
 

ที ่บป  0460/097 
 

วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 

                                 

เร่ือง แจ้งเตือนขา่วการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ BANPU-W3 ครัง้สดุท้าย 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 

อ้างถงึหนงัสอืของบริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ บป. 0360/083 ลงวนัท่ี 7 เมษายน 2560 
ซึง่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทา่นทราบผา่นช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถึงก าหนดการใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญั ของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่3 (BANPU-W3) 
(“ใบส าคญัแสดง สทิธิ BANPU-W3”) ซึง่ก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ในวนัท่ี 5 มิถนุายน 2560 นัน้ โดยหนงัสอื
ฉบบันี ้บริษัทฯ ขอแจ้งเตือนขา่วการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ BANPU-W3 ส าหรับ
การใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ดงันี ้
 
 
1. วนัก าหนดการใช้สทิธิ    :     วนัท่ี 5 มิถนุายน 2560  
 
2. วนัสดุท้ายที่สามารถซือ้หรือขายใบส าคญัแสดงสทิธิ  :     วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 
 
3. ระยะเวลาการหยดุพกัการซือ้ขายใบส าคญัแสดงสทิธิ    :     วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัท่ี 5 มิถนุายน 2560 
    (การขึน้เคร่ืองหมาย SP)  
 
4. วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ  :     วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 ถงึวนัท่ี 5 มถินุายน 2560 
 
5. วนัสิน้สภาพของใบส าคญัแสดงสทิธิ   :     ตัง้แตว่นัท่ี 6 มิถนุายน 2560 เป็นต้นไป ใบส าคญั 

 แสดงสทิธิ BANPU-W3 จะหมดอายแุละสิน้สดุการ  
 เป็น หลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ 
 ประเทศไทย 

       
 



 

             
             
 
6. ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ   :     ตัง้แตว่นัท่ี 21 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2560 (เฉพาะ 

                                                                               วันท าการเท่านัน้)  
            
7. อตัราการใช้สทิธิ     :    ใบส าคญัแสดงสทิธิ BANPU-W3 1 หนว่ย ตอ่ หุ้น 

     สามญั1.0130 หุ้น         
  

8. ราคาการใช้สทิธิ     :    4.94 บาทตอ่หุ้น 
 
9. ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ   :     บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จากดั (มหาชน) 
 
10. สถานท่ีตดิตอ่ในการใช้สทิธิ    :     บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จากดั (มหาชน) ฝ่าย 

ปฏิบตัิการ เลขที ่191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้29 
ถนนสลีม แขวงสลีม   เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
ระหวา่งเวลา 9.00 น.–  16.00 น.  ของวนัที่ 22-26, 
29-31 พฤษภาคม 2560 และ 1-2 มิถุนายน 2560  

           
         บคุคลที่ติดตอ่ :     คณุปิยะพร แคว้นน้อย    คณุเบญจวรรณ ผาสกุ 
            คณุณฐัธนา ธนาชยัแสง  คณุฐานมาศ พึง่โพธ์ิ 
         เบอร์ติดตอ่ :     0-2618-1147, 0-2618-1143, 
            0-2618-1122, 0-2618-1141  
 
11. เอกสารท่ีใช้ในการยื่นความจ านงการใช้สทิธิ      
      11.1 แบบฟอร์มใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บ้านป ูจ ากดั 
(มหาชน)   ครัง้ที่3 หรือ BANPU-W3 (“ใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ”) ที่ได้
กรอกข้อความถกูต้องชดัเจนและครบถ้วนทกุรายการพร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึง่สามารถขอรับ
แบบฟอร์มได้ที่ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิและบริษัทหลกัทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็นนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ (Broker) ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท ที ่
http://www.banpu.com  
       



 

11.2 ใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ลงลายมือช่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิด้านหลงัหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ระบวุา่ผู้
ถือหุ้นนัน้มีสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิ ตามจ านวนท่ีระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญั
แสดงสทิธิที่สามารถใช้สทิธิได้ตามข้อก าหนดสทิธิและเง่ือนไขการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
 
11.3 หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั  
        1) บคุคลไทย   :     ส าเนาบตัรประจาตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรข้าราชการ หรือส าเนาบตัร 

      พนกังานรัฐวิสาหกิจที่ยงัไมห่มดอาย ุ(ในกรณีที่มีการเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ   
      ซึง่ท าให้ช่ือ/ช่ือสกลุไมต่รงกบัใบส าคญัแสดงสทิธิ ให้แนบเอกสารที่ออก   
      โดยหนว่ยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นต้น) พร้อมลง 
      ลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

           
2) บคุคลตา่งด้าว  :     ส าเนาใบตา่งด้าวหรือส าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอายพุร้อมลง  

