




เร่ือง 

 

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ (XE) ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  คร้ังสดุท้าย 

บริษัท บางกอกชีทเม็ททลั จ ากดั (มหาชน) (BM-W1) 

Notification of the Last Exercise (XE) of  BM-W1 

      ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้
ท่านทราบว่า 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

 บริษัท บางกอกชีทเม็ททลั จ ากดั (มหาชน) 
 BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

  BM-W1 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XE     22/07/2020 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    24/07/2020 

 อัตราส่วน (Exercise ratio)    
              ใบแสดงสิทธฯิ (Warrants) : หุน้สามัญ (Common 
shares)  

  1:1 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Exercise price (Baht per share))    4.00   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Exercise Date)     30/07/2020 - 13/08/2020 

 วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)  24/07/2020 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ น าส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. เช็คช าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

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

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          04/08/2020  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพแนบส าเนาทะเบียนบ้าน  
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ท ี BM 2563/010 

        วนัที 29 มิถุนายน 2563 

เรือง   แจง้กาํหนดการใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของ บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั 

จาํกดั (มหาชน) ครังที 1 (BM-W1) ครังสุดทา้ย 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สิงทีส่งมาดว้ย ใบแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จาํกดั (มหาชน) ครังที 

1 (BM-W1) 

               ตามทีบริษทั บางกอกชีทเม็ททลั จาํกดั (มหาชน) ไดอ้อกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของ

บริษทั บางกอกชีทเม็ททลั จาํกดั (มหาชน) ครังที 1 (BM-W1) จาํนวน 109,999,966 หน่วย โดยมีกาํหนดการใช้สิทธิครัง

สุดทา้ย คือ วนัทีใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 2 ปี ซึงตรงกบัวนัที 16 สิงหาคม 2563 ซึงเป็นวนัหยดุ จึงเลือนกาํหนดการใช้

สิทธิวนัสุดทา้ยเป็นวนัที 14 สิงหาคม 2563 

 ดงันนั บริษทัฯ ขอแจง้รายละเอยีดเกียวกบัการใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของ

บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จาํกดั (มหาชน) ครังที 1 (BM-W1) ครังสุดทา้ย ดงันี 

1.  วนักาํหนดการใชสิ้ทธิครังสุดทา้ย   :  14 สิงหาคม 2563 

2.  วนัสุดทา้ยทีสามารถซือหรือขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ :  21 กรกฎาคม 2563 

3.  ระยะเวลาการหยดุพกัการซือขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ :  22 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2563 

4.  วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ :  24 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2563 

5.  วนัสินสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  :  ตงัแต่วนัที 17 สิงหาคม 2563 เป็นตน้ไป 

         ใบสาํคญัแสดงสิทธิ BM-W1 จะหมดอายแุละสินสุดการเป็น 

       หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6.  ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ  :  ตงัแต่วนัที 30 กรกฎาคม-13 สิงหาคม 2563 รวมระยะเวลา 15 วนั 

7.  อตัราการใชสิ้ทธิ    :  1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามญั 

8.  ราคาการใชสิ้ทธิ    :  4 บาท ต่อ 1 หุ้นสามญั 

9.  บุคคลและสถานทีติดต่อในการใชสิ้ทธิ  :  บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จาํกดั  

         ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย ์ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซนัส์ เพลส  

   ชนั 12 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

         โทรศพัท ์(66) 0-2672-5999 ต่อ 2521 และ 2525 

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จํากดั (มหาชน) 

149  หมู่ 6  ถ.สุขสวสัดิ  ต.บางจาก  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ  10130 

Tel. 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-2, Fax. 0-2817-5432, Email address: bsmc@bsm1995.com, Registration No. 0107558000229 
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         โทรสาร (66) 0-2672-5929 

10. การใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญั    :  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญั 

         ทงัหมดหรือบางส่วนได ้

11. เอกสารทีใชใ้นการแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ 

      1.  แบบฟอร์มแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัทีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจน และครบถว้นทุกรายการ 

          (แบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สิทธิสามารถติดต่อขอรับได้ทีบริษัทฯ หรือ Download แบบฟอร์มได้ที 

(http://bmplc.co.th/new-page/) 

2.  ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิทีระบุว่าผูถื้อนนัมีสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิตามจาํนวนทีระบ ุ   

           ไวใ้นแบบฟอร์มแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญั 

 3.  ชาํระเงินตามจํานวนในการใช้สิทธิตามทีระบุในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือหุ้นสามัญ ภายในระยะเวลาที

