
 

 

 

 

หนงัสือท่ี           0165/075 

        วนัท่ี 23  กนัยายน 2565 

 

เร่ือง แจง้เตือนข่าวการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 คร้ังสุดทา้ย ไดถึ้งวนัท่ี 29 กนัยายน 

2565 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

  บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) ขอแจง้เตือนข่าวการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 

คร้ังสุดทา้ย โดยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 สามารถแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิได้จนถึงวนัท่ี 29 กนัยายน 2565 โดยยงั

เหลือวนัท่ีสามารถแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิอีก 7 วนั คือวนัท่ี 23-29 กนัยายน 2565 

 

รายละเอียดและกาํหนดเวลาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งของใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 มีดงัน้ี 

 วนัสุดทา้ยท่ีสามารถซ้ือขายใบสาํคญัแสดง

สิทธิ  

: วนัท่ี 6 กนัยายน 2565 

 ระยะเวลาการหยดุพกัการซ้ือขายใบสาํคญั

แสดงสิทธิ (การขึ้นเคร่ืองหมาย SP)  

: วนัท่ี 7 กนัยายน 2565 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

 วนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือพกัการโอนใบสาํคญั

แสดงสิทธิ  

: วนัท่ี 9 กนัยายน 22565 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

 วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ  : วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

 ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ  : วนัท่ี 15 กนัยายน 2565 ถึงวนัท่ี 29 กนัยายน 2565  

 วนัส้ินสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : วันท่ี  1 ตุลาคม  2565 เป็นต้นไป ใบสําคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 จะ

หมดอายุและส้ินสุดการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

 อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วย:หุ้น) : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น 

 ราคาในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั(บาท/หุ้น) : 5 บาทต่อหุ้น 

 ตวัแทนรับแจง้การใชสิ้ทธิ : บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

 สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ : บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

ฝ่ายปฏิบติัการ ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ 

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

(เฉพาะวนัทาํการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง เวลา 16.00 น.) 

บุคคลท่ีติดต่อ  :   คุณฐานมาศ, คุณมาลี, คุณเบญจวรรณ, คุณมานิสา   

                            คุณปิยพร, คุณจารุภา, คุณสุวาลี, คุณกิตติมา 

เบอร์ติดต่อ     :   0-2618-1141-1143,  0-2618-1146-1147 

                           0-2618-1122,  0-2618-1133, 0-2618-1129 

 

 

 

 



 

 

ช่องทางการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4     

1. 

 

 

 

 

 

 

การใชสิ้ทธิผา่นระบบ E-Exercise (จองผา่นระบบออนไลน์) โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้าก Barcode ดา้นล่าง      

 

 

 

 

 

2. การใชสิ้ทธิผ่านขั้นตอนเอกสาร และชาํระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  โดยมีรายละเอียด

และขั้นตอนดงัน้ี 

 2.1 ใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 ท่ีได้

กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงสามารถขอรับ

แบบฟอร์มไดท่ี้ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิและบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ทาํหนา้ท่ีเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์

(Broker) ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทั ท่ี  www.banpu.com 

 2.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามจาํนวนท่ีระบุในใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4  

 2.3 หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 

  1) บุคคลธรรมดา 

สัญชาติไทย 

: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ หรือสําเนาบัตรพนักงาน

รัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอาย ุ(ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงทาํให้ช่ือ/ช่ือสกุลไม่ตรงกบั

ใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือ

สกุล เป็นตน้) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

  2) บุคคลธรรมดา 

สัญชาติต่างดา้ว 

: สําเนาใบต่างดา้วหรือสาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนา

ถูกตอ้ง 

  3) นิติบุคคล 

สัญชาติไทย 

: 3.1) สําเนาหนงัสือรับรองบริษทั ท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนักาํหนดการใช้

สิทธิในคร้ังนั้น  ๆพร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามท่ีมี

ช่ือปรากฎอยูใ่นหนงัสือรับรองของนิติบุคคลนั้น และประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

และ 

     3.2) สาํเนาเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือตามขอ้ 1) หรือ 2) ท่ียงัไม่

หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

  4) นิติบุคคล 

สัญชาติต่างดา้ว 

: 4.1) สําเนาหนังสือสําคญัการจดัตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนงัสือรับรองของนิติบุคคลโดย 

Notary Public ของประเทศท่ีออกเอกสารให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิใน

คร้ังนั้นๆ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของ

นิติบุคคลนั้น และประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และ 

     4.2) สําเนาเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาเอกสารตาม 

1) หรือ 2) ท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

  ในกรณียื่นผา่น คสัโตเดียน (Custodian) จะตอ้งยื่นพร้อมสาํเนาหนงัสือแต่งตั้งคสัโตเดียน และเอกสารหลกัฐานของผูมี้

อาํนาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งของคสัโตเดียนดว้ย 

 2.4 เอกสารการชาํระเงิน (หลกัฐานใบชาํระเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน))  

 

 

สาํหรับนกัลงทนุทัว่ไป 

 
 

สาํหรับลูกคา้หลกัทรัพยบ์วัหลวง  

http://www.banpu.com/


 

 

วิธีการชําระเงิน 

ผูใ้ช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัสามารถชาํระเงินค่าใช้สิทธิซ้ือหุ้นฯ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 

15.30 น. (หรือภายในเวลาทาํการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”) แต่ละสาขา) ของวนัท่ี 15 กนัยายน 2565 

ถึงวนัท่ี 29 กนัยายน 2565 (รวมทั้งส้ิน 11 วนัทาํการ) โดยวิธีการ ดงัน้ี 

1. ชําระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด ได้ท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา โดยใชแ้บบฟอร์ม Bill Payment และกรอกขอ้มูลให้ครบถว้น พร้อมระบุเลขทะเบียนผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 10 หลกั (ตามท่ีปรากฎในใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิซ่ึงจดัส่งโดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย)์ เป็นรหสัอา้งอิง 1 

(Ref.1) และเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกัหรือเลขท่ีหนงัสือเดินทางของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นรหสัอา้งอิง 2 (Ref.2) ทั้ง

เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟทต์อ้งลงวนัท่ี 15-26 กนัยายน 2565 เท่านั้น โดยเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง 

จาํกดั (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหุ้น” และตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัทาํการถดัไป 

โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตอ้งย่ืนหลกัฐานการชาํระเงินตามระบบ Bill Payment ภายในเวลา 16.00 น.ของวนัท่ี  29 กนัยายน 

2565 พร้อมเอกสารท่ีใชใ้นการยื่นความจาํนงใชสิ้ทธิตามขอ้ 11.1 – 11.4 ให้แก่ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ 

2. การชําระเงินสดหรือโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ ได้ท่ีเคานท์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) ทุกสาขา โดยใชแ้บบฟอร์มการชาํระเงินผา่นระบบ Bill Payment และกรอกขอ้มูลให้ครบถว้น พร้อมระบุเลขทะเบียน

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 10 หลกั (ตามท่ีปรากฎในใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิซ่ึงจดัส่งโดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย)์ เป็นรหสั

อา้งอิง 1 (Ref.1) และเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั หรือเลขท่ีหนงัสือเดินทางของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นรหสัอา้งอิง 2 

(Ref.2) และยื่นผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ไดทุ้กสาขา 

3. การชําระเงินโดยการโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ ผ่านช่องทาง Internet Banking สาํหรับ

ผูท่ี้มีบญัชีธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น และไดท้าํเร่ืองขอใชง้านผา่นระบบ Bualuang Internet Banking (“Bualuang iBanking”) กบั

ธนาคารกรุงเทพแลว้ โดยผูใ้ชสิ้ทธิฯสามารถสแกน QR Code ท่ีปรากฎบนหนา้จอการทาํรายการการใชสิ้ทธิ BANPU-W4 ผา่น

เวบ็ไซต ์www.bualuang.co.th เพ่ือชาํระเงินผา่นระบบ Bualuang iBanking (ขอ้มูลรหสัลูกคา้ (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 10 หลกัและรหสัอา้งอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขท่ีหนงัสือเดินทางของผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯจะขึ้นมาโดยอตัโนมติั) หรือชาํระเงินโดยการกรอก Service Code โดยพิมพค์าํว่า ROBLS01 และกรอกขอ้มูลให้

ครบถว้นโดยระบุรหสัลูกคา้ (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 10 หลกั ตามท่ีปรากฏในใบแทนใบ/ใบสาํคญั

แสดงสิทธิ ซ่ึงจดัส่งโดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ และรหสัอา้งอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขท่ีหนงัสือ

เดินทางของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ กรอกจาํนวนเงินท่ีตอ้งการชาํระ จากนั้นตรวจสอบขอ้มูล พร้อมทั้งบนัทึก และ/หรือพิมพ์

หลกัฐานการชาํระเงินค่าใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นต่อไป 

4. การชําระเงินโดยการโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ ผูใ้ชสิ้ทธิสามารถชาํระเงินผา่นแอปพลิเคชัน่

ธนาคารกรุงเทพ Bualuang Mobile Banking (“Bualuang mBanking”) โดยสามารถสแกน QR Code ท่ีปรากฎบนหนา้จอการทาํ

รายการการใชสิ้ทธิ BANPU-W4 ผา่นเวบ็ไซต ์www.bualuang.co.th เพ่ือชาํระเงินผา่นระบบ Mobile Banking (ขอ้มูลรหสัลูกคา้ 

(Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผูใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ 10 หลกัและรหสัอา้งอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขท่ีหนงัสือ

เดินทางของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะขึ้นมาโดยอตัโนมติั) หรือชาํระเงินโดยการกรอก Service Code โดยพิมพค์าํว่า ROBLS01 

และกรอกขอ้มูลให้ครบถว้นโดยระบุรหสัลูกคา้ (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 10 หลกั ตามท่ีปรากฏในใบ

แทน/ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงจดัส่งโดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์และรหสัอา้งอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือ

เลขท่ีหนงัสือเดินทางของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ กรอกจาํนวนเงินท่ีตอ้งการชาํระ จากนั้นตรวจสอบขอ้มูลการใชสิ้ทธิฯ พร้อม

ทั้งบนัทึก และ/หรือพิมพห์ลกัฐานการชาํระเงินค่าใชสิ้ทธิฯ เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการใชสิ้ทธิต่อไป  

 

การชําระเงินโดยการโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารอ่ืน ๆ ผูใ้ชสิ้ทธิสามารถชาํระเงินผา่นแอปพลิเคชนั Mobile 

Banking ของธนาคารอื่น ๆ โดยสามารถสแกน QR Code ท่ีปรากฎบนหนา้จอการทาํรายการการจองซ้ือผา่นเวบ็ไซต ์

www.bualuang.co.th เพ่ือชาํระเงินผา่นระบบ Mobile Banking (ขอ้มูลรหสัลูกคา้ (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดง



สิทธิ 10 หลกัและรหสัอา้งอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขท่ีหนงัสือเดินทางของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะ

ขึ้นมาโดยอตัโนมติั) กรอกจาํนวนเงินท่ีตอ้งการชาํระ จากนั้นตรวจสอบขอ้มูลการใชสิ้ทธิ พร้อมทั้งบนัทึก และ/หรือพิมพ์

หลกัฐานการชาํระเงิน เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการใชสิ้ทธิฯต่อไป 

5. การชําระเงินโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) สาํหรับผูใ้ชสิ้ทธิท่ีได้

เปิดบญัชีเพ่ือซ้ือขายหลกัทรัพยก์บับวัหลวง ท่ีไดด้าํเนินการแจง้ความประสงคใ์ห้โอนเงินเพ่ือชาํระค่าภาระผกูพนัโดยอตัโนมติั 

และระบบการโอนเงินอตัโนมติัดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัใชสิ้ทธิ (โดยสามารถแจง้ความประสงคผ์า่นเจา้หนา้ท่ีผูดู้แล

บญัชี (“IC”) หรือแจง้ผา่นระบบ E-Exercise  โดยผูใ้ชสิ้ทธิ) เฉพาะส่วนท่ีไดสิ้ทธิจากใบสาํคญัแสดงสิทธิฯในจาํนวนท่ีฝากไวก้บั

บวัหลวงเท่านั้น 

6. การชําระเงินโดยการหักเงินท่ีฝากอยู่ในบัญชีเปิดเพ่ือซ้ือขายหลักทรัพย์กับบัวหลวง (โดยสามารถแจง้ความประสงคผ์า่น IC หรือ

แจง้ผา่นระบบ E-Exercise โดยผูใ้ชสิ้ทธิ) 

หมายเหตุ 

 (1) ผูใ้ช้สิทธิ BANPU-W4 จะได้รับการยกเวน้ค่าธรรมเนียมชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 

(มหาชน) ตามแบบฟอร์มท่ีกาํหนด 

 (2) ผูใ้ชสิ้ทธิ BANPU-W4 ห้ามชาํระก่อนระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิโดยเด็ดขาด 

 (3) ผูใ้ชสิ้ทธิ BANPU-W4 ท่ีชาํระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) แลว้ตอ้งนาํหลกัฐานการ

ชําระเงิน Bill Payment และเอกสารท่ีใช้ในการย่ืนความจาํนงการใช้สิทธิย่ืน ณ สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิท่ีบริษัท

หลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) ตามท่ีระบุในขอ้ท่ี 10. และห้ามไม่ให้ผู้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญฯ ฝากเอกสารการใช้สิทธิ

ซ้ือหุ้นสามัญฯ กับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา โดยเด็ดขาด 

 (4) ผูใ้ชสิ้ทธิสามารถใชสิ้ทธิผา่นระบบ E-Exercise  โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้าก เวบ็ไซด ์www.bualuang.co.th 

 

  ทั้งน้ีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิเรียกเก็บ

เงินจาํนวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านั้น หากบริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใดๆ ท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของบริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ บริษทั จะถือว่าผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ แสดง

เจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั  ในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้สําหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือและไม่ไดใ้ชสิ้ทธิภายในวนั

ครบกาํหนดการใชสิ้ทธิ บริษทัจะถือว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวและให้ถือว่า

ใบสาํคญัแสดงสิทธินั้น ๆ ส้ินสภาพโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
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