
 
 

 

วิธีการชาํระเงิน 

 

ผูใ้ชส้ิทธิซือ้หุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W8 (“ผูใ้ชส้ิทธิ”) สามารถชาํระเงินค่าใชส้ิทธิไดต้ัง้แต่เวลา 9.30-15.30 น. (หรือภายในเวลา

ทาํการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) แต่ละสาขา) ของวนัท่ี 20 เมษายน 2566  ถึงวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีการดงันี ้

 

1. การชาํระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยใชแ้บบฟอรม์การชาํระเงินผ่านระบบ Bill Payment (สิ่ง

ท่ีส่งมาดว้ย 2) โดยกรอกขอ้มูลใหค้รบถ้วน พรอ้มระบุรหัสลูกคา้ (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ 10 หลัก (ตามท่ี

ปรากฏในใบรบัรองการใชส้ิทธิซือ้หุน้ ซึ่งจดัส่งโดยบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์”)) และ

รหสัอา้งอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกั หรือเลขท่ีหนังสือเดินทางของผูใ้ชส้ิทธิ และชาํระค่าใชส้ิทธิผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไดท้กุสาขา กรณีชาํระดว้ยเช็ค ดร๊าฟท ์หรือแคชเชียรเ์ช็ค ตอ้งลงวนัท่ี 20-28 เมษายน 2566 เท่านัน้ และจะตอ้ง

ชาํระค่าใชส้ิทธิผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ภายในเวลา Clearing ของธนาคาร ของวนัท่ี 28 เมษายน 2566 โดยสั่ง

จ่าย ในช่ือ “บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุน้” และตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนักหกับญัชีในเขต

เดียวกนัภายในวนัทาํการถดัไป หากผูใ้ชส้ิทธิชาํระเงินค่าใชส้ิทธิหลงัจากเวลา Clearing ของธนาคาร ของวนัท่ี 28 เมษายน 2566 จะตอ้ง

ชาํระเป็นเงินสดหรือเงินโอนผ่านระบบ Bill Payment เท่านั้น ทั้งนี ้ผูใ้ชส้ิทธิจะไดร้บัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมชาํระเงินผ่านระบบ Bill 

Payment ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) หรือ  

2. การโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ผ่านช่องทาง Internet Banking สาํหรบัผูท่ี้มีบญัชี

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) เท่านัน้ และไดท้าํเรื่องขอใชง้านผ่านระบบ Bualuang Internet Banking (“Bualuang iBanking”) กับ

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) แลว้ โดยผูใ้ชส้ิทธิสามารถสแกน QR Code ท่ีปรากฎบนหนา้จอการทาํรายการใชส้ิทธิผ่านเว็บไซต ์

www.bualuang.co.th เพื่อชาํระเงินผ่านระบบ Bualuang iBanking (ขอ้มลูรหสัลกูคา้ (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

10 หลกัและรหสัอา้งอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขท่ีหนังสือเดินทางของผูใ้ชส้ิทธิจะขีน้มาโดยอตัโนมติั) หรือชาํระ

เงินโดยการกรอก Service Code โดยพิมพค์าํว่า ROBLS01 และกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นโดยระบุรหสัลกูคา้ (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ 10 หลกั ตามท่ีปรากฏในใบรบัรองการใชส้ิทธิซือ้หุน้ ซึ่งจดัส่งโดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ และรหสัอา้งอิง (Ref.2) 

เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขท่ีหนังสือเดินทางของผูใ้ชส้ิทธิ กรอกจาํนวนเงินท่ีตอ้งการชาํระ จากนัน้ตรวจสอบขอ้มลูการใช้

สิทธิ พรอ้มทัง้บนัทึกและ/หรือพิมพห์ลกัฐานการชาํระเงินค่าใชส้ิทธิ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการใชส้ิทธิต่อไป (ขอ้มลูผูใ้ชส้ิทธิจะยึดตาม

ขอ้มลู Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการชาํระเงินเท่านัน้)  

3. การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ผูใ้ชส้ิทธิสามารถชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร

กรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) Bualuang Mobile Banking (“Bualuang mBanking”) โดยสแกน QR Code ท่ีปรากฎบนหน้าจอการทํา