กาํหนด โดยไม่เกินวนัใชสิ้ทธิ โดยวธีิหนึงวิธีใด ดงันี 

(3.1) กรณีชาํระดว้ยการโอนเงินสดเขา้บญัชี 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตอ้งชาํระเงินค่าหุ้นสามญัครังเดียวเต็มจาํนวนตามจาํนวนในการใชสิ้ทธิทีระบุไวใ้นใบแจง้

ความจาํนงการใชสิ้ทธิ ณ วนัทีแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิแต่ละครัง โดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร ชือบญัชี “บริษทั 

หลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จาํกดั เพือการจองซือ” เลขทีบญัชี 155-3-00030-1 ประเภทบญัชีกระแสรายวนั ธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน) สาขาออลซีซนัส์ เพลส ถนนวิทย ุเท่านนั  

             (3. ) ชาํระโดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ตวัแลกเงินธนาคาร หรือคาํสังจ่ายเงินของธนาคาร  

โดยเช็คจะตอ้งลงวนัที ก่อนวนัใชสิ้ทธิ  วนั และสามารถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวนัทีใชสิ้ทธิ โดยขีด

คร่อมสังจ่าย “บริษทัหลกัทรัพยโ์กลเบล็ก จาํกดั เพือการจองซือ” เลขทีบญัชี - - -  ประเภทบญัชีกระแสรายวนั  

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาออลซีซนัส์ เพลส (ถนนวิทย)ุ 

 

กรณีนาํเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์ฝากเขา้บญัชี ตอ้งชาํระภายในกาํหนดระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ 

(30 กรกฎาคม-13 สิงหาคม 2563) และภายใน 12.00 น. ของวนัทาํการ 2 วนัก่อนวนัใช้สิทธิ (14 สิงหาคม 2563) โดยเช็ค 

แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟดงั กล่าวตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินจากสํานักหักบญัชีในกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน  วนัทาํการ

เท่านนั 

ทังนี การใช้สิทธิซือหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษทัสามารถเรียกเก็บเงิน จํานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านัน  

หากเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใด ๆ ทีมิไดเ้กิดจากบริษทั  ให้ถือว่าผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้

สิทธิดงักล่าว  และบริษทัตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครังนนั โดยบริษทัจะจดัส่งใบสําคญัแสดงสิทธิหรือ

ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ  และให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธินนัสินสภาพลงและหมดสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั ตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิดงักล่าวอีกต่อไป ซึงบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย และ/หรือ ค่าเสียหายอืนใดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  

 

หมายเหตุ : ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัจะตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ้่ายทางภาษีและ/

หรืออากรแสตมป์ ทงัหมด (ถา้มี) ตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากรว่าดว้ยอากรแสตมป์ หรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอืน

ทีเกียวขอ้ง หรือบงัคบัใชใ้นการใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี)  
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        4.  หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 

            4.1  บุคคลสัญชาติไทย : สาํเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

            4.2  บุคคลต่างดา้ว  :  สาํเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

            4.3  นิติบุคคลในประเทศ :  สาํเนาหนงัสือรับรองบริษทั โดยกระทรวงพาณิชยท์ีออกไม่เกิน 3 เดือน 

     พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และเอกสารหลกัฐานของผูมี้อาํนาจลง 

     ลายมือชือตาม 4.1 หรือ 4.2 

            4.4  นิติบุคคลตา่งประเทศ :  สาํเนาหนงัสือสาํคญัการจดัตงับริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั 

     และหนงัสือรับรองทีออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสิทธิ ซึงรับรองโดย 

     Notary Public พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และเอกสารหลกัฐานของ 

     ผูมี้อาํนาจลงลายมือชือตาม 4.1 หรือ 4.2 

 

ทงันีรายละเอียดและเงือนไขอนืๆ โปรดดูจากขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ทีของผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิและผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ สาํหรับ ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จาํกดั (มหาชน) รุ่นที 1 

สาํหรับผูถื้อหุน้เดิม (BM-W1) 

 

 

 

 จึงเรียนมาเพือทราบ 

 

 

           ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                                                                    (นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์) 

                              ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
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แบบแสดงความจาํนงในการใช้สิทธิซือหุ้นสามัญของ บริษัทบางกอกชีทเม็ททัล จาํกัด (มหาชน) (BM-W1) 
ครงัที  วนักาํหนดการใชส้ิทธิ   

