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หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จํากดั (มหาชน) ที่จดัสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทฯ ที่จองซื้อและได้รบัจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (BCPG-W1) 
 

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 12/2563 ของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
20 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
7 ตุลาคม 2563 ("ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น") เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ านวน 6,508,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 10,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จ านวน 16,508,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 1,301,700,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดย (ก) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 
พร้อมด้วย การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า
การเสนอขาย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก
และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (ข) การ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน พร้อมด้วย การออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จอง
ซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดย
ก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน (ค) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยเสนอขาย
แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
เสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในช่วงเวลาที่เสนอขาย (ง) การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงการ 
BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) และ (จ) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BCPG-W1 BCPG-W2 BCPG-W3 
และโครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 2) ทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มี
มติอนุมัติเร่ืองดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามข้อ (ก) มีดังนี้  
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2. การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ 
บริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (BCPG-W1)  

การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่  
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (BCPG-W1) ("ใบสําคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1") ในครั้งนี้ มี
รายละเอียด ดังนี้ 

2.1 รายละเอียดของการเสนอขาย 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 จ านวนไม่เกิน 
89,300,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้น
สามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจ านวนไม่เกิน 89,300,000 หุ้น (ร้อยละ 4.47 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 2.80 หุ้น
สามัญเพิ่มทุน ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 1 หน่วย และหากมีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 
เกิดขึ้นจากการค านวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 1 
หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 จะมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิ
เท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น 

2.2 รายละเอียดเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 

2.2.1 ประเภทและชนิดของ 
ใบสําคัญแสดงสทิธิ 
BCPG-W1 

ใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 

2.2.2 จํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิ BCPG-W1 ที่
เสนอขาย 

ไม่เกิน 89,300,000 หน่วย 

2.2.3 มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
รองรับใบสําคัญแสดง
สิทธิ BCPG-W1 

5.00 บาท 

2.2.4 ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย 

-0- บาท 

2.2.5 วิธีการจัดสรร รายชื่อ
และประเภทผู้ลงทุนที่
จะได้รับการเสนอขาย 

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถอืหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามญัเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ 
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ผู้ถือหุ้นเดิม 2.80 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W1 1 หน่วย  

2.2.6 จํานวนและราคา
เสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น 
แต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) 
พร้อมกับ ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ BCPG-W1 

250,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 11.50 บาท 

2.2.7 อัตราการใช้สิทธ ิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น 
ทั้งนี้ อัตราการใชส้ิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตาม
เงื่อนไขการปรับสทิธิ  

2.2.8 ราคาการใช้สิทธิ  
(ต่อหน่วย) 

8.00 บาท (แปดบาทถ้วน) ทั้งนี ้ราคาการใช้สิทธิอาจ
เปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ทั้งนี้ หากมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิ ราคาการใช้สิทธิ
จะต้องไม่ต า่กว่ามูลคา่หุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ณ 
ขณะนั้น 

2.2.9 วันที่ออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดง
สิทธิ BCPG-W1 

เป็นวันเดียวกันกบัวันที่จดทะเบยีนเพิ่มทุนช าระแลว้กับ
กระทรวงพาณิชย์ส าหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ที่ได้รบัอนุมัติจาก
ที่ประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น  

2.2.10 อายุของใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ BCPG-W1 

2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิ 
BCPG-W1 ทั้งนี้ ภายหลงัจากการออกใบส าคัญแสดงสทิธิ 
BCPG-W1 บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W1  

2.2.11 จํานวนหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่จะจดัสรรและ
สํารองไว้เพื่อรองรับ
ใบสําคัญแสดงสทิธิ 

89,300,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 4.47 ของหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทัฯ ณ วันทีท่ี่ประชุม
คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรร



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 หน้า 4 จาก 6  

BCPG-W1 

 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 นี้    

โดยที่จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทีจ่ะจัดสรรและส ารองไว้เพื่อ
รองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 รวมกับจ านวนหุ้นที่
จัดสรรและส ารองไว้เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิอ่ืน ๆ 
ทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ไม่รวมหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับ 
warrant ESOP ทุกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 10.82 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุได้ครบทั้งจ านวน และมีการใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทนุตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1 
BCPG-W2 BCPG-W3 และโครงการ BCPG ESOP 
WARRANT คร้ังที่ 2) ครบทั้งจ านวน ซึ่งไม่เกินร้อยละ 
50.00 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับการใช้สิทธิให้
แล้วเสร็จตามอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 

