
- สรุปขอ้สนเทศ - 

ลกัษณะ เงื่อนไข และสาระสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซื้อหุน้สามญัของ 

บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) คร ัง้ท่ี 4 (BANPU-W4) 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1,691,527,171 หน่วย (units) 
 

จาํนวนหุน้ท่ีรองรบัการใชส้ทิธ ิ 1,691,527,171 หุน้ (Shares) 
 

การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ  

ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุ เมื่อวนัที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ คร ัง้ที่ 

1/2564 ของ บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติอนุมติัให ้

บริษทัออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัที่

จองซื้อและไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัที่ออกและเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) จาํนวนไม่เกิน 

1,691,527,171 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเพิ่มทุน

ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยกาํหนดใหว้นัที่ 17 สิงหาคม 2564 

เป็นวนักาํหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิในการจองซื้อหุน้เพิ่มทุน (Record 

Date) 

สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ : ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 5.00 บาท 

เวน้แต่จะมกีารปรบัอตัราการใชส้ทิธิตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขที่กาํหนด

ในขอ้กาํหนดสทิธิ 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ : ระบุชื่อผูถ้อืและโอนเปลีย่นมอืได ้

อายุของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : 1  ปี นบัตัง้แต่วนัทีอ่อกใบสาํคญัแสดงสทิธิ (วนัทีอ่อกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

คือวนัที่ 1 ตุลาคม 2564 วนัครบกําหนดและวนักําหนดการใชส้ิทธิคร ัง้

สุดทา้ย คือวนัที่ 30 กนัยายน 2565 ซึ่งใบสาํคญัแสดงสิทธิจะพน้สภาพ

จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในวนัถดัไป) 

ราคาใบสาํคญัแสดงสทิธิ : 0 บาทต่อหน่วย 

 

 

 

 

 



ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิรายใหญ่ ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2564 

ลาํดบั ช่ือ 
จาํนวนใบสาํคญั

แสดงสทิธ ิ

รอ้ยละของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีย่ืนจด

ทะเบียนในคร ัง้น้ี 

1 กลุม่ครอบครวัว่องกุศลกิจและ บริษทัทีเ่ก่ียวขอ้ง* 291,576,766 17.24% 

2 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 90,028,338 5.32% 

3  สาํนกังานประกนัสงัคม 48,603,566 2.87% 

4  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 45,435,844 2.69% 

5  STATE STREET EUROPE LIMITED 38,881,865 2.30% 

6 กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 38,350,566 2.27% 

7  CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 20,471,830 1.21% 

8 กองทุนเปิด บวัหลวงทศพล 20,193,566 1.19% 

9 นายมนตช์ยั จาตุรนัตภ์ญิโญ 14,138,812 0.84% 

10 กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 12,985,633 0.77% 

 รวม 10 อนัดบัแรก 620,666,786 36.69% 

    

 

หมายเหตุ:กลุม่ครอบครวัว่องกุศลกิจและ บริษทัทีเ่ก่ียวขอ้ง 

 

*กลุม่ทีม่นีามสกุลว่องกุศลกิจ 

 ลาํดบั ช่ือ จาํนวน คิดเป็น 

1 นายอสิระ ว่องกุศลกิจ 34,275,607 2.03% 

2 นายอสิระ ว่องกุศลกิจ โดย บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทสิโก ้จาํกดั 6,566 0.00% 

3 นายกมล ว่องกุศลกิจ 29,955,686 1.77% 

4 นายวฑิรูย ์ว่องกุศลกิจ 9,383,814 0.55% 

5 ผูท้ีม่นีามสกุลว่องกุศลกิจทีถ่อื <0.5% 66,592,536 3.94% 

    140,214,209 8.29% 

 



*บริษทัทีเ่ก่ียวขอ้งกบักลุม่ว่องกุศลกิจ 

 

