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1.

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย

การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้เปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บานปู เพาเวอร
จํากัด (มหาชน) จํานวนไมเกิน 648,492,500 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท คิดเปนรอยละไมเกิน 21.29 ของจํานวน
หุ น สามั ญ ที่ อ อกและจํ า หน า ยได แ ล ว ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ ภายหลั ง การเสนอขายหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ในครั้ ง นี้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ชื่อผูเสนอขาย

:

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
(Banpu Power Public Company Limited)

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย

:

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

จํานวนที่ออกและเสนอขาย

:

จํานวนไมเกิน 648,492,500 หุน คิดเปนรอยละไมเกิน 21.29
ของจํ า นวนหุ น สามั ญ ที่ อ อกและจํ า หน า ยแล ว ทั้ ง หมดของ
บริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
โดยแบงเปน
1.

จํานวนไมเกิน 210,000,000 หุน คิดเปนรอยละไมเกิน
6.89 ของจํ า นวนหุ น สามั ญ ที่ อ อกและจํ า หน า ยแล ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่ มทุ น ในครั้ง นี้ เพื่อ เสนอขายให แก ป ระชาชนทั่ว ไป
เฉพาะกลุ ม ซึ่ ง เป น ผู ถื อ หุ น เดิ ม ของบมจ. บ า นปู ที่ มี
รายชื่ อ ปรากฎอยู ใ นสมุ ด ทะเบี ย นผู ถื อ หุ น ของบมจ.
บานปู ณ วันที่ 12 กันยายน 2559 (Record Date) และ
วั น ป ด สมุ ด ทะเบี ย นเพื่ อ รวบรวมรายชื่ อ ผู ถื อ หุ น ตาม
มาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลั ก ทรั พ ย ณ วั น ที่ 13
กันยายน 2559 เฉพาะที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุน (“ผู
ถื อ หุ น เดิ ม ของบมจ. บ า นปู ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การ
จัดสรรหุน”) โดยใหผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มี
สิ ท ธิ ไ ด รั บ การจั ด สรรหุ น มี สิ ท ธิ จ องซื้ อ เกิ น สิ ท ธิ
(oversubscription) ไดไม เกิน รอ ยละ 20 ของจํ านวน
หุนสามัญเพิ่มทุนที่ตนมีสิทธิไดรับการจัดสรร ในกรณีที่
มีเศษหุน ใหปดทิ้ง ทั้งนี้ หุนที่เหลือจากการจัดสรร
ขางตนจะถูกนํามาจัดสรรเพื่อเสนอขายตอประชาชน
เปนการทั่วไป

2.

จํานวนไมเกิน 438,492,500 หุน คิดเปนรอยละไมเกิน
14.40 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและจําหนายแลว
ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนในครั้งนี้ และหุนที่ เหลือจากการจัดสรรใหแ ก
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ผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรร
หุน ตามขอ 1 เพื่อเสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไป

มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญเพิ่มทุน

:

10 บาทตอหุน

ราคาที่เสนอขาย

:

18 – 21 บาทตอหุน โดยบริษัทฯ จะดําเนินการประกาศราคา
เสนอขายสุดทายโดยเร็ว โดยคาดวาจะสามารถดําเนินการ
ประกาศราคาดังกลาวภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ผานการ
แจงขาวของบมจ. บานปูบนเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ
เว็บไซตของบมจ. บานปู (www.banpu.com) เว็บไซตของ
บริษัทฯ (www.banpupower.com) และเว็บไซตของผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1

มูลคารวมของหุนที่เสนอขาย

:

11,672,865,000 – 13,618,342,500 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

:

สําหรับผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรร
หุน


ตั้ ง แต เ วลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวั น ที่ 10 - 13
ตุลาคม 2559

สําหรับบุคคลทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน (รวมถึงผูลงทุนใน
ต า งประเทศ และนั ก ลงทุ น สถาบั น ที่ เ ป น Cornerstone
Investors ผานผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ)

วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
1.2

:

ตั้ ง แต เ วลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวั น ที่ 18 - 20
ตุลาคม 2559

วันที่ 20 ตุลาคม 2559

สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจํานวนไมเกิน 648,492,500 หุนโดยบริษัทฯ ในครั้งนี้ เปนการเสนอขาย
ตอผูลงทุน (ก) ในประเทศผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ไดระบุไวในขอ 1.2.1 และขอ 1.2.2 และ (ข) ตางประเทศ
ผานผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไวในขอ 1.2.3 โดยมีสัดสวนการเสนอขายหุน
เบื้องตนดังนี้
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1.2.1

การเสนอขายตอผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุน จํานวนไมเกิน

1.2.2

การเสนอขายตอผูลงทุนในประเทศ จํานวนรวมประมาณ 306,944,750 หุน แบงเปน

1.2.3

210,000,000 หุน



เสนอขายตอบุคคลทั่วไป จํานวนประมาณ

166,944,750 หุน



เสนอขายตอผูล งทุนสถาบัน จํานวนประมาณ

140,000,000 หุน

การเสนอขายต อ ผู ล งทุ น ในต า งประเทศ จํ า นวนประมาณ 131,547,750 หุ น ผ า นผู ซื้ อ หุ น เบื้ อ งต น ใน
ตางประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.4 แบงเปน


เสนอขายตอผูลงทุนในตางประเทศ (ไมรวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เปน Cornerstone Investors)
จํานวนประมาณ
21,547,750 หุน



เสนอขายตอนักลงทุนสถาบันที่เปน Cornerstone Investors จํานวนประมาณ 110,000,000 หุน

บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาลงทุนในหุน (International Cornerstone Placing Agreement) กับนักลงทุนสถาบัน
ที่เปน Cornerstone Investors จํานวน 2 ราย คือ (1) Capital Research and Management Company (“CRMC”)
และ (2) Credit Suisse AG สาขาสิงคโปร และ Credit Suisse AG สาขาเขตการปกครองพิเศษฮองกง (รวมเรียกวา “CS
Cornerstone Investors”) ซึ่งไดตกลงจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายเปนจํานวนรวม 110,000,000 หุน ที่ราคาเสนอ
ขายสุดทายในการเสนอขายหุนครั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาดังกลาว ซึ่งรวมถึงจะตองไมมีการยกเลิกสัญญา
แตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุน (International
Purchase Agreement) โดยมีขอมูลของนักลงทุนสถาบันที่เปน Cornerstone Investors และจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่
นักลงทุนแตละรายตกลงจะเขาซื้อตามสัญญาดังกลาว ดังนี้
รายชื่อนักลงทุนสถาบัน
ที่เปน Cornerstone Investors

จํานวนหุน สามัญเพิ่มทุน
ที่จองซือ้

CRMC

90,000,000

CS Cornerstone Investors

20,000,000

รวม

110,000,000

การจองซื้ อ หุน ดัง กลา วเป น สว นหนึ่ งของการเสนอขายตอ ผูล งทุนในต า งประเทศผ านผู ซื้อ หุน เบื้อ งตน ใน
ตางประเทศ (Initial Purchasers) และนักลงทุนสถาบันที่เปน Cornerstone Investors จะไมจองซื้อหุนที่เสนอขาย
สําหรับการเสนอขายตอผูลงทุนในประเทศ โดยหุนที่จองซื้อโดยนักลงทุนสถาบันที่เปน Cornerstone Investors จะมีสิทธิ
และผลประโยชนทางกฎหมายเทาเทียมกับหุนสามัญที่ชําระเต็มมูลคาแลวที่เสนอขายในครั้งนี้ และจะถือเปนการถือหุน
โดยผูถือหุนสามัญรายยอย (Free Float) ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ นักลงทุนสถาบันที่เปน Cornerstone
Investors ดังกลาวจะไมมีผูแทนเขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือไมเปนผูถือหุนที่มีสวนรวมในการ
บริหารของบริษัทฯ ตามที่นิยามภายใตขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปน
หลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย น พ.ศ. 2558 ฉบั บ ลงวั น ที่ 11 พฤษภาคม 2558 ทั้ ง นี้ นั ก ลงทุ น สถาบั น ที่ เ ป น cornerstone
investors ทั้งสองราย (ไดแก CRMC และ CS Cornerstone Investors) ไดใหคํายืนยันและคํารับรองไวในสัญญาลงทุน
ในหุน (International Cornerstone Placing Agreement) วาตนไมเปนผูถือหุนรายใหญในปจจุบันของบริษัทฯ และไม
เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามที่นิยามภายใตประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงไมถือเปนบุคคลที่มีความสัมพันธของบริษัทฯ ตามที่นิยามภายใต
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจําหนายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทหุนและใบสําคัญ
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แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทที่ออกตราสารทุน ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นอกจากนี้ ตราบเทาที่บริษัทฯ ทราบ
CRMC เปนบุคคลภายนอกที่ไมมีความเกี่ยวของและไมเปนผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ หรือไมเปนบริษัทในเครือ สําหรับCS
Cornerstone Investors ตกลงจะดําเนินการใหลูกคาของตนซึ่งจะเขาเปนผูรับผลประโยชนจากการลงทุนในหุนตาม
สัญญาลงทุนในหุน (International Cornerstone Placing Agreement) ในครั้งนี้ใหคํายืนยันและคํารับรองแกบริษัทฯ ใน
ลักษณะเดียวกัน มิเชนนั้นจะไมมีการจัดสรรหุนใหแกลูกคารายดังกลาว
ขอมูลเกี่ยวกับนักลงทุนสถาบันที่เปน Cornerstone Investors ของบริษัทฯ
รายละเอียดนักลงทุนสถาบันที่เปน Cornerstone Investors โดยสังเขปมีดังนี้
(1)

