
เลขท่ี................................................................... 

แบบฟอรม์ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ  
ของใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 4 หรือ BANPU-W4 

เรียน  คณะกรรมการบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) วันท่ียื่นความจ านง...................................................

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) (“ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ”) 

โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน 

ขา้พเจา้ (โปรดระบุประเภทผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ) 

 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน 

 นิติบุคคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล. .................................................................................... 

 บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว  เลขท่ีใบต่างดา้ว/หนังสือเดินทาง  ......................................................... 

 นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว เลขทะเบียนนิติบุคคล ......................................................................... 

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล ............................................................................................................................. ..................................................................................................... เพศ  ชาย  หญิง  

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อไดท้ี่บา้นเลขท่ี....................................หมู่ที.่..................ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน.........................................................................................................................  
แขวง/ต าบล ....................................................................... เขต/อ าเภอ ............................................................................ จงัหวดั ........................................................รหสัไปรษณีย ์ ........................................  
โทรศพัท ์........................................................................................................................... อีเมล ์............................................................... สญัชาติ ................................ อาชีพ ..................................................................  
วนั/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) ..........................................  เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ..........................................................................  ประเภทของการหกัภาษี ณ ทีจ่่าย    ไม่หกัภาษี ณ ที่จ่าย   หกัภาษี ณ ทีจ่่าย 
มีความประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4 จ  านวน......................................................................................................หน่วย  
ในอตัราใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

กรณีถือเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ราคาใชสิ้ทธิ 5.00 (บาทต่อหุน้) 

เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ เลขท่ีเอกสาร วนัท่ี เลขท่ีสมาชิก จ านวนหุน้สามญัที่ไดร้บัจากการใชสิ้ทธิ รวมเป็นเงินท่ีตอ้งช าระ (บาท) 

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัของบริษัทตามที่แสดงความประสงคข์า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี ้:  (ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้ โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก) 
 ในกรณีที่มีบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์   :    ใหฝ้ากหลกัทรพัยต์ามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรตามการใชสิ้ทธินัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อผูฝ้าก”  และด าเนินการให้

บริษัท………………....………………………................................สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี………………................น าหลกัทรพัย ์เขา้ฝากไวก้บับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อเขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์
ชื่อ...................................................................................................................เลขท่ี……………………………..……..…ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้ (ชื่อผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย์
มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุน้สามญัตามจ านวนที่ไดร้บัจดัสรรตามการใชสิ้ทธินัน้ไวใ้นนามของผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิและจดัส่งใบหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรตามการใชสิ้ทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไวข้า้งตน้)  

 ในกรณีที่ไม่มีบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์:
 ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดร้บัการจดัสรรตามการใชสิ้ทธินัน้ไวใ้นชือ่ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้

บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ (กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี 600 ในช่องน้ี กรุณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐ(ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล)เฉพาะผู้ประสงคน์ าหลักทรัพยฝ์ากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย ์ (Issuer Account)” และ ”แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA(เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อน าส่งให้แก่บริษัท ศูนยร์ับฝาก
หลักทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“TSD”) ท้ังน้ีในกรณีไม่จัดท าเอกสารตามท่ี TSD ก าหนด หรือ มีข้อบ่งชีว้่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหุ้นเข้าบัญชี 600 โดยจะ
ด าเนินการออกใบหุ้นและจัดส่งตามท่ีอยู่ข้างต้นทางไปรษณียล์งทะเบียนแทน) 

 ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดร้บัจดัสรรตามการใชสิ้ทธินัน้ไวใ้นนามของผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิและจดัส่งใบหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรตามการใชสิ้ทธิทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไวข้า้งตน้ โดยขา้พเจา้
อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัหุน้ดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและอนญุาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอส่งเงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิดงักล่าวผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ตามแบบฟอรม์ที่ก าหนดโดย  
 เงินโอน  เขา้บญัชีเงินฝากชื่อ   “บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุน้“  หรือ 
 เช็คบุคคล / แคชเชียรเ์ช็ค /  ดร๊าฟท ์  เลขที่................................................ลงวนัท่ี 15 – 26  กนัยายน 2565 เท่านั้น   ธนาคาร................. ..........................................สาขา........................................................โดยสั่งจ่าย 

“บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุน้”  (ในกรณีที่ส่งค่าใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้เป็นเช็คบุคคล / แคชเชียรเ์ช็ค / ดร๊าฟท ์จะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหานครภายในวนัที่ 27 กนัยายน 2565) 

     ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัและจะไม่ยกเลิกการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัขา้งตน้นีแ้ต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีระบุไวข้า้งตน้หรือไม่กรอกรายละเอียด 
ใบแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิใหค้รบถว้น หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถา้มี) หรือไม่ช  าระ เงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิดังกล่าวใหค้รบถว้น หรือ ไม่น าส าเนาใบน าฝาก (Bill Payment) การช าระเงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิ
ดงักล่าวมาถึงตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิของบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิในครัง้นี ้ขา้พเจา้ยินยอมใหบ้ริษัทด าเนินการตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิของ BANPU-W4  

บริษัทหลักทรพัย ์บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) ในฐำนะตัวแทนของบริษัทฯ ขอแจง้ว่ำ บัวหลวงไดม้ีกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุ คคลของท่ำน [และของบุคคลอื่นที่ท่ำนไดใ้หไ้ว ้เช่น ผูร้บัมอบอ ำนำจ เป็นตน้ (ถำ้มี) ] 
ส ำหรบักำรใหบ้ริกำรตำมควำมประสงคข์องท่ำน ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปเพื่อควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบัติตำมสัญญำ และเป็นไปตำมวัตถุประสงคข์องสัญญำ รวมทั้งเพื่อประโยชนใ์นกำรใหบ้ริกำรแ ก่ท่ำน โดยขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่ำน [และของบุคคลอื่นที่ท่ำนไดใ้หไ้ว ้ (ถำ้มี)] ถือไดว้่ำเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลอันไดร้บัควำมคุม้ครองตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  ซึ่งบวัหลวงไดเ้ล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล บัวหลวงจึงไดจ้ัดท ำนโยบำยในกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) เพื่อก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละรำยละเอียดในกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิของเจำ้ของ
ขอ้มลูส่วนบุคคล ซึ่งสำมำรถอ่ำนและท ำควำมเขำ้ใจไดใ้น https://www.bualuang.co.th/th/personal-data-protection-policy  
ในกำรนี ้ขำ้พเจำ้รบัทรำบและและยินยอมใหบ้วัหลวงด ำเนินกำรไดต้ำมที่แจง้ขำ้งตน้ [รวมทัง้รบัรองว่ำบุคคลอื่นท่ีขำ้พเจำ้ไดใ้หข้อ้มลูส่วนบุคคลแก่บวัหลวงไดร้บัทรำบและยินยอมดว้ยเช่นกนั] 

  ลงชื่อ .................................................................................... ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 (...................................................................................)  

หลักฐานการรับแบบฟอรม์ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิของ BANPU-W4 (ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 

เลขท่ี………………….…………………………..    วนัท่ี........................................................................ 

ขา้พเจา้  ......................................................................................................ประสงคใ์ชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน...........................................หน่วย ในราคาใชสิ้ทธิหุน้
ละ  5.00 บาท  รวมเป็นเงิน...........................................................บาท    (.....................................................................บาท) โดยฝากหรือสั่งจ่ายเช็คชื่อ ” บรษิัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั(มหาชน)เพื่อการจองซือ้หุน้ “ 
โดยช าระผ่านระบบ Bill Payment    เงินโอน   เช็คบุคคล /  แคชเชียรเ์ช็ค / ดร๊าฟท ์ เลขท่ีเช็ค .......................................................................................วนัท่ี................................................................................ 

ธนาคาร ………..……………………………...............….. สาขา …………………………………………………...…………..พรอ้มกนันี ้หากไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญั ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษัทด าเนินการส่งมอบหุน้ดังนี ้ 

 ฝากใบหุน้ในนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก.............................................บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขท่ี ....................................................................................... 
 ฝากใบหุน้ในนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้  ออกใบหุน้

  เจา้หนา้ที่ผูร้บัมอบอ านาจ ........................................................................... 