รายการใชส้ิทธิผ่านเว็บไซต ์www.bualuang.co.th เพื่อชาํระเงินผ่านระบบ Mobile Banking (ขอ้มลูรหสัลกูคา้ (Ref.1) เป็นเลขทะเบียน

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 10 หลกัและรหสัอา้งอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขท่ีหนังสือเดินทางของผูใ้ชส้ิทธิจะขึน้มา

โดยอัตโนมัติ) หรือชาํระเงินโดยการกรอก Service Code โดยพิมพค์าํว่า ROBLS01 และกรอกขอ้มูลใหค้รบถ้วนโดยระบุรหัสลูกค้า 

(Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 10 หลกั ตามท่ีปรากฏในใบรบัรองการใชส้ิทธิ ซึ่งจัดส่งโดยศูนยร์บัฝากหลักทรพัยฯ์ 

และรหสัอา้งอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขท่ีหนังสือเดินทางของผูใ้ชส้ิทธิ กรอกจาํนวนเงินท่ีตอ้งการชาํระ จากนัน้

ตรวจสอบขอ้มลูการใชส้ิทธิ พรอ้มทัง้บนัทึกและ/หรือพิมพห์ลกัฐานการชาํระเงินค่าใชส้ิทธิ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการใชส้ิทธิต่อไป 

(ขอ้มลูผูใ้ชส้ิทธิจะยึดตามขอ้มลู Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการชาํระเงินเท่านัน้) 
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4. การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารอื่นๆ ผูใ้ชส้ิทธิสามารถชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking ของธนาคาร

อื่นๆ โดยสแกน QR Code ท่ีปรากฎบนหน้าจอ การทาํรายการใช้สิทธิผ่านเว็บไซต ์www.bualuang.co.th เพ่ือชาํระเงินผ่านระบบ

Mobile Banking (ข้อมูลรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ 10 หลักและรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตร

ประชาชน 13 หลกัหรือเลขท่ีหนังสือเดินทางของผูใ้ชส้ิทธิจะขึน้มาโดยอตัโนมติั) และกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นโดยระบุรหสัลกูคา้ (Ref.1)

เป็นเลขทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 10 หลกั ตามท่ีปรากฏในใบรบัรองการใชส้ิทธิซือ้หุน้ ซึ่งจดัส่งโดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ และ

รหัสอา้งอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลกัหรือเลขท่ีหนังสือเดินทางของผู้ใชส้ิทธิ กรอกจาํนวนเงินท่ีตอ้งการชาํระ จากนั้น

ตรวจสอบขอ้มูลการใชส้ิทธิ พรอ้มทั้งบันทึกและ/หรือพิมพห์ลกัฐานการชาํระเงินค่าใชส้ิทธิเพ่ือเป็นเอกสารประกอบการใชส้ิทธิต่อไป

(ขอ้มลูผูใ้ชส้ิทธิจะยึดตามขอ้มลู Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการชาํระเงินเท่านัน้)

5. การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) สาํหรับผู้ใช้สิทธิท่ีได้เปิดบัญชีเพื่อซื ้อขาย

หลกัทรพัยก์บับริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) ท่ีดาํเนินการแจง้ความประสงคใ์หโ้อนเงินเพื่อชาํระค่าภาระผกูพนัโดยอตัโนมัติ

และระบบการโอนเงินอตัโนมติัดงักล่าวมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ในวนัแจง้ความจาํนง (โดยสามารถแจง้ความประสงคผ์่านเจา้หนา้ท่ีผูด้แูลบญัชี

(“IC”) หรือแจง้ผ่านระบบ E-Exercise สาํหรบัผูใ้ชส้ิทธิเฉพาะท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิฝากไวก้บับริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน)

เท่านัน้

6. การชาํระค่าใชส้ิทธิโดยหกัจากเงินท่ีฝากอยู่ในบญัชีเพ่ือซือ้ขายหลกัทรพัยก์ับบริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกัด (มหาชน) (โดยสามารถ

แจง้ความประสงคผ์่าน IC หรือแจง้ผ่านระบบ E-Exercise โดยผูจ้องซือ้)
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