     ลายมือรับรองส าเนาถกูต้อง 
 

        3) นิติบคุคลในประเทศ ไทย  :     3.1) ส าเนาหนงัสอืรับรองบริษัท ที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์หรือ 
หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง อายไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการ
ใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดย
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่มช่ืีอ ปรากฎอยูใ่นหนงัสอืรับรองของนิติ 

     บคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้าม)ี และ 
           

      3.2) ส าเนาเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมอืช่ือตามข้อ  
1) หรือ  2) (แล้วแตก่รณี) พร้อมลงลายมอืช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  
 

        4) นิติบคุคลตา่งประเทศ  :      4.1) ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทรับรองโดย Notary Public หรือ 
หนว่ยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศที่ออกเอกสารนัน้อายไุมเ่กิน 6  
เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ 
และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้าม)ี และ   
   

           4.2) ส าเนาเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมอืช่ือรับรอง 
ส าเนาเอกสารตาม 1)หรือ 2) (แล้วแตก่รณี) พร้อมลงลายมือช่ือ  
รับรองส าเนาถกูต้อง 

 



 

5) กรณีมี (Custodian) :     ส าเนาเอกสารจดทะเบียนรับรองโดยโดย Notary Public ของประเทศที ่
      ออกเอกสารนัน้ไมเ่กิน6 เดือนพร้อมหนงัสอืมอบอ านาจให้ Custodian  
      ด าเนินการแทนโดยเอกสารการจองซือ้หุ้นสามญัจะต้องลงนามโดย     
      Custodianและจะต้องมีหนงัสอืของ Custodian ที่ระบวุา่ผู้มอี านาจลง   
      นามและแนบเอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) 
     แล้วแตก่รณี พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

 
11.4 เอกสารการช าระเงิน  ตามจ านวนในการใช้สทิธิตามที่ระบใุนแบบแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั  
 
12. สถานท่ีขอรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ  
      12.1 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จากดั (มหาชน)  
      12.2 บริษัทหลกัทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ  
      12.3 ดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที ่http://www.banpu.com  
 
13. วิธีการช าระเงิน  
      13.1 ช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินจากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานคร 
ภายใน 1 วนัท าการถดัไปโดยลงวนัท่ีได้ไมเ่กินวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560 และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จา่ย “บริษัท
หลกัทรัพย์บวัหลวง จากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลกัทรัพย์ 1” โดยผู้ยื่นต้องยื่นพร้อมเอกสารทีใ่ช้ในการยื่นความ
จ านงใช้สทิธิ ตามข้อ 11.1 - 11.4 ภายในเวลา 16.00 น. ของวนัที่ 29 พฤษภาคม 2560 ให้แก่ตวัแทนรับแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิ 
  
       13.2 ช าระโดยการโอนเงินเข้าบญัชี “บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลกัทรัพย์ 1” 
โดยโอนเงิน ได้ถึงวนัท่ี 2 มิถนุายน 2560 พร้อมน าสง่ส าเนาหลกัฐานการโอนเงินและเอกสารที่ใช้ในการยื่นความจ านง
ใช้สทิธิตามข้อ 11.1 - 11.4 ภายในเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี 2 มิถนุายน 2560 ให้แก่ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการ
ใช้สทิธิรายละเอียดบญัชี “บญัชีหลกัทรัพย์ บวัหลวง จากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลกัทรัพย์ 1” เป็นดงันี ้ 
            
              ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จากดั (มหาชน) 

ช่ือบญัชี “บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลกัทรัพย์ 1” 
เลขที่บญัชี 101-3-42969-9 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั 
สาขาธนาคาร สานกังานใหญ่ 
SWIFT Code BKKBTHBK 

 



 

 หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ BANPU-W3 ไมใ่ช้สทิธิภายในก าหนดระยะเวลาการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายนี ้ตาม 
ข้อก าหนดสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ BANPU-W3 จะถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมป่ระสงค์จะใช้สทิธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ BANPU-W3 และใบส าคญัแสดงสทิธิ BANPU-W3 นัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ ดงันัน้ 
เพื่อเป็นการรักษาสทิธิของทา่นในฐานะผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ BANPU-W3  บริษัทฯ ขอให้ทา่นโปรดศกึษา
รายละเอียดเก่ียวกบัการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามหนงัสอืแจ้งเตือนฉบบันี ้หากทา่นมีข้อสงสยัหรือ
ประสงค์จะสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิ กรุณาตดิตอ่สอบถามได้ที ่บริษัทหลกัทรัพย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) เบอร์

โทรศพัท์ 0-2618-1141  0-2618-1143,   0-618-1147,  0-2618-1147 , 0-2618-1122 
 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
              

 
 
(นางสมฤดี ชยัมงคล) 

           ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
         

      

                 

 


