
 

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 
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(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

ดงัต่อไปนี ้ 

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 

 

 

(นางสมฤด ีชยัมงคล) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

Rattikorn_L
Stamp



 

(F 53-4)  สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท บ้านปู จาํกดั (มหาชน) 

วันที ่30 มิถุนายน 2564 

(ฉบับปรับปรุง) 

 

บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งท่ี 6/2564 เมื่อวันท่ี  

30 มิถนุายน 2564 ตัง้แต่เวลา 14.00 - 17.00 น. เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุและจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุ ซึ่งมีการปรบัแผนการ

เพ่ิมทนุเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการ

อนุญาตใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ท่ีออกใหม่และหุน้ท่ีออกใหม่เพ่ือรองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 (และท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) โดยมติคณะกรรมการครัง้ท่ี 7/2564 เมื่อวนัท่ี 20 กรกฎาคม  

2564 ตัง้แต่เวลา 11.00 – 12.00 น. ดงัต่อไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการไดม้ีมติอนุมัติเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2564 (“ที่ประชุม

วิสามัญ ”) พิจารณาอนุมัติการเ พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน  5,074,581,513 บาท  จากเดิม 

5,074,581,515 บาท เป็นจํานวน 10,149,163,028 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่จํานวน 

5,074,581,513 หุน้ (“หุ้นเพิ่มทุน”) ในมลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

มูลค่าทีต่ราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

 แบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์นการ

ใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั 5,074,581,513 1 5,074,581,513 

 แบบมอบอาํนาจทั่วไป 

(General Mandate) 

- - - - 

 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

2.1 แบบกาํหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก่ 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

อัตราส่วน 

(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง

ซือ้ และชาํระ

เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิมตาม

สัดส่วนการถือหุน้ 

ไม่เกิน 

1,691,527,171 

3 หุน้เดิม: 

1 หุน้เพิ่มทนุ ใน

5.00 6 – 17  

กนัยายน 2564 

โปรด

พิจารณา
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จัดสรรให้แก่ 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

อัตราส่วน 

(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง

ซือ้ และชาํระ

เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

โ ด ย ผู้ ถื อ หุ้ น

สามารถจอง ซื ้อ

หุ้นสามัญท่ีออก

ใหม่เกินกว่าสิทธิ

ได ้ 

กรณีท่ีมีเศษของ

หุน้ใหปั้ดทิง้ 

หมายเหตุ

ดา้นล่าง 

เพ่ือรองรับการใช้

สิ ท ธิ ต า ม

ใ บ สําคัญ แ ส ด ง

สิ ท ธิ ท่ี จะ ซื ้อ หุ้น

สามัญของบริษัท

ค รั้ ง ท่ี  4 

(“ใบสาํคัญแสดง

สิ ท ธิ  BANPU-

W4”) ท่ี จั ด ส ร ร

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ข อ ง บ ริ ษั ท ท่ี ไ ด้

จองซือ้และได้รับ

จัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัท

ท่ีออกและเสนอ

ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมตามสัดส่วน

การถือหุน้ 

ไม่เกิน 

1,691,527,171 

1 หุน้เพิ่มทนุ : 1 

หน่วยใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 

- จัดสรรให้แก่

ผูถื้อหุน้เดิมท่ี

จอง ซื ้อแ ล ะ

ไ ด้ รั บ ก า ร

จั ด ส ร ร หุ้ น

เพิ่ มทุน โด ย

ไม่คิดมลูค่า 

- ราคาการใช้

สิ ท ธิ  5.00 

บ า ท ต่ อ หุ้ น 

(อัตราการใช้

สิทธิ  เท่ากับ 

ใ บ สํ า คั ญ

แสดงสิทธิ 1 

หน่วย  :  หุ้น

สามญั 1 หุน้) 