วนัทยีนืความจาํนงการใชส้ิทธิ  ทะเบียนผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิเลขท ี   
     

เรียน คณะกรรมการ บริษัทบางกอกชีทเม็ททัล จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”)    

ขา้พเจา้ (โปรดระบุประเภทผูจ้องซือหุน้)     

 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจาํตวัประชาชน - - - -   บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว เลขทีใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง  

 นิติบุคคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล   นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว เลขทะเบียนนิติบุคคล  

ชือ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล                                                                                                                 นามสกุล  

วนั/เดือน/ปีเกิด  เพศ  สญัชาติ      อาชีพ  

บา้นเลขที  หมู่ที  ตรอก/ซอย      ถนน  แขวง/ตาํบล  

เขต/อาํเภอ  จงัหวัด  รหสัไปรษณีย ์   โทรศพัท ์(บา้น)  โทรศพัท ์(มือถือ)  

ในฐานะผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษัท ขา้พเจา้มีความประสงคท์ีจะขอใชสิ้ทธิในการจองซอืหุน้สามญัของบริษัท  บางกอกชีทเม็ททัล จาํกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี 

จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดง

สิทธิทขีอใชส้ิทธิ (หน่วย) 

จาํนวนหุน้สามัญทีได ้

จากการขอใชส้ิทธิ (หุน้) 
อตัราการใชส้ิทธิ 

ราคาใชส้ิทธิ 

(บาทต่อหุน้) 

รวมเป็นเงินทงัสิน 

(บาท) 
จาํนวนเงิน (ตวัอกัษร) 

  ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุน้สามญั 1 หุน้ 4.00   

ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญั หรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และขอรบัทอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ(ถา้มี) ดงันี 

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธิฯ ทีส่งมอบ จาํนวนหน่วยของใบสาํคัญแสดงสิทธิทีขอรับทอน (ถ้ามี) 

(หน่วย) เลขที จาํนวน (หน่วย) 

   
 
วิธีการรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิส่วนทีขอรบัทอน (ถา้มี) 

 ใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิตามจาํนวนทีขอรบัทอนไวใ้นชอื “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพือผูฝ้าก” และดาํเนินการใหบ้ริษัท  

สมาชิกผูฝ้ากเลขที  นาํใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้ฝากเขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพือเขา้บญัชีซอืขายหลกัทรพัย ์เลขที  

ซึงขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนนั   

 ใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิทีขอรบัทอนไวใ้นชือ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” และนาํหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด โดยนาํเขา้บัญชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์

สมาชิกเลขท ี600 (การถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์นภายหลัง ผูจ้องซือจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามที บริษทั ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั กาํหนดไว)้ 

 ใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิตามจาํนวนทขีอรบัทอนไวใ้นชอืของขา้พเจา้ และจดัส่งใบสาํคญัแสดงสิทธิใหข้า้พเจา้ตามชือทีอยู่ทรีะบุไวข้า้งตน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน 

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดังกล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการดงัต่อไปนี : (ผูจ้องซอืโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึงเท่านนั) 

 นาํหุน้เขา้บญัชีซอืขายหลักทรพัยข์องตนเอง : ใหอ้อกใบหุน้ตามจาํนวนทีไดร้บัการจดัสรรไวใ้นชอื “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพือผูฝ้าก” และดาํเนินการใหบ้ริษัท  

สมาชิกผูฝ้ากเลขที  นาํหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพือเขา้บญัชีซอืขายหลกัทรพัย ์เลขที  

ชือ  (ชือผูจ้องซือหุน้ตอ้งเป็นชอืเดียวกนักบัชอืบญัชีซือขายหลกัทรพัยเ์ท่านนั) 

 นาํหุน้เขา้ฝากบญัชีของผูอ้อกหลกัทรพัย ์: ใหอ้อกใบหุน้ตามจาํนวนทีไดร้บัการจดัสรรนนัไวใ้นชอื “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” และนาํหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด 

โดยนาํเขา้บัญชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที 600 (การถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์นภายหลงั ผูจ้องซือจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามที บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั กาํหนดไว)้ 

 รบัเป็นใบหุน้ : ใหอ้อกใบหุน้ตามจาํนวนทีไดร้บัการจดัสรรนนัไวใ้นชอืของขา้พเจา้ และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ตามชือทีอยู่ทรีะบุไวข้า้งตน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยินดีมอบหมายใหบ้ริษัทดาํเนินการใดๆ เพือทาํให้