ลาํดบั ช่ือ จาํนวน คิดเป็น 

1 บรษิทั  นํา้ตาลมติรผล จาํกดั 89,452,286 5.29% 

2 บรษิทั  เอม็พปีารติ์เกิลบอรด์ จาํกดั  10,286,989 0.61% 

3 บริษทั ทุนมติรสยาม จาํกดั 5,041,146 0.30% 

4 บรษิทั  แปซฟิิกชูการค์อรป์อเรชัน่ จาํกดั 4,612,038 0.27% 

5 บรษิทั  ทเีอม็อแีคปิตอล จาํกดั 23,731,025 1.40% 

6 บรษิทั  มติรผลไบโอ-เพาเวอร(์ภูเวยีง) จาํกดั 4,160,882 0.25% 

7 บริษทั ซต้ีิ โฮลดิ้ง จาํกดั 14,078,191 0.83% 

  
151,362,557 8.95% 

การใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

1. วนักาํหนดการใชส้ทิธิ 

กาํหนดใหใ้ชส้ทิธิไดใ้นวนัทีค่รบกาํหนดอายุของใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึ่งตรงกบัวนัที่ 30 กนัยายน 2565 หากวนัดงักล่าวไม่ตรงกบั

วนัทาํการ ใหเ้ลือ่นวนักาํหนดการใชส้ทิธิเป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนหนา้วนักาํหนดการใชส้ทิธิดงักล่าว ท ัง้นี้  บริษทัจะไม่มกีารเรียก

ใหใ้ชใ้บสาํคญัแสดงสทิธิก่อนครบกาํหนด  

2.  การใชส้ทิธิแปลงสภาพ 

 ในการใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทัผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใชส้ทิธิ ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที่

 ตนถอือยู่ท ัง้หมดหรือบางส่วนก็ได ้สาํหรบัใบสาํคญัแสดงสทิธิทีเ่หลอืและไม่ไดใ้ชส้ทิธิภายในวนั ครบกาํหนดการใชส้ทิธิ บริษทั

 จะถอืว่าผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิไม่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ  ดงักลา่ว และใหถ้อืว่าใบสาํคญัแสดงสทิธิ

 นัน้ ๆ สิ้นสภาพโดยไมม่กีารใชส้ทิธิ  

3.  ระยะเวลาแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธ ิ

ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิในการซื้อหุน้สามญัของบริษทัจะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญัของ

บริษทัไดต้ามสถานที่ติดต่อในการใชส้ิทธิที่ระบุ ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ภายใน ระยะเวลา 15 วนั ก่อนวนั

กาํหนดการใชส้ทิธิ โดยในระหว่างระยะเวลาดงักลา่ว ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถแสดงความจาํนงในการใชส้ทิธิตามใบสาํคญั

แสดงสทิธิไดใ้นวนัทาํการใด ๆ 

ทัง้นี้ บริษทัจะปิดสมดุทะเบยีนเพือ่พกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 21 วนัก่อนวนัใชส้ทิธิ และตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะขึ้นเครื่องหมาย 

SP (หา้มการซื้อขาย) ล่วงหนา้ 2 วนัทาํการ ก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่วนัปิดสมดุ

ทะเบยีนเพื่อพกัการโอนสทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิตรงกบัวนัหยุดทาํการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหเ้ลือ่นวนัปิดสมดุทะเบยีนเป็นวนั

ทาํการก่อนหนา้ 



การแจง้ข่าวเก่ียวกบัการใชส้ทิธิ อตัราการใชส้ทิธิ ราคาทีจ่ะซื้อหุน้สามญั ระยะเวลาในการใชส้ทิธิและระยะเวลาการแจง้ความจาํนง

ในการใชส้ทิธิ บริษทัจะแจง้รายละเอียดดงักล่าวอย่างนอ้ย 5 วนัทาํการก่อนระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ โดยผ่าน

ระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ นอกจากนี้ บริษทัจะส่งรายละเอยีดดงักลา่ว ใหก้บัผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิตามรายชื่อ

ทีป่รากฏอยู่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนทางไปรษณียล์งทะเบยีนอกีดว้ย 

