may result in the Company being subject to any obligations under the law of other ...
	2.3.2 allocation of the New Shares in the amount of not exceeding 1,691,527,171 shares with Baht 1 par value per share to accommodate the exercise of Warrants BANPU-W4 to be issued by the Company to the existing shareholders who subscribe for and are ...
	2.3.3 allocation of the New Shares in the amount of not exceeding 1,691,527,171 shares with Baht 1 par value per share to accommodate the exercise of Warrants BANPU-W5 to be issued by the Company to the existing shareholders who subscribe for and are ...
	For more details on the allocation of the New Shares, please refer to Enclosure 1 – Capital Increase Form (F 53-4) and Enclosure 4 – Information Memorandum regarding the Offering of Newly Issued Ordinary Shares.
	3. To maintain the date of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2021 to be on Monday 9 August 2021 and the Record Date to determine the shareholders who are eligible to attend the Extraordinary General Meeting of the Shareholder...
	Agenda 1 To acknowledge the minutes of the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders.
	Agenda 2 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital of Baht 5,074,581,513 from Baht 5,074,581,515 to Baht 10,149,163,028 by issuing 5,074,581,513 new ordinary shares with Baht 1 par value per share, as well as the amendme...
	Agenda 3 To consider and approve the issuance and allocation of warrants representing the right to purchase ordinary shares of the Company in the aggregate amount of not exceeding 3,383,054,342 units.
	Agenda 4 To consider and approve the allocation of 5,074,581,513 newly issued ordinary shares.
	Agenda 5 To consider other businesses (if any).