ผูถื้อหุน้จะไดร้บั

ใบสาํคัญแสดง

สิ ท ธิ  BANPU-

W4 โดยไม่ คิ ด

มูล ค่ า  เ มื่ อ ไ ด้

จ อ ง ซื ้ อ แ ล ะ

ไดร้บัการจดัสรร

หุ้นเพิ่มทุนตาม

ข้อกําหนดและ

เ งื่ อ น ไ ข ข อ ง

บริษัท 

โปรด

พิจารณา

หมายเหตุ

ดา้นล่าง 

เพ่ือรองรับการใช้

สิ ท ธิ ต า ม

ใ บ สําคัญ แ ส ด ง

สิ ท ธิ ท่ี จะ ซื ้อ หุ้น

สามัญของบริษัท

ค รั้ ง ท่ี  5 

(“ใบสาํคัญแสดง

สิ ท ธิ  BANPU-

W5”) ท่ี จั ด ส ร ร

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ข อ ง บ ริ ษั ท ท่ี ไ ด้

ไม่เกิน 

1,691,527,171 

1 หุน้เพิ่มทนุ : 1 

หน่วยใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 

- จัดสรรให้แก่

ผูถื้อหุน้เดิมท่ี

จอง ซื ้อแ ล ะ

ไ ด้ รั บ ก า ร

จั ด ส ร ร หุ้ น

เพิ่ มทุน โด ย

ไม่คิดมลูค่า 

- ราคาการใช้

สิ ท ธิ  7.5 0 

บ า ท ต่ อ หุ้ น 

(อัตราการใช้

ผูถื้อหุน้จะไดร้บั

ใบสาํคัญแสดง

สิ ท ธิ  BANPU-

W5 โดยไม่ คิ ด

มูล ค่ า  เ มื่ อ ไ ด้

จ อ ง ซื ้ อ แ ล ะ

ไดร้บัการจดัสรร

หุ้นเพิ่มทุนตาม

ข้อกําหนดและ

เ งื่ อ น ไ ข ข อ ง

บริษัท 

โปรด

พิจารณา

หมายเหตุ

ดา้นล่าง 
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จัดสรรให้แก่ 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

อัตราส่วน 

(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง

ซือ้ และชาํระ

เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

จองซือ้และได้รับ

จัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัท

ท่ีออกและเสนอ

ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมตามสัดส่วน

การถือหุน้ 

สิทธิ  เท่ากับ 

ใ บ สํ า คั ญ

แสดงสิทธิ 1 

หน่วย  :  หุ้น

สามญั 1 หุน้) 

รวม 
ไม่เกิน 

5,074,581,513 
 

 

หมายเหต:ุ 

1. จัดสรรหุน้เพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของ

บริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.1 เสนอขายในอตัราส่วน 3 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้เพ่ิมทนุที่ออกใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 5 บาท  

1.2 เศษของหุน้ใด ๆ จากการจดัสรรใหปั้ดทิง้ 

1.3 ผูถ้ือหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้เพ่ิมทุนที่ออกใหม่เกินสิทธิของตนตามสดัส่วนที่กาํหนดได ้(oversubscription) 

โดยที่ผูถ้ือหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนจะไดร้บัการจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ

ก็ต่อเม่ือมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมที่ไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถว้นแลว้เท่านัน้ โดยการจดัสรร

หุน้เพ่ิมทนุดงักล่าวใหด้าํเนินการไปจนไม่มีหุน้เพ่ิมทนุเหลือจากการจดัสรร  

ทัง้นี ้ในกรณีที่หุน้เพ่ิมทุนส่วนที่เหลือมีจาํนวนนอ้ยกว่าจาํนวนหุน้ที่ผูถ้ือหุน้เดิมประสงคจ์ะจองซือ้เกินสิทธิ 

บริษัทจะดาํเนินการจัดสรรหุน้เพ่ิมทุนส่วนที่เหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิแต่ละรายตาม

สดัส่วนของจาํนวนหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิต่อจาํนวนหุน้เพ่ิมทนุส่วนที่เหลือ 

หากการจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุเกินสิทธิขา้งตน้ส่งผลใหผู้ถ้ือหุน้ที่จองซือ้หุน้เพ่ิมทนุเกินกว่าสิทธิรายใดมีหนา้ที่ตอ้ง

ทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ตามที่กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที่เกี่ยวขอ้ง 

ผูถ้ือหุน้ดงักล่าวมีหนา้ที่ตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง  

1.4 ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการใชส้ิทธิจองซือ้หุน้เพ่ิมทุนของผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทในครัง้นี ้บริษัทจะขออนุมตัิ

การลดทนุจดทะเบียนของบริษัทในการประชมุผูถ้ือหุน้ครัง้ถดัไป 

1.5 กาํหนดใหว้นัที่ 17 สิงหาคม 2564 เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิในการจองซือ้หุน้เพ่ิมทุน (Record 

Date) โดยกาํหนดระยะเวลาการจองซือ้และการชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตาม

สดัส่วนระหว่างวนัที่ 6 ถึง 17 กนัยายน 2564 

1.6 อย่างไรก็ตาม สิทธิของผูถ้ือหุน้เดิมในการจองซือ้หุน้ที่ออกใหม่ยงัไม่แน่นอนและขึน้อยู่กับการอนุมตัิโดยที่

ประชมุวิสามญั 
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1.7 นอกจากนี ้ในการจัดสรรหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ขา้งตน้ บริษัทสงวน

สิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุน้สามัญที่ออกใหม่นีใ้หก้ับผูถ้ือหุน้รายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการ

จัดสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้รายนัน้จะทาํใหห้รืออาจทาํใหบ้ริษัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น ผูถ้ือหุน้

เดิมของบริษัทในประเทศสหรฐัอเมริกา และประเทศอ่ืนใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึ่งอาจรวมถึง

การไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่ใหแ้ก่บคุคลอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กาํหนดใน 

Regulation S ภายใต ้U.S. Securities Act of 1993)) 

2. ออกและจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท จาํนวนรวมไม่เกิน 3,383,054,342 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้ือ

หุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ โดย

มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

2.1 ออกและจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 จาํนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม

ของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บัจัดสรรหุน้เพ่ิมทุนที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

ในอตัราส่วน 1 หุน้เพ่ิมทนุ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 โดยไม่คิดมลูค่า (ราคาเสนอขายต่อ