การปรบัสทิธิของราคาและอตัราการใชส้ทิธ ิ

บริษทัจะดาํเนินการปรบัราคาใชส้ทิธิ (Exercise Price) และอตัราการใชส้ทิธิ (Exercise Ratio) ตลอดอายุของใบสาํคญัแสดง

สิทธิ เพื่อรกัษาผลประโยชนต์อบแทนใด ๆ ที่ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์หนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(ก) เมื่อบริษทัเปลีย่นแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบริษทัอนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุน้ ซึ่ง

การเปลี่ยนราคาใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมผีลนบัแต่วนัที่มูลค่าที่ตราไวม้ีผลบงัคบัใชต้ามที่ตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ประกาศผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูสือ่อเิลคทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

  ราคาใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี้ 

  Price 1 = Price 0 x Par 1 

Par 0 

  อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี้ 

  Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0 

Par 1 

  โดยที ่

  Price 1 คือ  ราคาใชส้ทิธิใหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ  ราคาใชส้ทิธิเดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ  อตัราการใชส้ทิธิใหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ  อตัราการใชส้ทิธิเดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

Par 1 คือ  มลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปลีย่นแปลง 

Par 0 คือ  มลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปลีย่นแปลง 

(ข) เมื่อบริษทัไดเ้สนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ใหก้บัผูถ้ือหุน้เดิม และ/หรือ ประชาชน และ/หรือ บุคคลใน

วงจาํกดั โดยราคาสุทธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญั

ของบริษทั” ซึง่การเปลีย่นแปลงราคาใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิจะมผีลบงัคบัทนัทตี ัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ื้อหุน้

สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซื้อหุน้สามญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึ้นเครื่องหมาย 

XR) สาํหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัที่

ออกใหม่แก่ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี  



ทัง้นี้  “ราคาสุทธิต่อหุน้สามญัท่ีออกใหม่” คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงนิท ัง้สิ้นที่บริษทัจะไดร้บัจากการเสนอ

ขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ หกัดว้ยค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจากการออกหุน้สามญันัน้ หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัที่

ออกใหม่ท ัง้หมด  

“ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั” หมายถงึ ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัของหุน้สามญัของบรษิทั ที่

มกีารซื้อขายท ัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัทีใ่ชใ้นการคาํนวณ ซึง่

ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุน้สามญัของบริษทัเท่ากบัมูลค่าการซื้อขายหุน้สามญัท ัง้หมดของ

บริษทั หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัของบริษทัทีม่กีารซื้อขายท ัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

“วนัท่ีใชใ้นการคํานวณ” หมายถงึ วนัแรกที่ผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธิในการจองซื้อหุน้สามญัที่ออก

ใหม่ (วนัแรกทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึ้นเครื่องหมาย XR) สาํหรบักรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิม 

และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่แก่ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่

กรณี  

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมกีารเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่พรอ้มกนัมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ในเงื่อนไขที่

จะตอ้งจองซื้อดว้ยกนั ใหน้าํราคาเสนอขายทุกราคามาคาํนวณราคาสุทธิต่อหุน้ทีอ่อกใหม่ แต่ในกรณีทีก่าร

เสนอขายดงักลา่วไม่อยู่ภายใตเ้งือ่นไขทีจ่ะตอ้งจองซื้อดว้ยกนั ใหน้าํเฉพาะจาํนวนหุน้และราคาเสนอขายที่

ตํา่กว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั” มาคาํนวณการเปลีย่นแปลงเท่านัน้ 

  ราคาใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี้ 

  Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 

[MP x (A + B)] 

  อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี้ 

  Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)] 

[(A x MP) + BX] 

 โดยที ่

 Price 1 คือ ราคาใชส้ทิธิใหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ ราคาใชส้ทิธิเดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชส้ทิธิใหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใชส้ทิธิเดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

MP คือ  ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัตามรายละเอยีดทีก่าํหนดในขอ้ (ข)  

A คือ จาํนวนหุน้สามญัที่ไดเ้รียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีน ผูถ้ือ