สามารถจดัทาํใบหุน้ และส่งมอบใบหุน้แก่ขา้พเจา้โดยเร็ว แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการ นบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ ซึงขา้พเจา้ตกลงว่า ขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้หลงัจากทีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัหลกัทรพัยข์องบริษัท

เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและอนญุาตใหท้าํการซือขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย    พรอ้มกนันขีา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซือหุน้สามญัดงักล่าวโดย 

 เงินโอนเขา้บญัชีโดยใชใ้บนาํฝากแบบ Bill  Payment “บริษัทหลกัทรพัยโ์กลเบล็ก จาํกดั เพอืการจองซอื” เลขทีบญัชี - - -  ประเภทบญัชีกระแสรายวนั  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาออลซีซนัส ์เพลส   

        (ถนนวิทย)ุ 

 

  

กรณีทีจาํนวนเงินทีจะใชใ้นการชาํระค่าจองซอื ตงัแต่ 700,000 บาท ขึนไป โปรดระบุ ผูไ้ดร้บัผลประโยชนที์แทจ้ริง ตามประเภทของผูจ้องซือ 

ในกรณีทีผูจ้องซือเป็นบุคคลธรรมดา      ตนเอง                บุคคลอืน โปรดระบุ ......................................................................      ในกรณีผูจ้องซือเป็นนิติบุคคล โปรดระบุ .................................................................... 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะซือหุน้สามญัจาํนวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการทีไดแ้สดงไวข้า้งตน้นี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งแบบแสดงความจาํนงการใชส้ิทธิซือหุน้สามญัของบริษัททีไดก้รอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบรอ้ย

พรอ้มชาํระเงินค่าจองซือหุน้มายงับริษัทภายในระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ หรือ เชค็/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท ์ทีไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ใหถื้อว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชส้ิทธิในการจองซือหุน้สามญัของบริษัท 

ลงชอื  ผูต้รวจรบัการจองซือ ลงชอื  ผูจ้องซือหุน้สามญั 

(  ) (  ) 
      

 

หลักฐานการใช้สิทธิจองซือหุ้นสามัญ บรษัิท  บางกอกชีทเม็ททัล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) - โปรดกรอกข้อความในสว่นนีด้วย 

วนัท ี    เลขที   

บริษัทหลกัทรพัยโ์กลเบล็ก จาํกัด  ไดร้บัเงินจาก  (ชอืตามใบจอง) 

ทะเบียนผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิเลขที  ในการจองซือหุน้สามญัเพิมทนุจาํนวน  หุน้  ราคาหุน้ละ 4.00 บาท 

เป็นจาํนวนเงินรวม  บาท  และมีใบสาํคญัแสดงสิทธิทีขอรบัทอน (ถา้ม)ี  จาํนวน  หน่วย 

            

โดยชาํระเป็น           เงินโอน     ลงวนัที............................  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั(มหาชน) 

ผูจ้องซือตอ้งการใหด้าํเนินการส่งมอบหุน้สามญัดงันี 

 นาํหุน้เขา้ฝากบญัชีซอืขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ ทมีีอยู่กบับริษัทซึงมีเลขทีสมาชิกผูฝ้ากเลขที  บญัชีซือขายหลกัทรพัยเ์ลขที  

 ออกใบหุน้ในนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” โดยเขา้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที 600”  

 ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ                             เจา้หนา้ทีผูร้บัมอบอาํนาจ  

เลขที............................... 



 

BROKER 

ผู้ฝาก
เลขทPีarticipant No. 

ชือบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที 
Participant No. 

ชือบริษัท 
Company Name 

002 บรษิัทหลกัทรพัยท์ิสโก ้จาํกัด  

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จาํกัด (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลกัทรพัย ์คนัทร ีกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

032 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 บรษิัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

034 บริษัทหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บรษิัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกัด (มหาชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 บริษัทหลกัทรพัย ์เออีซี จาํกัด (มหาชน)  

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บรษิัทหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกัด (มหาชน)  

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า จาํกัด (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บรษิัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

050 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกัด 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย พลัส จาํกัด (มหาชน) 

ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

051 บริษัทหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จาํกัด 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินช ์(ประเทศไทย) จาํกัด 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