2.2.12 การปรับสิทธ ิ

 

บริษัทฯ จะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตรา
การใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ และ/หรือออกและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุของบรษิัทฯ เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิ (โดย บริษัทฯ จะด าเนินการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อออกและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนรองรับการปรับ
สิทธิก่อนการปรับสิทธิ) เม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสทิธิและเงื่อนไขของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ BCPG-W1 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นที่ออก
ใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสทิธิ 
รวมทั้งประกาศ หรือ ข้อก าหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้
แทนประกาศฉบับดงักล่าวดว้ย หรือเหตุการณ์อื่นใดใน
ท านองเดียวกัน เชน่ 

(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นของ 
บริษัทฯ อันเปน็ผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยก
หุ้น 

(ข) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคา
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ต ่า 

(ค) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพใน
ราคาต ่าหรือมีการเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิใน
ราคาต ่า  

(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเปน็
หุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น  

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเปน็เงินซึ่งเกินกว่าอัตรา
ที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ  

(ฉ) เมื่อมีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ทีท่ า
ให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทีผู่้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิ BCPG-W1 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 ด้อยไปกว่าเดิม  

2.2.13 วิธีการ และระยะเวลา
การใช้สิทธ ิ

 

 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 สามารถใช้สิทธไิด้ในวนั
ดังต่อไปนี้ ("วันกําหนดใชส้ิทธิ") 

• 20 เมษายน 2564 
• 20 กรกฎาคม 2564 
• 20 ตุลาคม 2564 
• 20 มกราคม 2565 
• 20 เมษายน 2565 
• 20 กรกฎาคม 2565 และ 
• 20 ตุลาคม 2565 ("วันกําหนดการใช้สิทธิครั้ง

สุดท้าย") 
หากวันก าหนดใชส้ิทธิดังกลา่วตรงกับวันหยุดท าการของ 
บริษัทฯ ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธิ BCPG-W1 สามารถ 
ใช้สิทธิได้ในวันท าการก่อนหนา้วันหยุดนั้น โดยมี
รายละเอียดเป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิของใบส าคัญแสดง
สิทธิ BCPG-W1  

2.2.14 ระยะเวลาแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธ ิ

 

ในระหว่างระยะเวลาการใชส้ิทธ ิผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W1 สามารถแสดงความจ านงที่จะใชส้ิทธิซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ต่อบริษัทฯ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
15.00 น. ของวันท าการของบรษิัทฯ โดยจะต้องแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 5 วันท าการก่อนวนัใช้สิทธิ  

ส าหรับวันก าหนดการใช้สทิธิคร้ังสุดท้าย ผู้ถือใบส าคัญ
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แสดงสิทธิ BCPG-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ของ 
บริษัทฯ จะต้องแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใน
ระหว่าง 15 วันก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย 

2.2.15 การไม่สามารถยกเลิก 
การแจ้งความจํานงใน 
การใช้สิทธ ิ

เมื่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 ได้แจ้งความจ านง
ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสทิธิ BCPG-
W1 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิดังกลา่วได ้

2.2.16 ตลาดรองของ
ใบสําคัญแสดงสทิธิ 
BCPG-W1 

บริษัทฯ จะน าใบส าคัญแสดงสทิธิ BCPG-W1 ที่ออกในคร้ัง
นี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("
ตลาดหลักทรัพย์ฯ")  

2.2.17 ตลาดรองของหุ้น
สามัญที่เกิดจากการ
ใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ BCPG-W1 

บริษัทฯ จะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 เข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 

3. วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date)   

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ 
บริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)   

4. กําหนดวันจองซื้อและรับชําระเงินค่าจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1  

ไม่มีการก าหนดวนัจองซื้อและรบัช าระเงินค่าจองซื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 เนื่องจากการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 เป็นการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิโดยไม่คิดมลูค่า โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่จอง
ซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)  

5. ข้อกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1  
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