หน่วยเท่ากับ 0 บาท) และในกรณีที่มีเศษเกิดขึน้จากการคาํนวน ใหปั้ดเศษดงักล่าวทิง้ โดยใบสาํคญัแสดง

สิทธิ BANPU-W4 จะมีอาย ุ1 ปีนบัแต่วนัที่ออก และมีราคาใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั 1 หุน้ เท่ากบั 5 บาทต่อหุน้ 

2.2 ออกและจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 จาํนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม

ของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บัจัดสรรหุน้เพ่ิมทุนที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

ในอตัราส่วน 1 หุน้เพ่ิมทนุ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 โดยไม่คิดมลูค่า (ราคาเสนอขายต่อ

หน่วยเท่ากับ 0 บาท) และในกรณีที่มีเศษเกิดขึน้จากการคาํนวน ใหปั้ดเศษดงักล่าวทิง้ โดยใบสาํคญัแสดง

สิทธิ BANPU-W5 จะมีอายุ 2 ปีนับแต่วนัที่ออก และมีราคาใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั 1 หุน้ เท่ากับ 7.5 บาทต่อ

หุน้ 

3. จัดสรรหุน้เพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิของใบสาํคญั

แสดงสิทธิ BANPU-W4 ที่บริษัทจะออกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บัจัดสรรหุน้เพ่ิมทุนที่ออกและ

เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ 

4. จัดสรรหุน้เพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิของใบสาํคญั

แสดงสิทธิ BANPU-W5 ที่บริษัทจะออกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บัจัดสรรหุน้เพ่ิมทุนที่ออกและ

เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ 

5. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติใหน้างสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูมี้อาํนาจในการพิจารณา

กําหนด แก้ไข เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่จาํเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรร

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 และใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ตามที่จาํเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายที่

เกี่ยวขอ้งและดาํเนินการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการดาํเนินการขออนญุาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และการนาํ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 และใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 และหุน้สามญัที่ออกเนื่องจากการใชส้ิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด

หลักทรัพยฯ์”) รวมถึงการแต่งตัง้และมอบหมายบคุคลอ่ืนที่มีความเหมาะสมเป็นผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการ

ต่าง ๆ ขา้งตน้ 

6. ที่ประชมุคณะกรรมการมีมติอนมุตัิใหน้างสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูมี้อาํนาจในการเป็นผูพิ้จารณา

กาํหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขของการจัดสรร และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดสรร การ

ออกและเสนอขายหุน้เพ่ิมทุน และการออกหุน้สามญัเพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิของบริษัท ตามที่

จาํเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง เช่น การจัดสรรหุน้เพ่ิมทุนเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาเสนอ

ขาย ระยะเวลาการใชส้ิทธิจองซือ้ ราคาที่เสนอขาย วิธีการชาํระเงิน การกาํหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอ่ืนใด
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เกี่ยวกบัการจอง การจดัสรร เป็นตน้ รวมถึงลงนามในเอกสารหรือคาํขออนญุาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง หรือหลกัฐานที่จาํเป็น

และเกี่ยวขอ้งกับการจัดสรรหุน้เพ่ิมทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นคาํขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานต่อหน่วยงาน

ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และการดาํเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงการนาํหุน้เพ่ิมทุน และใบสาํคญั

แสดงสิทธิของบริษัทขา้งตน้เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป และการแต่งตัง้และ

มอบหมายบคุคลอ่ืนที่มีความเหมาะสมเป็นผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการต่าง ๆ ขา้งตน้ 

3. กาํหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

กาํหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบ

การประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) เพียงอย่างเดียว ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยกาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้รว่มประชุม

ผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564  

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข  

การขออนุญาต (ถ้ามี) 

4.1 การอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญั 

4.2 การยื่นขอจดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์(“กระทรวงพาณิชย”์) 

4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรพัยฯ์ เพ่ือนาํหุน้เพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมของบริษัท ใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 และใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 และ

หุ้นเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 และใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ BANPU-W5 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่ม 

5.1 บริษัทวางแผนในการเพ่ิมทุนจาก (ก) การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ประมาณ 8,458 ลา้นบาท (ข) การออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

BANPU-W4 ประมาณ 8,458 ลา้นบาท และ (ค) การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 

ประมาณ 12,686 ลา้นบาท โดยในกรณีท่ีมีการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนทัง้หมดและมีการใช้

สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 และใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 เต็มจาํนวน 

บรษิัทจะสามารถระดมทนุเพ่ิมเติมไดร้วมทัง้หมดประมาณ 29,602 ลา้นบาท จากการเพ่ิมทนุ

ครัง้นี ้ 

5.2 เงินท่ีไดร้บัจากการเพ่ิมทนุครัง้นี ้จะถกูแบ่งเป็น 3 ส่วนหลกัๆ ดงันี ้

- เพ่ิมความคล่องตวัทางการเงนิในการดาํเนินโครงการและการลงทนุต่าง ๆ  ในอนาคต

ตามแผนกลยทุธก์ารเติบโตอย่างตอ่เน่ืองตามเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้