สิ�งที�สง่มาดว้ย 1

https://www.bualuang.co.th/th/personal-data-protection-policy


BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 

002 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) 

KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) 
PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) 

BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)  

AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด  

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 051 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  

010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  

MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์เนอร์ จำกัด (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

029 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด 

KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  
   

CUSTODIAN 

236 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหน้ี) 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

301 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 334 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเด้ียน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 336 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 

KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

303 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพย์สิน) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 339 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

305 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  340 ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหน้ี) 

JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

308 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  343 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 350 บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด  

SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 351 บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด 

WEALTH MAGIK SECURITIES CO.,LTD 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   425 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

   

 



เรือ่ง 
 
subject:  

แจง้เตอืนการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญั (XE) ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ คร ัง้สดุทา้ย 

บรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) (BANPU-W4) 
Notification of the Last Exercise (XE) of  BANPU-W4 

     ตามทีท่า่นไดฝ้ากหลักทรัพยดั์งกลา่วขา้งตน้ไวก้ับ บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) บรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ให ้
ทา่นทราบวา่ 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 
      

 บรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED 

  BANPU-W4 

 วันขึน้เครือ่งหมายเพือ่รับสทิธปิระโยชน ์(X-Date)   XE    07/09/2022 

 วันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Bookclosing Date)   09/09/2022 

 อัตราสว่น (Exercise ratio)   

              
  1:1 

 ราคาหน่วย/หุน้/บาท (Exercise price (Baht per share))   5.00   

 ก าหนดวันจองซือ้ระหวา่งวันที ่(Exercise Date)     15/09/2022 - 29/09/2022 

 วันทีบั่นทกึการยกเลกิการรับฝาก (Delisting Date)  09/09/2022 

 ณ วันปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุน้ฝากไวกั้บบรษัิทฯ   

 (Your existing shares as bookclose date) 
  .......(2).......   หุน้ (shares) 

 ถา้ทา่นมอบหมายใหบ้รษัิทฯ น าสง่เอกสารการจองซือ้ฯ เพือ่ใชส้ทิธ ิ

 ในการจองซือ้ฯ ท่านตอ้งน าสง่เอกสารดังต่อไปนี้ใหบ้รษัิทฯ 

 (Documents Required) 

1. ใบจองซือ้ฯ 
(Registration Form) 

2. เช็คช าระการจองซือ้ หรอืใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ะบุ
ในใบจองฯ 
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 

  ตดิตอ่ภายในวนัที ่(contact within) 

 
          20/09/2022 

 
 

**เพิม่เตมิ (Remark) : สามารถใชส้ทิธผิา่น

ระบบ E-Exercise โดยสามารถดรูายละเอยีด
เพิม่เตมิ ไดจ้ากเว็บไซด ์

www.bualuang.co.th ในวันที ่12 กันยายน 
2565 เป็นตน้ไป 

 

 



หุ้น   

หุ้น

 23   191    10500

  23rd Fl.,191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

 23   191    10500

  23rdFl., 191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

  

Service Code :  ROBLS01

 /Operations Dept.(02) 618-1122,1133,1141,1142,1143,1146,1147

 /Fax : (02) 618-1120

/Operations Dept.(02) 618-1122,1133,1141,1142,1143,1146,1147

 /Fax : (02) 618-1120

Service Code : ROBLS01
BR.NO. 0101

BR.NO. 0101

 Ref 2

 Ref 2

เลขทะเบียนนผู้ถือหุ้น/Registration No.

เลขทะเบียนนผู้ถือหุ้น/Registration No.เช็ค : โปรดสั�งจ่ายในนาม “บรษัิทหลักทรพัย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื�อการจองซื �อหุ้น”

Cheque : Please made payable to “Bualuang Securities Public Company Limited for Share Subscription”

เช็ค : โปรดสั�งจ่ายในนาม “บรษัิทหลักทรพัย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื�อการจองซื �อหุ้น”

Cheque : Please made payable to “Bualuang Securities Public Company Limited for Share Subscription”

ชําระเงินการใช้สิทธิ BANPU-W4 ของ บมจ.  บ้านปู
The Payment of intention to exercise BANPU-W4 of  BANPU Pcl.