052 บริษัทหลกัทรพัย ์จีเอ็มโอ-แซด  คอม(ประเทศไทย)  จาํกัด 

GMO-Z com SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

011 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

200 บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

013 บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บริษัทหลกัทรพัย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

014 บริษัทหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกัด (มหาชน) 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกัด  

ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จาํกัด (มหาชน) 

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 บรษิัทหลกัทรพัย ์เมอรชั์น พารท์เนอร ์จาํกัด (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 

016 บริษัทหลกัทรพัยธ์นชาต จาํกัด (มหาชน) 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

224 บริษัทหลกัทรพัยบ์วัหลวง จาํกัด (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

019 บริษัทหลกัทรพัยห์ยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกัด 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

225 บริษัทหลกัทรพัยซ์ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกัด 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรนีิต ีจาํกัด 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

229 บริษัทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จาํกัด 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 

 

บรษิัทหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จาํกัด 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จาํกัด 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

026 บริษัทหลกัทรพัยย์ูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

244 บริษัทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกัด 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรพัย ์ อารเ์อชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 บริษัทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกัด 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรพัยก์รุงศร ีจาํกัด (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บริษัทหลกัทรพัย ์เคท ีซีมิโก ้จาํกัด 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

  924 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกัด (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บริษัทหลกัทรพัย ์เพอืธุรกิจหลักทรพัย ์จาํกัด (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บรษิัทหลกัทรพัย ์ซิตีคอ้รป์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

257 บรษิัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร ์จาํกัด 

SCB-Julius Baer Securities Co.,Ltd. 

  

 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตีแบงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

328 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกัด (มหาชน)  

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

329 ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) เพอืผูร้บัฝากทรพัยสิ์น 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น  

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY  

334 บรษิัทหลกัทรพัย ์เพอืธุรกิจหลักทรพัย ์จาํกัด (มหาชน)  

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ ้แบงกิง คอรป์อเรชนั จาํกัด  

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. 

336  ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน)  

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) – เพอืรบัฝากทรพัยสิ์น 

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกัด (มหาชน) (เพือรบัฝากทรพัยสิ์น) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

518 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกัด (มหาชน) 

LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพอืคา้ตราสารหนี) 

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกัด (มหาชน) 

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

316 ธนาคารสินเอเซีย จาํกัด (มหาชน) (คสัโตเดียน) 

ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)  

345 ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) (เพอืรบัฝากทรพัยสิ์น) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

330 ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮแ้บงกิงคอรป์อเรชนั จาํกัด (เพอืตราสารหนี) 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BOND 

425 ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) (เพือลกูคา้) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

หมายเหตุ/Notes:  
- ผูจ้องซอืกรุณาแนบใบรับรองสิทธิการจองซือหุ้นสามญัเพมิทนุ มาพรอ้มกบัใบจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนฉบบันดีว้ย / The subscriber please attach the subscription certificate of the right to subscribe for new ordinary shares with this 

subscription form for new ordinary shares. 
- ผูจ้องซอืโอนเงนิเขา้บญัชเีดียวกนั ทงักรณจีองซือ ตามสิทธิ หรือตาํกว่าสิทธิ หรือเกนิกว่าสิทธิทีไดร้บัการจดัสรร/ The subscriber shall pay only one  wire transfer for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement. 
- ถา้จาํนวนหุน้ทรีะบุไวใ้นใบจองซือนไีม่ตรงตามจาํนวนเงินทีบริษัทไดร้บัชาํระ บริษทัจะถือตามจาํนวนเงินทีไดร้บัชาํระเป็นหลกั ทงันี จาํนวนเงนิดงักล่าวจะตอ้งไม่เกนิกว่ามลูค่าหุน้ทีผูจ้องซอืไดร้บัจัดสรรทงัหมด / If the share subscription amount stated in this 

subscription form for new ordinary shares does not match the payment received, the Company shall regard the payment received as the intended subscription amount. In this regard, the said payment shall not exceed the value of the 
subscription amount that the subscriber is entitled to be allocated. 

- ผูจ้องซอืจะตอ้งแนบใบนาํฝากชาํระเงินค่าสินคา้และบรกิาร (Bill Payment Pay-In Slip) หรือใบนาํฝาก/โอนเงิน ซงึแสดงการชาํระเงนิเพือการจองซอืหุน้สามญัเพิมทุนโดยครบถว้น / The subscriber must attach the Bill Payment Pay-In Slip or pay-in slip 
showing full payment for subscription of new ordinary shares. 

 

 