- ช่วยเพ่ิมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัท เป็นการสรา้งความพรอ้ม

เพ่ือใหบ้ริษัทมีโครงสรา้งเงินทุนหรืออตัราส่วนทางการเงินท่ีเหมาะสมต่อการขยาย

ธุรกิจและคงความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัทางการเงิน 
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- เป็นเงินทุนสาํรองเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนสาํหรบัใชใ้นโครงการในปัจจุบนั และ/

หรือ โครงการใหม่ และ/หรือ การชาํระหนี ้

โดยบริษัทจะมุ่งเนน้เร่ืองการพฒันาต่อยอดทางธุรกิจ และการสรา้งความเติบโตตามแผนกล

ยุทธ์เป็นหลักเพ่ือประโยชนส์ูงสุดแก่การดาํเนินธุรกิจ ผูถื้อหุน้เป็นสาํคัญ และจะพิจารณา

โอกาสในการใชเ้งินทนุอย่างเหมาะสม ทัง้ในส่วนของการสรา้งความแข็งแกร่งทางการเงินขอ

งบรษััท และจดัสรรเป็นเงินทนุสาํรองเพ่ือหมนุเวียนภายในบรษิัทในลาํดบัถดัไป 

5.3 อย่างไรก็ดี หากบริษัทไดร้บัเงินจากการเพ่ิมทุนในจาํนวนนอ้ยกว่าท่ีคาดไว ้แผนการใชเ้งินท่ี

ไดร้บัจากการเพ่ิมทนุอาจเปล่ียนแปลงจากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้  

6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การเพ่ิมทุนครัง้นีเ้พ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงินใหแ้ก่บริษัท ใหบ้ริษัทมีเงินทุน

เพียงพอต่อการรองรบัการดาํเนินงานของบริษัททัง้ในปัจจบุนัและอนาคต และเพ่ือสนบัสนุนใหบ้รษิัท

สามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตตามแผนกลยุทธ์ไดอ้ย่างราบร่ืน  อีกทั้งช่วยลดภาระดอกเบีย้จ่าย

ของบริษัท ตลอดจนช่วยเพ่ิมเงินทุนหมนุเวียนสาํหรบัการดาํเนินธุรกิจ และช่วยเพ่ิมความสามารถใน

การขยายการลงทนุเพ่ิมเติมอนัจะส่งผลใหก้ารดาํเนินงานของบรษิัทมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตไดใ้นอนาคต 

7. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงนิปันผล 

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลประมาณรอ้ยละ 50 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงิน

สาํรองต่าง ๆ ทกุประเภทท่ีกฎหมายและบรษิัทไดก้าํหนดไว ้อย่างไรก็ตาม  อตัราการจ่ายเงิน

ปันผลดังกล่าวจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ 

รวมถึงขอ้จาํกดัทางกฎหมายและความจาํเป็นอ่ืน ๆ  

7.2 สิทธิในการรับเงนิปันผลจากการดาํเนินงานของบริษัท 

ผูไ้ดร้บัการจดัสรรและจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนพรอ้มใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 และ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 ครัง้นี ้จะมีสิทธิรบัเงินปันผลจากการดาํเนินการของบรษิัท

เมื่อไดใ้ชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนและไดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทแลว้ 

โดยมีชื่อปรากฏเป็นผูถื้อหุน้ในทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงิน

ปันผล ทัง้นี ้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

7.3 อื่น ๆ  

การเพ่ิมทุนครัง้นีจ้ะช่วยเสริมสรา้งความแข็งแกร่งใหแ้ก่ฐานะการเงินของบริษัท เพ่ิมเงินทุน

หมุนเวียนเพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจ และทาํใหบ้ริษัทมีความสามารถในการสรา้งรายได้

และความสามารถในการทาํกาํไรเพ่ิมขึน้ และผูถื้อหุน้ของบริษัทจะไดร้บัประโยชน ์เน่ืองจาก

บริษัทจะสามารถนาํเงินท่ีไดร้บัการจากเพ่ิมทุนไปใชใ้นโครงการในอนาคตต่าง ๆ ของบริษัท

ตามความเหมาะสม ทาํใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนการเติบโตของบริษัท และเป็น
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โอกาสท่ีสามารถสรา้งผลตอบแทนการลงทุนท่ีดีในระยะยาว นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้ท่ีใชสิ้ทธิซือ้

หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 และใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 จะมี

สิทธิเช่นเดียวกับผูถื้อหุน้ของบริษัททั้งหมด เช่น สิทธิในการไดร้บัเงินปันผล สิทธิในการเขา้

รว่มประชมุผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 

8. รายละเอียดอื่นใดทีจ่าํเป็นสาํหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่ม

ทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

8.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price dilution) 

รอ้ยละ 31 

8.2 ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ (Control dilution) 

รอ้ยละ 50 

8.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร (Earnings per share dilution) 

รอ้ยละ 50 

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ี

ออกใหม่โดยการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิตามสดัส่วนการถือหุน้ และการออกและจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุ

เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทครัง้ท่ี 4 (BANPU-W4) และ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทครัง้ท่ี 5 (BANPU-W5) ซึ่งจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

ของบรษิัทท่ีจองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุขา้งตน้ 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ม

ทุน 

ลาํดับ ขั้นตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

1. ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 6/2564 30 มิถนุายน 2564 

2. วนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) เพ่ือสิทธิใน 

การเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 

14 กรกฎาคม 2564 

3. วนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564   9 สิงหาคม 2564 

4. จดทะเบียนมติเพ่ิมทนุกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั นบัจากท่ีประชุม

วิสามญัมีมติอนมุตั ิ

5. วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิ

ไดร้บัการจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุ  

17 สิงหาคม 2564 

6. ระยะเวลาการใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้เพ่ิมทนุ 6 – 17 กนัยายน 2564 
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ลาํดับ ขั้นตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

7. จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนชาํระแลว้กับกระทรวง

พาณิชย ์

ภ า ย ใ น  14 วั น ห ลั ง สิ ้น สุ ด

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้

เพ่ิมทนุ 

8. การนาํหุน้เพ่ิมทุนท่ีจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษัทท่ี

จองซือ้หุน้เพ่ิมทนุเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

 

บรษิัทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

ลายมือชื่อ   กรรมการผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื่อแทนบรษิัท 

 (นางสมฤดี ชยัมงคล) 

กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

 

 

ลายมือชื่อ   กรรมการผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื่อแทนบรษิัท 

 (นายองอาจ เอือ้ภิญญกลุ) 

กรรมการ 

 

 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

รายละเอียดเบือ้งต้นของใบสาํคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามัญ 

บริษัท บ้านปู จาํกดั (มหาชน) คร้ังที ่4 (BANPU-W4) 

ซึ่งจะออกและจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษัททีไ่ดจ้องซือ้และได้รับจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุของ

บริษัททีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ฉบับปรับปรุง) 

 

ประเภทหลักทรัพย ์ : ใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญของบริษัท บา้นปู จาํกัด 

(มหาชน) ครัง้ท่ี 4 (BANPU-W4) 

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-W4 นี ้

โดยท่ีจํานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีจะจัดสรรและสาํรองไว้เพ่ือ

รองรับใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 รวมกับจํานวนหุ้นท่ี

จดัสรรและสาํรองไวเ้พ่ือรองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิอ่ืน ๆ  ทัง้หมด

ของบริษัทคิดเป็นไม่เกินรอ้ยละ 50 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้

แลว้ทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุน

ของบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน โดยท่ีไม่มีหุน้เหลือจาก

การออกและเสนอขายในครัง้นี ้

ทั้งนี ้บริษัทจะเสนอขายหุน้รองรบัการใชสิ้ทธิใหแ้ลว้เสร็จตาม

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 

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 : 5.00 บาทต่อหุ้น  (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตาม

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขท่ีกาํหนด) 

ทัง้นี ้หากมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิจะตอ้งไม่

ตํ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องหุน้บรษิัท ณ ขณะนัน้ 

อายุของใบสาํคัญแสดงสทิธิ : 1 ปี นับตั้งแต่วันท่ีออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี ้บริษัทจะไม่

ขยายอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 

วันกาํหนดการใช้สทิธแิละระยะเวลา

การใช้สิทธิ 

: ณ วนัท่ีครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการ

ใช้สิทธิ 

: ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 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

แปลงสภาพหรือใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นใด  ๆ  โดย

กาํหนดราคาหรือคาํนวณราคาของหุน้ท่ีออกใหม่เพ่ือรองรบั

หุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้นัน้ ตํ่า

กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั 

(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออก

ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

(5) เมื่อบรษิัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอตัราท่ีระบไุวใ้น

ขอ้กาํหนดสิทธิ 

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

ประโยชนต์อบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
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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-W4 ในครัง้นี ้บริษัทอาจจะตอ้งเพ่ิมทนุ

ขึน้อีกเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในการใชสิ้ทธิ เมื่อเกิด

เหตุการณต์ามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

3. ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐาน โดย

แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงันี ้

กรณีท่ี 1 ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุน

ของบรษิัททัง้จาํนวน 

กรณีท่ี 2 บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้น

สามญัเพ่ิมทุนของบริษัททัง้จาํนวน (ผูถื้อหุน้เดิม

ขายใบสําคัญสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง

จาํนวน) 
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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) 

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-W4 ท่ีออกในครัง้นีไ้ป

จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ตลาดรองของหุน้สามัญทีเ่กดิจาก

การใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ

: บริษัทจะนําหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี ้เข้าจด

ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

นายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ : บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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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 
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(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



 4 

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 
 



 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 

 

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุทีอ่อกใหม่โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมตาม

สัดสว่นการถือหุ้น และการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สทิธขิองใบสาํคัญแสดงสทิธทิีจ่ะ

ซือ้หุน้สามัญของบริษทัคร้ังที ่4 (BANPU-W4) และใบสาํคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบริษัทคร้ังที ่5 