ชําระเงินการใช้สิทธิ BANPU-W4 ของ บมจ.  บ้านปู

The Payment of intention to exercise BANPU-W4 of  BANPU Pcl.

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2



 

 
 

 

หนงัสือท่ี           0165/2565      วนัท่ี 9 กนัยายน 2565 

 

เร่ือง แจง้กาํหนดการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 ในวนัท่ีครบ

กาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ (การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย)  

เรียน ผูถื้อหุ้น ของบริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) 

 

อา้งถึง ขอ้กาํหนดสิทธิว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทั บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4 (BANPU-W4) 

 

  ตามท่ีบริษทั บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ัง

ท่ี 4 (BANPU-W4) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสําคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4”) จาํนวน  1,691,527,171 หน่วยเม่ือวนัท่ี 1 

ตุลาคม 2564 โดยวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ คือวนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 1 ปีซ่ึงตรงกบัวนัศุกร์ท่ี 30 กนัยายน 2565 (รายละเอียด

ตามท่ีอา้งถึง) 

 

ดงันั้นบริษทั จึงขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 

สาํหรับการใชสิ้ทธิในวนัท่ีครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 (การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย) ดงัต่อไปน้ี 

1. วนัสุดทา้ยท่ีสามารถซ้ือขายใบสาํคญัแสดง

สิทธิ  

: วนัท่ี 6 กนัยายน 2565 

2. ระยะเวลาการหยดุพกัการซ้ือขายใบสาํคญั

แสดงสิทธิ (การขึ้นเคร่ืองหมาย SP)  

: วนัท่ี 7 กนัยายน 2565 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

3. วนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือพกัการโอนใบสาํคญั

แสดงสิทธิ  

: วนัท่ี 9 กนัยายน 2565 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

4. วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ  : วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

5. ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ  : วนัท่ี 15 กนัยายน 2565 ถึงวนัท่ี 29 กนัยายน 2565 (เฉพาะวนัทาํการ) ตั้งแต่

เวลา 9.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. 

6. วนัส้ินสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี 1 ตุลาคม 2565  

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

8. ราคาในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั(บาท/หุ้น) : 5 บาทต่อหุ้น 

9.  ตวัแทนรับแจง้การใชสิ้ทธิ : บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

10.  สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ : บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

ฝ่ายปฏิบติัการ ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ 

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

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 

 

 



11. เอกสารท่ีใชใ้นการยื่นความจาํนงการใชสิ้ทธิ 

 11.1 ใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 (ส่ิง

ท่ีส่งมาดว้ย 1) ท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นทุกรายการพร้อมลงนามโดยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ซ่ึง

สามารถขอรับแบบฟอร์มไดท่ี้ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิและบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ทาํหน้าท่ีเป็นนายหนา้ซ้ือ

ขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทั ท่ี  www.banpu.com 

 11.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามจาํนวนท่ีระบุในใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4  

 11.3 หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 

  1) บุคคลธรรมดา 

สัญชาติไทย 

: สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายุ (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงทาํให้

ช่ือ/ช่ือสกุลไม่ตรงกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น 

ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นตน้) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

  2) บุคคลธรรมดา 

สัญชาติต่างดา้ว 

: สําเนาใบต่างดา้วหรือสาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนา

ถูกตอ้ง 

  3) นิติบุคคล 

สัญชาติไทย 

: 3.1) สําเนาหนงัสือรับรองบริษทั ท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนักาํหนดการใช้

สิทธิในคร้ังนั้น  ๆพร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามท่ีมี

ช่ือปรากฎอยูใ่นหนงัสือรับรองของนิติบุคคลนั้น และประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

และ 

     3.2) สาํเนาเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือตามขอ้ 1) หรือ 2) ท่ียงัไม่

หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

  4) นิติบุคคล 

สัญชาติต่างดา้ว 

: 4.1) สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้ งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ หนังสือ

รับรองของนิติบุคคล โดย Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีมีอาํนาจของประเทศท่ี

ออกเอกสารให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ พร้อมลงลายมือช่ือ

รับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบคุคลนั้น และประทบัตรา

สาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และ 

     4.2) สําเนาเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาเอกสารตาม 

1) หรือ 2) ท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

  ในกรณียื่นผา่น คสัโตเดียน (Custodian) จะตอ้งยื่นพร้อมสาํเนาหนงัสือแต่งตั้งคสัโตเดียน และเอกสารหลกัฐานของผูมี้

อาํนาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งของคสัโตเดียนดว้ย 

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

12. สถานท่ีขอรับแบบฟอร์มใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ และใบชาํระเงินผ่านระบบ Bill 

Payment ไดท่ี้ 

 12.1 บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

 12.2 บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ทาํหนา้ท่ีเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 12.3 ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซดข์องบริษทั ท่ี  www.banpu.com 

13. วิธีการชาํระเงิน 

ผูใ้ชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัสามารถชาํระเงินค่าใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นฯ 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 

13.1 ชําระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด ได้ท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา โดยใชแ้บบฟอร์ม Bill Payment (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) และกรอกขอ้มูลให้ครบถว้น พร้อมระบุเลข

ทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 10 หลกั (ตามท่ีปรากฎในใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิซ่ึงจดัส่งโดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย)์ เป็น

รหสัอา้งอิง 1 (Ref.1) และเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกัหรือเลขท่ีหนงัสือเดินทางของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นรหสัอา้งอิง 

http://www.banpu.com/
http://www.banpu.com/


2 (Ref.2) ทั้งเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟทต์อ้งลงวนัท่ี 15-26 กนัยายน 2565 เท่านั้น โดยเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษทัหลกัทรัพย ์บวั

หลวง จาํกดั (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหุ้น” และตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหักบญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัทาํการ

ถดัไป โดยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิตอ้งย่ืนหลกัฐานการชาํระเงินตามระบบ Bill Payment ภายในเวลา 16.00 น.ของวนัท่ี  29 

กนัยายน 2565 พร้อมเอกสารท่ีใชใ้นการยื่นความจาํนงใชสิ้ทธิตามขอ้ 11.1 – 11.4 ให้แก่ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ 

 13.2 การชําระเงินสดหรือโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ ได้ท่ีเคานท์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) ทุกสาขา โดยใชแ้บบฟอร์มการชาํระเงินผา่นระบบ Bill Payment (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) และกรอกขอ้มูลให้ครบถว้น พร้อม

ระบุเลขทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 10 หลัก (ตามท่ีปรากฎในใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิซ่ึงจัดส่งโดยศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย)์ เป็นรหัสอา้งอิง 1 (Ref.1) และเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั หรือเลขท่ีหนังสือเดินทางของผูถื้อใบสําคญัแสดง

สิทธิเป็นรหสัอา้งอิง 2 (Ref.2) และยื่นผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ไดทุ้กสาขา 

13.3 การชําระเงินโดยการโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ ผ่านช่องทาง Internet Banking 

สําหรับผู้ท่ี มีบัญชีธนาคารกรุงเทพ เท่านั้ น  และได้ทําเ ร่ืองขอใช้งานผ่านระบบ Bualuang Internet Banking (“Bualuang 

iBanking”) กับธนาคารกรุงเทพแลว้ โดยผูใ้ช้สิทธิฯสามารถสแกน QR Code ท่ีปรากฎบนหน้าจอการทาํรายการการใช้สิทธิ 

BANPU-W4 ผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพ่ือชาํระเงินผ่านระบบ Bualuang iBanking (ขอ้มูลรหัสลูกคา้ (Ref.1) เป็นเลข

ทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 10 หลกัและรหสัอา้งอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขท่ีหนงัสือเดินทางของผู ้

ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯจะขึ้นมาโดยอตัโนมติั) หรือชาํระเงินโดยการกรอก Service Code โดยพิมพค์าํว่า ROBLS01 และกรอก