หุน้เพื่อการจองซื้อหุน้สามญัที่ออกใหม่สาํหรบักรณีการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม 

และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่แก่ประชาชน และ/

หรือ บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี  



B  คือ จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่จากการเสนอขายแก่ผูถ้อืหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขายแก่

ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี  

BX  คือ จาํนวนเงนิที่จะไดร้บัท ัง้สิ้น หลงัหกัค่าใชจ่้าย (ถา้ม)ี จากการออกหุน้สามญัที่ออกใหม่ 

ท ัง้ในกรณีการเสนอขายแก่ผูถ้อืหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ 

บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

(ค) เมื่อบริษทัเสนอขายหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้ใด ๆ ใหแ้ก่ผู ้

ถอืหุน้เดิม และ/หรือ ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจาํกดั โดยที่ราคาสุทธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออก

ใหม่เพื่อรองรบัสิทธิดงักล่าวตํา่กว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั” ซึ่งการ

เปลีย่นแปลงราคาใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมผีลบงัคบัทนัท ีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ื้อหุน้สามญัไม่ไดร้บั

สทิธิในการจองซื้อหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสทิธิ (วนัแรกทีต่ลาดหลกัทรพัย์

ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XW) สาํหรบักรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรือ วนัแรกของการเสนอ

ขายหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้แก่ประชาชน และ/หรือ บุคคล

ในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี  

 “ราคาสุทธิต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิ” คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงนิท ัง้สิ้นที่บริษทัจะ

ไดร้บัจากการเสนอขายหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้หกัดว้ย

ค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจากการออกหลกัทรพัยน์ัน้ รวมกบัเงนิทีจ่ะไดร้บัจากการใชส้ทิธิทีจ่ะซื้อหุน้นัน้ หารดว้ย

จาํนวนหุน้ท ัง้สิ้นทีต่อ้งออกใหม่เพือ่รองรบัการใชส้ทิธินัน้  

“ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั” มคีวามหมายเช่นเดยีวกบัทีก่าํหนดไวข้า้งตน้ 

“วนัท่ีใชใ้นการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซื้อหลกัทรพัย์

ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้ สาํหรบักรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

เดิม และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะ

ซื้อหุน้ สาํหรบักรณีเสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

  ราคาใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี้ 

  Price 1  = Price 0 x [(A x MP) + BX] 

[MP x (A + B)] 

  อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี้ 

  Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + BX)] 

[(A x MP) + BX] 

 โดยที ่

 Price 1 คือ ราคาใชส้ทิธิใหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ ราคาใชส้ทิธิเดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชส้ทิธิใหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 



Ratio 0 คือ อตัราการใชส้ทิธิเดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

MP  คือ ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั ตามรายละเอยีดทีก่าํหนดในขอ้ (ข)  

A  คือ จาํนวนหุน้สามญัทีไ่ดเ้รียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้

เพือ่การจองซื้อหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้ 

สาํหรบัการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของการเสนอขาย

หลกัทรพัยป์ระเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ต่อประชาชน 

และ/หรือ บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

B  คือ  จาํนวนหุน้สามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิของหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้กูแ้ปลง

สภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ตามที่เสนอขายแก่ผูถ้ือหุน้เดิม และ/หรือ 

เสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี  

BX  คือ  จาํนวนเงนิที่จะไดร้บัท ัง้สิ้น หลงัหกัค่าใชจ่้าย (ถา้ม)ี จากการออกหลกัทรพัยป์ระเภท

หุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ สาํหรบัการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือ

หุน้เดมิ และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

รวมกบัเงนิทีจ่ะไดร้บัจากการใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญั 

(ง) เมื่อบริษทัจ่ายปนัผลท ัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัของบริษทั ซึ่งการ

เปลีย่นแปลงราคาใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิจะมผีลบงัคบัทนัทตี ัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ื้อหุน้สามญัไม่มสีิทธิรบั

หุน้ปนัผล (วนัแรกทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึ้นเครื่องหมาย XD) 

  ราคาใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี้ 

  Price 1 = Price 0 x [A] 

[A + B] 

  อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี้ 

  Ratio 1 = Ratio 0 x [A + B] 

[A] 

 โดยที ่

 Price 1 คือ ราคาใชส้ทิธิใหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ ราคาใชส้ทิธิเดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชส้ทิธิใหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใชส้ทิธิเดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

A คือ จํานวนหุน้สาม ัญที่ ได เ้รียกชําระ เ ต็มมูลค่าแลว้ ณ ว ันก่อนปิดสมุดทะเบียน 

ผูถ้อืหุน้เพือ่สทิธิในการรบัหุน้ปนัผล 

B คือ จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ในรูปแบบของหุน้ปนัผล 



(จ) เมื่อบริษทัจ่ายเงนิปนัผลเป็นเงนิเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 90 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงนิรวมของบริษทัหลงั

หกัภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลและเงนิสาํรองตามกฎหมาย สาํหรบัการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ 

ตลอดอายุของใบสาํคญัแสดงสทิธิ การเปลีย่นแปลงราคาใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิจะมผีลบงัคบัทนัที 

ตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่มสีทิธิรบัเงนิปนัผล (วนัแรกทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึ้นเครื่องหมาย XD) 

ยกเวน้ในกรณีทีม่ผีลขาดทุนสุทธิ บริษทัสงวนสทิธิทีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงราคาใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิ 

ทัง้นี้  อตัรารอ้ยละของเงนิปนัผลทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ คาํนวณโดยนาํเงนิปนัผลที่จ่ายออกจริงจากผลการ

ดาํเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี หารดว้ยกาํไรสุทธิตามงบการเงนิรวมหลงัหกัภาษีเงนิไดแ้ละเงนิ

สาํรองตามกฎหมายของผลการดาํเนินงานของรอบระยะบญัชีปีเดียวกนั โดยที่เงนิปนัผลที่จ่ายออกจริง

ดงักลา่วใหร้วมถงึเงนิปนัผลทีจ่่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบญัชดีงักลา่วดว้ย (ถา้ม)ี 

  ราคาใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี้ 

  Price 1 = Price 0 x [MP – (D – R)] 

MP 

  อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี้ 

  Ratio 1 = Ratio 0 x MP 

MP – (D-R) 

 โดยที ่

 Price 1 คือ ราคาใชส้ทิธิใหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ ราคาใชส้ทิธิเดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชส้ทิธิใหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใชส้ทิธิเดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

MP  คือ  ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัตามรายละเอยีดทีก่าํหนดในขอ้ (ข)  

D  คือ  เงนิปนัผลต่อหุน้ทีจ่่ายจริงแก่ผูถ้อืหุน้  

R คือ  เงนิปนัผลต่อหุน้ทีจ่่ายหากนาํกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษเีงนิไดใ้นอตัรารอ้ยละ 90 มาคาํนวณ

จากจาํนวนหุน้ท ัง้หมดทีม่สีทิธิไดร้บัเงนิปนัผล 

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อนัทาํใหผู้ถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนัพึงได ้โดยที่

เหตุการณ์ใด ๆ นัน้ ไม่ไดก้าํหนดอยู่ในขอ้ (ก) – (จ) ใหเ้ป็นดุลยพินิจของบริษทัในการพิจารณาเพื่อ

กาํหนดการเปลีย่นแปลงราคาใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิใหม่ (หรือปรบัจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ

แทนอตัราการใชส้ทิธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทาํใหส้ทิธิของผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิดอ้ยไปกว่าเดมิ ท ัง้นี้  

ใหถ้อืว่าผลการพจิารณานัน้เป็นทีสุ่ด 

(ช) การคาํนวณเปลีย่นแปลงราคาใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิตาม (ก) – (ฉ) เป็นอิสระต่อกนัและจะคาํนวณ

การเปลีย่นแปลงตามลาํดบัเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลงัของการเปรียบเทยีบกบัราคาตลาดของหุน้สามญั