(BANPU-W5) ซึง่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษทัทีจ่องซือ้และได้รับจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุข้างตน้ 

(ฉบับปรับปรุง) 

 

1. รายละเอียดการเสนอขาย 

1.1 คณะกรรมการบรษิัท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 6/2564 ไดม้ีมติอนมุตัิการเพ่ิม

ทุน ซึ่งคณะกรรมการครัง้ท่ี 7/2564 ไดม้ีมติอนุมัติการปรบัแผนการเพ่ิมทุนดงักล่าวเพ่ือให้

สอดคลอ้งกับประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาต

และการอนุญาตใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ท่ีออกใหม่และหุน้ท่ีออกใหม่เพ่ือ

รองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 (และท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ”) 

และเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 (“ที่ประชุมวิสามัญ”) พิจารณาอนุมัติ

ดงันี ้

1.1.1 การเ พ่ิมทุนจดทะเ บียนของบริษัทจํานวน  5,074,581,513 บาท  จากเดิม 

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

เพ่ิมทนุท่ีออกใหม่จาํนวน 5,074,581,513 หุน้ (“หุ้นเพิ่มทุน”) ในมลูค่าท่ีตราไวหุ้น้

ละ 1 บาท  

1.1.2 การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งท่ี 4 

(“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4”) จาํนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย ใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทท่ีจองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอ

ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน ในอตัราส่วน 1 หุน้เพ่ิมทนุ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญั

แสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและในกรณีท่ีมีเศษเกิดขึน้จากการคาํนวน ใหปั้ดเศษ

ดังกล่าวทิง้ โดยใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 จะมีอายุ 1 ปีนับแต่วันท่ีออก 

และมีราคาใชสิ้ทธิซือ้หุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 ดงักล่าว เท่ากับ 5 

บาทต่อหุน้ 

1.1.3 การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งท่ี 5 

(“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5”) จาํนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย ใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทท่ีจองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอ

ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน ในอตัราส่วน 1 หุน้เพ่ิมทนุ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญั

แสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและในกรณีท่ีมีเศษเกิดขึน้จากการคาํนวน ใหปั้ดเศษ

ดังกล่าวทิง้ โดยใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 จะมีอายุ 2 ปีนับแต่วันท่ีออก 
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และมีราคาใชสิ้ทธิซือ้หุ้นตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ดังกล่าว เท่ากับ 

7.50 บาทต่อหุน้ 

1.1.4 การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 

บาท ดว้ยวิธีการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้แก่ผูถื้อหุน้เดิม

ของบรษิัท ในราคาเสนอขาย 5 บาทต่อหุน้ ในอตัราส่วน 3 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้เพ่ิมทุน 

โดยบริษัทสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่นีใ้หก้ับผูถื้อ

หุน้รายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายนัน้จะทาํใหห้รือ

อาจทาํใหบ้ริษัทมีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิา และประเทศอ่ืนใดตามท่ีบริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึ่งอาจ

รวมถึงการไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลอเมริกัน (U.S. 

Persons ตามนิยามท่ีกําหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 

1993)) 

1.1.5 การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนจาํนวนรวมไม่เกิน 3,383,054,342 หุน้ เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิ

ของใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 และใบสําคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ท่ี

บริษัทจะออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้และไดร้ับจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนท่ี

ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิตามสดัส่วนขา้งตน้ โดยแบ่งออกเป็น 

(ก) จํานวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือ

รองรบัการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 และ 

(ข) จาํนวนไม่เกิน 1,691,527,171หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรบั

การใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 

ทั้งนี ้ โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมตามท่ีได้เปิดเผยในในหนังสือแจ้งมติของท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 7/2564 และแบบรายงานการเพ่ิมทุน (แบบ F 53-4) (ฉบับ

ปรบัปรุง) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

1.2 กาํหนดใหว้ันท่ี 17 สิงหาคม 2564 เป็นวันกาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุน้

เพ่ิมทุน (Record Date) โดยกาํหนดระยะเวลาการจองซือ้และการชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือ

เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนระหว่างวนัท่ี 6 ถึง 17 กนัยายน 2564 

2. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุนและแผนวัตถุประสงคก์ารใช้เงนิจากการเพิ่มทุน 

ในกรณีท่ีมีการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุทัง้หมดและมีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 

และใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 เต็มจาํนวน บริษัทจะไดร้บัเงินทุนรวมประมาณ 29,602 ลา้น

บาท บรษิัทมีความมุ่งมั่นในการเดินหนา้ต่อไปอย่างแข็งแกรง่เพ่ือสรา้งความเติบโตอย่างยั่งยืนใหบ้รรลุ

เป้าหมายตามกลยุทธข์องบริษัทอย่างต่อเน่ือง การบริหารจดัการงบลงทนุ และจดัเตรียมแหล่งเงินทนุ

ผ่านการเพ่ิมทุนครัง้นี ้ จึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการขบัเคล่ือนกระบวนการเปล่ียนผ่าน และเตรียมพรอ้ม

