
สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

รายละเอียดเบือ้งต้นของใบสาํคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามัญ 

บริษัท บ้านปู จาํกดั (มหาชน) คร้ังที ่5 (BANPU-W5) 

ซึ่งจะออกและจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษัททีไ่ดจ้องซือ้และได้รับจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุของ

บริษัททีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ฉบับปรับปรุง) 

 

ประเภทหลักทรัพย ์ : ใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญของบริษัท บา้นปู จาํกัด 

(มหาชน) ครัง้ท่ี 5 (BANPU-W5) 

ชนิด : ใบสาํคญัแสดงสิทธิชนิดระบชุื่อผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้

จาํนวน : ไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย 

จาํนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ : ไม่เกิน 1,691,527,171 หุน้ (มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) คิด

เป็นไม่เกินร้อยละ 33.33 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของบริษัท ณ วันท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติ

การเพ่ิมทนุและการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 นี ้

โดยท่ีจํานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีจะจัดสรรและสาํรองไว้เพ่ือ

รองรับใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 รวมกับจํานวนหุ้นท่ี

จดัสรรและสาํรองไวเ้พ่ือรองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิอ่ืน ๆ  ทัง้หมด

ของบริษัทคิดเป็นไม่เกินรอ้ยละ 50 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้

แลว้ทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุน

ของบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน โดยท่ีไม่มีหุน้เหลือจาก

การออกและเสนอขายในครัง้นี ้

ทั้งนี ้บริษัทจะเสนอขายหุน้รองรบัการใชสิ้ทธิใหแ้ลว้เสร็จตาม

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 

ลักษณะการจัดสรร : เป็นการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้

และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทตามสดัส่วนการถือ

หุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพ่ิมทุน ต่อ 1 หน่วยใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ โดยกาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซือ้หุน้สามัญ

เพ่ิมทุนพรอ้มใบสาํคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันท่ี 17 

สิงหาคม 2564 

ราคาเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ : ไม่คิดมลูค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0 บาท) 

อัตราการใช้สทิธิซือ้หุน้สามัญ : ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมี

การปรบัสิทธิตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขท่ีกาํหนด) 
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ราคาใช้สิทธซิือ้หุ้นสามัญ : 7.50 บาทต่อหุ้น  (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิท ธิตาม

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขท่ีกาํหนด) 

ทัง้นี ้หากมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิจะตอ้งไม่

ตํ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องหุน้บรษิัท ณ ขณะนัน้ 

อายุของใบสาํคัญแสดงสทิธิ : 2 ปี นับตั้งแต่วันท่ีออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี ้บริษัทจะไม่

ขยายอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 

วันกาํหนดการใช้สทิธแิละระยะเวลา

การใช้สิทธิ 

: ณ วนัท่ีครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการ

ใช้สิทธิ 

: ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ท่ีประสงคจ์ะใช้สิทธิใน

การซือ้หุน้สามญัของบรษิัทจะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ

ซือ้หุน้สามญัของบริษัทภายในระยะเวลา 15 วนัทาํการก่อนวนั

กําหนดการใช้สิทธิ โดยให้ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัทาํการใด ๆ   

เงือ่นไขการปรับสิทธ ิ : บริษัทจะดาํเนินการปรบัราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ เมื่อ

เกิด เหตุการณ์ใด เหตุการณ์ห น่ึ งดังต่ อ ไปนี้  เ พ่ือรักษา

ผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไป

กว่าเดิม 

(1) เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษัท อนั

เป็นผลมาจากการรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 

(2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ใด ๆ ในราคาท่ีตํ่ากว่า

รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัท 

(3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ประเภทหุ้นกู้

แปลงสภาพหรือใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ใด  ๆ  โดย

กาํหนดราคาหรือคาํนวณราคาของหุน้ท่ีออกใหม่เพ่ือรองรบั

หุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้นัน้ ตํ่า

กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัท 

(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออก

ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

(5) เมื่อบรษิัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอตัราท่ีระบไุวใ้น