ขอ้มูลให้ครบถว้นโดยระบุรหัสลูกคา้ (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ 10 หลกั ตามท่ีปรากฏในใบแทนใบ/

ใบสําคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงจดัส่งโดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ฯ และรหัสอา้งอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขท่ี

หนงัสือเดินทางของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ กรอกจาํนวนเงินท่ีตอ้งการชาํระ จากนั้นตรวจสอบขอ้มูล พร้อมทั้งบนัทึก และ/หรือ

พิมพห์ลกัฐานการชาํระเงินค่าใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นต่อไป  

 13.4 การชําระเงินโดยการโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ ผูใ้ชสิ้ทธิสามารถชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชัน่

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

รายการการใชสิ้ทธิ BANPU-W4 ผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพ่ือชาํระเงินผ่านระบบ Mobile Banking (ขอ้มูลรหัสลูกคา้ 

(Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผูใ้บสําคญัแสดงสิทธิ 10 หลกัและรหัสอา้งอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขท่ีหนงัสือ

เดินทางของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะขึ้นมาโดยอตัโนมติั) หรือชาํระเงินโดยการกรอก Service Code โดยพิมพค์าํว่า ROBLS01 

และกรอกขอ้มูลให้ครบถว้นโดยระบุรหัสลูกคา้ (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ 10 หลกั ตามท่ีปรากฏในใบ

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

หนงัสือเดินทางของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ กรอกจาํนวนเงินท่ีตอ้งการชาํระ จากนั้นตรวจสอบขอ้มูลการใช้สิทธิฯ พร้อมทั้ง

บนัทึก และ/หรือพิมพห์ลกัฐานการชาํระเงินค่าใชสิ้ทธิฯ เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการใชสิ้ทธิต่อไป  

 การชําระเงินโดยการโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารอ่ืน ๆ ผูใ้ชสิ้ทธิสามารถชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชนั Mobile 

Banking ของธนาคารอื่น ๆ โดยสามารถสแกน QR Code ท่ีปรากฎบนหน้าจอการทํารายการการจองซ้ือผ่านเว็บไซต์ 

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

10 หลกัและรหัสอา้งอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขท่ีหนงัสือเดินทางของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะขึ้นมา

โดยอตัโนมติั) กรอกจาํนวนเงินท่ีตอ้งการชาํระ จากนั้นตรวจสอบขอ้มูลการใชสิ้ทธิ พร้อมทั้งบนัทึก และ/หรือพิมพห์ลกัฐานการ

ชาํระเงิน เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการใชสิ้ทธิฯต่อไป  

 13.5 การชําระเงินโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) สําหรับผูใ้ชสิ้ทธิท่ีได้

เปิดบญัชีเพ่ือซ้ือขายหลกัทรัพยก์บับวัหลวง ท่ีไดด้าํเนินการแจง้ความประสงคใ์ห้โอนเงินเพ่ือชาํระค่าภาระผูกพนัโดยอตัโนมัติ 

และระบบการโอนเงินอตัโนมติัดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัใชสิ้ทธิ (โดยสามารถแจง้ความประสงคผ์า่นเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลบญัชี 

(“IC”) หรือแจง้ผ่านระบบ E-Exercise  โดยผูใ้ช้สิทธิ) เฉพาะส่วนท่ีได้สิทธิจากใบสําคญัแสดงสิทธิฯในจาํนวนท่ีฝากไวก้บับวั

หลวงเท่านั้น  

http://www.bualuang.co.th/
http://www.bualuang.co.th/
http://www.bualuang.co.th/


 13.6 การชําระเงินโดยการหักเงินท่ีฝากอยู่ในบัญชีเปิดเพ่ือซ้ือขายหลักทรัพย์กับบัวหลวง (โดยสามารถแจง้ความประสงคผ์่าน IC 

หรือแจง้ผา่นระบบ 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 ของตวัแทนก่อนวนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิ 

 

  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 

 

(นางสมฤดี ชยัมงคล) 

                                                                                                                                   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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