สาํหรบัรองรบัการเติบโตไดท้นัทีเมื่อมีโอกาสการลงทุนท่ีเหมาะสม  อีกทัง้เพ่ือช่วยเพ่ิมความแข็งแกรง่
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ของฐานะทางการเงินของบริษัทเพ่ือให้มั่นใจไดว้่าบริษัทสามารถปฏิบัติตามขอ้ผูกพันทางการเงิน 

รวมถึงยงัเป็นการสรา้งความพรอ้มเพ่ือใหบ้รษิัทมีความคล่องตวัทางการเงินในการดาํเนินโครงการและ

การลงทุนต่าง ๆ ในอนาคต ตลอดจนเป็นเงินทุนสาํรองเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสาํหรับใช้ใน

โครงการใหม่ และ/หรือ โครงการในปัจจบุนั และ/หรือ การชาํระหนี ้ 

3. ผลกระทบทีมี่ต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่  

ผูถื้อหุน้ของบรษิทัอาจไดร้บัผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุดงัต่อไปนี ้

3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) คิดเป็นรอ้ยละ 31 โดยมีรายละเอียดการ

คาํนวณ ดงันี ้ 

=(ราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั 15 วนัทาํการยอ้นหลงัก่อนการเสนอขาย- ราคาตลาดหลงัการ

เสนอขาย) / ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั 15 วนัทาํการยอ้นหลงัก่อนการเสนอขาย 

= (15.50-10.67)/15.50 

= รอ้ยละ 31 

 

โดย ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย คาํนวณจาก 

= (5,074,581,515x15.50) + (1,691,527,171x5) + (1,691,527,171x5)+ (1,691,527,171x7.5)  

                  (5,074,581,515 + 1,691,527,171 + 1,691,527,171 + 1,691,527,171 ) 

=    108,257,738,975 

                     10,149,163,028 

=    10.67 

 

3.2 ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) คิดเป็นรอ้ยละ 50 โดยมีรายละเอียดการ

คาํนวณ ดงันี ้ 

=จาํนวนหุน้ท่ีเสนอขายครัง้นี ้/ จาํนวนหุน้ทัง้หมดหลงัการเสนอขาย 

=                                            5,074,581,513     

     (5,074,581,515+1,691,527,171 +1,691,527,171 +1,691,527,171 ) 

=  รอ้ยละ 50 

      

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร (Earnings per share dilution) คิดเป็นรอ้ยละ 50 โดยใชก้าํไร

ของไตรมาส  1 เป็นฐานในการคาํนวณ และมีรายละเอียดการคาํนวณ ดงันี ้ 

= (กาํไรต่อหุน้กอ่นการเสนอขาย – กาํไรหลงัการเสนอขาย) / กาํไรก่อนการเสนอขาย 
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= (0.30 – 0.15) / 0.30  

= รอ้ยละ 50 

แมว้่าการออกและเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบขา้งตน้ การออกและเสนอขายดงักล่าว

จะช่วยส่งเสริมฐานะทางการเงินของบริษัทใหแ้ข็งแกร่งขึน้ เน่ืองจากบริษัทจะมีเงินทุนเพียงพอเพ่ือ

รองรบัการดาํเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต และมีภาระดอกเบีย้จ่ายท่ีลดลงจากการ

ชาํระหนี ้ตลอดจนช่วยเพ่ิมเงินทนุหมนุเวียนสาํหรบัการดาํเนินธุรกิจ และช่วยเพ่ิมความสามารถในการ

ขยายการลงทุนเพ่ิมเติมอนัจะส่งผลใหก้ารดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยรวมมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตได้

ในอนาคต ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุในครัง้นีจ้ะเป็น

ประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้ ทาํใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีส่วนรว่มในการขบัเคล่ือนการเติบโตของบรษิัท และเป็นโอกาสท่ี

สามารถสรา้งผลตอบแทนการลงทนุท่ีดีในระยะยาว แมว้่าจะเกิดผลกระทบขา้งตน้ก็ตาม  

4. ความเหน็ของคณะกรรมการ  

4.1 เหตุผลและความจาํเป็นในการเพิ่มทุน 

บริษัทมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งดาํเนินการเพ่ิมทุนและเสนอขายหุน้ในลกัษณะขา้งตน้ โดยจะ

นาํเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงคต์ามรายละเอียดท่ี

กล่าวมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ อีกทัง้ การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท

ตามสัดส่วนการถือหุน้เป็นการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ของบริษัทมีส่วนรวมในการจองซือ้หุน้และมี

สิทธิไดร้บัผลตอบแทนจากผลประกอบการของบรษิัทรว่มกนัในอนาคต 

ทัง้นี ้การเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 3 หุน้เดิม

ต่อ 1 หุ้นเพ่ิมทุนท่ีราคาเสนอขาย 5 บาทต่อหุน้ และการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับ (ก) 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 ในอตัราส่วน 1 หุน้เพ่ิมทนุ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใชสิ้ทธิซือ้หุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 ดังกล่าว 5 