ของบริษทั สาํหรบัในกรณีทีเ่หตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพรอ้มกนัใหค้าํนวณการเปลีย่นแปลงเรียงลาํดบัดงันี้ 

คือ ขอ้ (ก)->(จ)->(ง)->(ข)->(ค)->(ฉ) โดยในแต่ละลาํดบัครัง้ที่คาํนวณการเปลีย่นแปลงใหค้งสภาพของ

ราคาใชส้ทิธิเป็น ทศนิยม 2 ตาํแหน่ง และอตัราการใชส้ทิธิเป็นทศนิยม 4 ตาํแหน่ง 

บริษทัจะดาํเนินการแจง้ผลการเปลีย่นแปลงราคาใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิตามขอ้ (ก) ถงึขอ้ (ฉ) และ/

หรือการปรบัจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิแทนอตัราการใชส้ิทธิ โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการ

คาํนวณและเหตุผลที่ตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิทราบผ่านระบบเผยแพร่

ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัท ีหรือภายในเวลา 9.00 น. ของวนัทาํการถดัจากวนัทีก่ารเปลีย่นแปลงมี

ผลบงัคบัใช ้และแจง้ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. และนายทะเบยีนของใบสาํคญัแสดงสทิธิภายใน 15 วนันบัจาก

วนัทีก่ารเปลีย่นแปลงนัน้มผีลบงัคบัใช ้

(ซ) การคาํนวณการเปลีย่นแปลงราคาใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิตามขอ้ (ก) – (ฉ) จะไม่มกีารเปลีย่นแปลง

ซึ่งทาํใหร้าคาใชส้ทิธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อตัราการใชส้ทิธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุน้ และในกรณีที่

การเปลี่ยนแปลงราคาใชส้ิทธิดงักล่าวมผีลทาํใหร้าคาใชส้ิทธิใหม่มรีาคาซึ่งตํา่กว่ามูลค่าที่ตราไวข้องหุน้

สามญัของบริษทัก็ใหใ้ชมู้ลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัเป็นราคาใชส้ทิธิใหม่ โดยราคาใชส้ทิธิใหม่

หลงัการเปลีย่นแปลง จะคาํนวณจากราคาใชส้ทิธิใหม่หลงัการเปลีย่นแปลง (ทศนิยม 2 ตาํแหน่ง) คูณกบั

จาํนวนหุน้สามญั (จาํนวนหุน้สามญัคาํนวณไดจ้ากอตัราการใชส้ทิธิใหม่คูณกบัจาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ที่แจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิเมื่อคํานวณไดจ้าํนวนหุน้ออกมาเป็นเศษหุน้ใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิ้ง) 

สาํหรบักรณีทีจ่าํนวนเงนิทีค่าํนวณไดเ้ป็นเศษของบาทใหต้ดัเศษของบาททิ้ง  

(ฌ) บริษทัจะไม่แกไ้ขเปลีย่นแปลงราคาและอตัราการใชส้ทิธิเวน้แต่จะมกีารปรบัสทิธิตามเงือ่นไขการปรบัสิทธิ

รวมท ัง้จะไม่ขยายอายุของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ทัง้นี้  ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือที่ประชุมผูถ้ือหุน้มีมติใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ บริษทัจะจดัทาํรายงานสารสนเทศแจง้ไปยงัตลาดหลกัทรพัยฯ์ และผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิได ้

ทราบทนัท ีหรือภายในเวลา 9.00 น. ของวนัทาํการถดัไป หรือก่อนวนัที่อตัราการใชส้ทิธิและราคาการใชส้ทิธิมผีล

บงัคบัใชผ่้านระบบการเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์  

ระยะเวลาหา้มจาํหน่ายหุน้ : -ไม่ม-ี 

อืน่ ๆ ท่ีสาํคญั  -ไม่ม-ี 

ท่ีปรึกษาทางการเงนิ  -ไม่ม-ี 

จดัทําโดย  บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) 
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