ขอ้กาํหนดสิทธิ 



 3 

(6) เมื่อมีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ท่ีทาํให้ผล

ประโยชนต์อบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้

หุน้จะไดร้บัเมื่อมีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดอ้ย

ไปกว่าเดิม 

ทั้งนี ้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากําหนด

เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการปรบัหรือการ

เปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ  

เงือ่นไขอื่นๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิัท เป็นผูพิ้จารณากาํหนดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข 

และรายละเอียดอ่ืน ๆ ของใบสาํคัญแสดงสิทธิโดยรวมถึงการ

เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมทัง้ ดาํเนินการต่าง ๆ  อนัจาํเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบั

การออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ซึ่งรวมถึงการ

นาํใบสาํคญัแสดงสิทธิและหุน้สามญัท่ีออกเน่ืองจากการใชสิ้ทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเ บียนในตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย ( “ตลาด

หลักทรัพยฯ์”) ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

ผลกระทบทีมี่ต่อผู้ถือหุ้น  1. หุน้สามญัท่ีออกตามการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิใน

ครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกบัหุน้สามญัของบริษัท

ท่ีออกไปก่อนหนา้นีท้กุประการ 

2. นอกจากหุ้นสามัญจํานวน 1,691,527,171 หุ้น (มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) ท่ีไดจ้ดัสรรไวเ้พ่ือรองรบัใบสาํคญั

แสดงสิทธิ BANPU-W5 ในครัง้นี ้บริษัทอาจจะตอ้งเพ่ิมทนุ

ขึน้อีกเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในการใชสิ้ทธิ เมื่อเกิด

เหตุการณต์ามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

3. ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐาน โดย

แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงันี ้

กรณีท่ี 1 ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุน

ของบรษิัททัง้จาํนวน 

กรณีท่ี 2 บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้น

สามญัเพ่ิมทุนของบริษัททัง้จาํนวน (ผูถื้อหุน้เดิม
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ขายใบสําคัญสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง

จาํนวน) 

3.1 การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 

กรณีท่ี 1: Control Dilution เท่ากบัศนูย ์

กรณีท่ี 2: จะไดร้บัผลกระทบ Control Dilution ดงันี ้ 

สูตรการคาํนวณ:  

=   
Qx

(Qo + Qx)
 

โดยที ่ 

Qo  =  จาํนวนหุน้ชาํระแลว้ทีม่ี

อยู่เดมิ  

Qx  =  จาํนวนหุน้ทีเ่สนอขาย

ครัง้นี ้

ดงันัน้ Control Dilution = รอ้ยละ 50 

3.2 การลดลงของราคา (Price Dilution) 

สูตรการคาํนวณ : 

Price Dilution =  (ราคาถวัเฉล่ียถว่งนํา้หนกั15 วนั

ทาํการยอ้นหลงั ก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลงั

การเสนอขาย) / ราคาถวัเฉล่ียถว่งนํา้หนกั15 วนัทาํ

การยอ้นหลงั ก่อนการเสนอขาย  

กรณีท่ี 1: Price Dilution เท่ากบั รอ้ยละ 31 

กรณีท่ี 2: Price Dilution เท่ากบั รอ้ยละ 31 

3.3 การลดลงของส่วนแบ่งกาํไร (EPS Dilution) 

สูตรการคาํนวณ :   

=   
EPSo - EPSn

EPSo
 

กรณีท่ี 1: EPS Dilution เท่ากบั รอ้ยละ 50 

กรณีท่ี 2: EPS Dilution เท่ากบั รอ้ยละ 50 

ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสิทธทิี่

เสนอขาย 

: บริษัทจะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 ท่ีออกในครัง้นีไ้ป

จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ตลาดรองของหุน้สามัญทีเ่กดิจาก

การใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ

: บริษัทจะนําหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี ้เข้าจด

ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

นายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ : บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 