บาทต่อหุน้ และ (ข) ใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 ในอตัราส่วน 1 หุน้เพ่ิมทนุ ต่อ 1 หน่วย

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

BANPU-W5 ดงักล่าว 7.50 บาทต่อหุน้ นบัเป็นราคาท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชนส์งูสดุ ซึ่ง

ราคาดังกล่าวไดก้าํหนดขึน้ตามความตอ้งการใชเ้งินทุนของบริษัทในอนาคต และบริษัทได้

พิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาท่ีเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนและราคาใชสิ้ทธิซือ้หุน้เพ่ิมทุน

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิขา้งตน้แลว้ โดยไดม้ีการคาํนวณราคาดังกล่าวดว้ยวิธีถัวเฉล่ียถ่วง

นํา้หนกัราคาหุน้ของบริษัทระหว่างวนัท่ี 9 ถึงวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 หกัดว้ยส่วนลดรอ้ยละ 

62 ซึ่งสะทอ้นถึงราคาเสนอขายท่ีจะสามารถจงูใจใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิ  

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหุ้น 

บริษัทคาดว่าจะดาํเนินการจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้และจะ

ไดร้บัเงินจากการเสนอขายดงักล่าวภายในเดือนกันยายน 2564 โดยบริษัทจะนาํเงินท่ีไดร้บั

จากการเพ่ิมทนุดงักล่าวไปใชเ้พ่ือวตัถปุระสงคต์ามรายละเอียดท่ีกล่าวมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ 
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4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขาย และ 

ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

คณะกรรมการบรษิัทจึงไดพิ้จารณาถึงแนวทางการระดมทนุหลายวิธี เช่น การเสนอขายใหแ้ก่

ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การเสนอขายต่อบุคคลในวงจาํกัด และการกู้ยืม โดย

พบว่า (ก) การเสนอขายต่อบคุคลในวงจาํกดัอาจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิออก

เสียงของผูถื้อหุน้ของผูถื้อหุน้เดิมท่ีมากกว่าการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการ

ถือหุน้ และ (ข) การกูย้ืมอาจนาํไปสู่ภาระผกูพนัท่ีมากเกินไปในการชาํระเงินตน้และดอกเบีย้

ของบริษัท ฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าการระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายหุ้น

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น พรอ้มการออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

BANPU-W4 และใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทท่ีจองซือ้และ

ไดร้บัจัดสรรหุน้เพ่ิมทุนขา้งตน้เป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซึ่งสามารถใหผู้ถื้อหุน้เดิมสามารถมี

ส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนการเติบโตของบริษัท และเป็นโอกาสท่ีสามารถสรา้งผลตอบแทน

การลงทนุท่ีดีในระยะยาว 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีผูใ้ชสิ้ทธิจองซือ้หุน้ในการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้

หรือการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 และใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 

นอ้ยกว่าท่ีกาํหนด ส่งผลใหบ้ริษัทไดเ้งินนอ้ยกว่าจาํนวนทัง้หมด 29,602 ลา้นบาท จาํนวน

เงินท่ีบริษัทจะไดร้บัก็ยงัคงจะช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เพ่ิมความ

คล่องตัวทางการเงินในการดาํเนินโครงการและการลงทุนต่าง ๆ ในอนาคต ตลอดจนเป็น

เงินทุนสาํรองเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนสาํหรบัใชใ้นโครงการใหม่ และ/หรือ โครงการใน

ปัจจบุนั และ/หรือ การชาํระหนีไ้ด ้

4.4 ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ สถานะทางการเงนิ และผลการดาํเนินงานของบริษัท 

การออกและเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุในครัง้นีจ้ะทาํใหบ้รษิัทมีเงินทนุท่ีเพียงพอต่อการดาํเนินการ

โครงการปัจจบุนัและในอนาคตและการชาํระคืนหนีซ้ึ่งจะช่วยลดหนีสิ้นท่ีคา้งชาํระ และส่งผล

ใหอ้ตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของกลุ่มบรษิัทดีขึน้ นอกจากนี ้การออกและเสนอขาย

หุ้นเพ่ิมทุนจะช่วยลดดอกเบีย้คา้งจ่าย และเพ่ิมกระแสเงินสดของบริษัท เน่ืองจากมีการ

ปรับปรุงกาํไรก่อนหักดอกเบีย้ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจาํหน่าย (EBITDA) ในส่วน

อัตราดอกเบีย้คา้งจ่าย และส่งผลใหส้ถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทโดยรวมดีขึน้ อันจะ

ส่งผลใหบ้รษิัทมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงสาํหรบัเงินลงทนุในอนาคต  

5. คาํรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

ในกรณีท่ีกรรมการของบรษิัทไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์

ของบริษัทในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการเพ่ิมทุน หากการไม่ปฏิบัติหนา้ท่ีดังกล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่

บริษัท ผูถื้อหุน้สามารถฟ้องเรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทไดต้ามมาตรา 85 

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ .ศ . 2535 (และท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) และหากการไม่ปฏิบตัิ

หนา้ท่ีนัน้เป็นเหตุใหก้รรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถ
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ใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบริษัทไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) 
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