CRMC
CRMC เปนบริษัทจํากัดที่จัดตั้งขึ้นในมลรัฐเดลาแวร ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย CRMC เปนที่
ปรึกษาดานการลงทุนใหกับกลุมกองทุนรวมซึ่งเปนที่รูจักในนามของ The American Funds และ
กองทุนอื่น ๆ รวมถึง SMALLCAP World Fund Inc. และ American Funds Insurance Series –
Small Capitalization Fund ทั้งนี้ SMALLCAP World Fund, Inc. และ American Funds
Insurance Series – Small Capitalization Fund จะเปนผูรับผลประโยชนในหุนของผูลงทุนที่
CRMC จะไดมาตามสัญญาฉบับนี้

(2)

CS Cornerstone Investors
CS Cornerstone Investors เปนสาขาของ Credit Suisse AG โดย Credit Suisse AG ตั้งอยูใน
ประเทศสวิตเซอรแลนด และเปนบริษัทยอยของ Credit Suisse Group AG ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยหลักของประเทศสวิสเซอรแลนด (SIX Swiss Exchange) (ISIN: CH0012138530) ธุรกิจ
ของ Credit Suisse AG ประกอบดวย 2 แผนกหลัก ไดแก แผนกการบริการการเงินแกลูกคา
รายบุคคลรายใหญและการจัดการความมั่งคั่ง และแผนกวาณิชธนกิจ โดยแผนกการบริการการเงิน
แกลูกคารายบุคคลรายใหญและการจัดการความมั่งคั่งของ Credit Suisse AG ใหคําแนะนําอยาง
ครอบคลุมและรอบดานในการวางแผนการบริการการเงินแกลูกคารายบุคคลรายใหญและการ
จัดการความมั่งคั่ง รวมถึงการปรับเปลี่ยนตามความตองการของผูมีสินทรัพยทางการเงินหรือความ
มั่งคั่งสูงและผูมีสินทรัพยทางการเงินหรือความมั่งคั่งสูงมากทั่วโลก ในประเทศสวิตเซอรแลนด
Credit Suisse AG จัดหาผลิตภัณฑทางการเงินและบริการลูกคารายบุคคล รวมถึงลูกคาที่มี
สินทรัพยทางการเงินสูงและผูมีสินทรัพยทางการเงินสูงมาก รวมถึงนิติบุคคลและสถาบันที่มีความ
มั่งคั่ง ทั้งนี้ Credit Suisse AG ไดเขาทําสัญญาลงทุนในหุนเพื่อจองซื้อหุนของบริษัทฯ ในนามของ
ลูกคาบางรายในแผนกการบริการการเงินแกลูกคารายบุคคลรายใหญและการจัดการความมั่งคั่ง

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิที่จะตกลงเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนที่เสนอขายตอผูลงทุนในประเทศในแตละประเภทตามขอ 1.2.2 ขางตน และผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ
ตามขอ 6.2.4 ขอสงวนสิทธิที่จะตกลงเปลีย่ นแปลงจํานวนหุนที่เสนอขายตอผูลงทุนตางประเทศแตละประเภท (รวมถึงนัก
ลงทุนสถาบันที่เปน Cornerstone Investors) ตามขอ 1.2.3 ขางตน และผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามขอ 6.2.1 และผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศตามขอ 6.2.4 ขอสงวนสิทธิที่จะตกลงเปลี่ยนแปลงจํานวนหุน
ที่เสนอขายตอผูลงทุนในประเทศตามขอ 1.2.2 และผูลงทุนในตางประเทศ (รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เปน Cornerstone
Investors) ตามขอ 1.2.3 ขางตนหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุนตามรายละเอียดที่กําหนดไวในขอ 6.6 โดยพิจารณา
จากปจจัยตาง ๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรร
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หุน และนักลงทุนแตละประเภท เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด อยางไรก็ดี สัดสวนใน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะตองไมขัดแยงกับขอกําหนดที่ระบุไวในขอบังคับของ
บริษัทฯ
ในการพิจารณาประเภทของผูลงทุน ใหยึดตามนิยามที่กําหนดดังตอไปนี้
(1)

ผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุน หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ
นิติบุคคลที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบมจ. บานปู ณ วันที่ 12 กันยายน 2559 ซึ่ง
เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนของบมจ. บานปูที่มีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
(Record Date) และรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพยโดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนผูถือหุนและพักการโอนหุนในวันที่ 13 กันยายน 2559 ในอัตราสวน 23.1725 หุนสามัญ
ของบมจ. บานปู ตอ 1 หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และเศษหุนที่เปนทศนิยมที่เกิดจากการ
คํานวณสิทธิจะถูกปดทิ้ง ทั้งนี้ ผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามารถจอง
ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เกินกวาสิทธิของตน (oversubscription) ไดไมเกินรอยละ 20
ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ตนมีสิทธิไดรับการจัดสรร (โดยปดเศษของหุนทิ้ง)
นอกจากนั้น บริษัทฯ มีสิทธิใชดุลพินิจพิจารณาไมเสนอขายหรือไมจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก
ผูถือ หุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนรายใดรายหนึ่ง หากการเสนอขายหรือ
จัดสรรหุนดังกลาวอาจเปนผลให (ก) เปนการกระทําที่ขัดตอกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับใด ๆ
ของประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือขอบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) เปนผลใหบริษัทฯ มีหนาที่ตอง
ปฏิบัติหรือตองดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ตองดําเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการออกและเสนอขายหลักทรัพยภายใตกฎหมายไทย หรือ (ค) ไมเปนไปตามวิธีการ หลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่กําหนดในการจัดสรรของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใชดุลพินิจในการเสนอ
ขายและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรร
หุนที่ไมอยูในประเทศไทยโดยอาศัยขอยกเวนที่มีอยูภายใตกฎหมายตางประเทศ
ผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนจะตองจองซื้อหุนผานบริษัทหลักทรัพย
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (“ตัวแทนรับจองซื้อ”) ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.7.1 โดยการจัดสรร
หุนใหแกผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนจะเปนไปตามวิธีการที่ระบุไวในขอ
6.6.1

(2)

บุ ค คลทั่ ว ไป หมายถึ ง บุ ค คลธรรมดา และ/หรื อ นิ ติ บุ ค คลทั่ ว ไป ซึ่ ง รวมถึ ง ผู มี อุ ป การคุ ณ ที่ มี
ความสัมพันธทางธุรกิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ไมวาโดยตรงหรือโดยออม
ไดแก ลูกคาที่ซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ให
การสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําธุรกิจดานการซื้อขายหลักทรัพยและวาณิชธนกิจ ทั้ง
ที่ติดตอปจจุบัน เคยติดตอ และคาดวาจะไดติดตอของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
และบริษัทในเครือของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ทั้งนี้ ไมรวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความขางลาง
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โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ขอ 6.2.2 และ ขอ
6.2.3 ตามลําดับตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.7.2 โดยการจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปดังกลาว จะอยูใน
ดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.6.2
ทั้งนี้ การจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปดังกลาวขางตนจะไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง กรรมการ
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอย และผูที่เกี่ยวของของผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะตองหามตามที่กําหนด
ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใน
การจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจําหนายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทหุน และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแต
เปนการจัดสรรตามกรณีและไมเกินจํานวนที่ไดรับยกเวน ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย
ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
(3)

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
(ก)

ธนาคารพาณิชย

(ข)

บริษัทเงินทุน

(ค)

บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคลหรือ
เพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร

(ง)

บริษัทเครดิตฟองซิเอร

(จ)

บริษัทประกันภัย

(ฉ)

สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

(ช)

ธนาคารแหงประเทศไทย

(ซ)

สถาบันการเงินระหวางประเทศ

(ฌ)

กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(ญ)

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

(ฎ)

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

(ฏ)

กองทุนรวม และ

(ฐ)

ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
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นักลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.7.3 เทานั้น โดยการจัดสรรหุนใหแกนักลงทุน
สถาบันจะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและผูรับประกันการจําหนายดังกลาวตาม
วิธีการที่ระบุไวในขอ 6.6.3
ทั้งนี้ โดยรวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เปน Cornerstone Investors ซึ่งสามารถจองซื้อหุนไดผานผูซื้อ
หุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers) ตามขอ 6.2.4
1.3

สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น

หุน สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ จํ า นวนไม เ กิ น 648,492,500 หุ น ที่เ สนอขายในครั้ งนี้ จ ะได รับ สิ ท ธิ แ ละ
ผลประโยชนทางกฎหมายเทาเทียมกับหุนสามัญที่ออกและจําหนายแลวของบริษัทฯ ทุกประการ
1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย

บริษัทฯ มีความประสงคจะนําหุนสามัญที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตอประชาชนใน
ครั้ ง นี้ ก อ นที่ จ ะได รั บ ทราบผลการพิ จ ารณาของตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ เกี่ ย วกั บ การนํ า หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ เข า เป น
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558
และบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัท เดอะ ควอนท กรุป
จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องตนแลวเห็นวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติ
ครบถ วนที่ จ ะนํา หุน สามั ญของบริษั ทฯ เข าเปน หลัก ทรั พ ยจ ดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรัพ ยฯ ได ตามข อ บั ง คับ ตลาด
หลั ก ทรั พย ฯ เรื่อ ง การรั บหุ น สามัญ หรือ หุน บุ ริม สิ ทธิ เป นหลั ก ทรั พย จ ดทะเบี ยน พ.ศ. 2558 ยกเวน คุ ณสมบั ติ เรื่ อ ง
การกระจายการถือหุนรายยอย ซึ่งบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุนรายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 20 ของทุนชําระแลว โดยผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย (กลาวคือ 100 หุน)
ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ไดจําหนายและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้แลว บริษัทฯ จะมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการ
กระจายการถือหุนรายยอย และจะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยฯ รับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ตอไป
1.5

ขอมูลอื่น ๆ

ขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558
กําหนดหามผูมีสวนรวมในการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ ผูถือหุนรายอื่น ๆ ตามที่กําหนด นําหุนจํานวนรวมกันเทากับ
รอยละ 55 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ (รวมถึงหลักทรัพยที่อาจแปลงสภาพเปนหุน
ตามอัตราสวนที่กําหนด) ออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยฯ โดยภายหลังจากวันที่หุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครบกําหนดระยะเวลาทุก 6
เดือน บุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนหรือ
หลักทรัพยทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขาย และสามารถขายหุนหรือหลักทรัพยสวนที่เหลือทั้งหมดไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1
ป นับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ
1.6

ขอกําหนดอื่น ๆ
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สวนที่ 3 ขอมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

1.6.1

บริษัทฯ ตกลงที่จะไมออก หรือเสนอขาย จําหนายจายโอนหุนของบริษัทฯ หรือหลักทรัพยอื่นใดที่สามารถแปลง
สภาพเปนหุนของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชนทางกฎหมายเทาเทียมกับหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายครั้ง
นี้ (ยกเวนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและพนักงานของกลุม
บริ ษั ท บ า นปู (โดยไม ร วมกรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย อ ย) จํ า นวนไม เ กิ น
50,000,000 หนวย ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558)
ในชวงระยะเวลา 180 วันนับจากวันที่หุนของบริษัทฯ ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ เวนแตเปนกรณีที่
ไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูซื้อหุน
เบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers)

1.6.2

บมจ. บานปู จะเขาทําหนังสือขอตกลงกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูซื้อหุน
เบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers) โดยตกลงที่จะไมเสนอขาย จํานํา ขาย ใหสิทธิซื้อ กอหลักประกัน
ใด ๆ ในหุน ใหยืมหรือ จําหนาย จายโอนดวยวิธีการใด ๆ ซึ่งหุนของบริษัทฯ หรือหลักทรัพยอื่นใดที่สามารถ
แปลงสภาพหรือเปลี่ยนเปนหุนของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชนทางกฎหมายเทาเทียมกับหุนสามัญเพิ่ม
ทุนที่เสนอขายครั้งนี้ ไมวาทางตรงหรือทางออม หรือไมเขาทําธุรกรรมการแลกเปลี่ยน หรือ ธุรกรรมสัญญาใด ๆ
ที่มีการโอนทั้งหมดหรือบางสวน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออ ม ที่จะมีผลตอความเปนเจาของในหุนของ
บริษัทฯ และไมวาธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหรือธุรกรรมใด ๆ ขางตนจะมีการสงมอบหุนของบริษัทฯ หลักทรัพย
อื่นใด หรือเปนเงินสดก็ตาม ในชวงระยะเวลา 180 วันนับจากวันที่กําหนดในหนังสือขอตกลงดังกลาว เวนแต
เปนกรณีที่ไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
และผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers) และ/หรือตามที่จะไดตกลงเปนอยางอื่น
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