
เลขที�ใบแจง้ความจาํนง……………………..…… 

 แบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธ ิของใบสาํคัญแสดงสิทธ ิท ี�จะซ ื�อห ุน้สามัญของ บร ิษัท ทร ีนตี ี � วัฒนา จาํกดั (มหาชน) (สําหร ับการใช ้สิทธ ิคร ั�งสุดท้าย) 
 อัตราการใช ้สิทธ ิเท ่ากับใบสําคัญแสดงสิทธ ิ 1 หน่วยต่อห ุน้สามัญ 1 ห ุ้น ในราคาใช ้สิทธ ิ 5.00 บาทต่อหุ้น 

วนัที�ยื�นความจาํนงการใชส้ทิธิ                 …………………………………………….…………………….....…        

เรียน คณะกรรมการ บรษัิท ทรีนีตี # วฒันา จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, นติบิคุคล) …………………………………………….…………………….....…  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ/ใบแทน เลขที� ………………........…..………………......... 
� บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจาํตวัประชาชน.......................................................................... � บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งดา้ว   เลขที�ใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง..................................................... 
� นติบิคุคลสญัชาตไิทย เลขทะเบียนนติบิคุคล............................................................................ � นติบิคุคลสญัชาตติ่างดา้ว เลขทะเบียนนติบิคุคล.................................................................... 
ขา้พเจา้ขอแจง้ว่าขา้พเจา้เป็นบุคคลธรรมดา/นติบิคุคลที�ถือสญัชาติอเมริกนั (รวมถึงการถือสองสญัชาติ)  � ใช ่  � ไมใ่ช่    ถา้”ใช”่ โปรดระบเุลขที�หนงัสือเดินทาง................................................................................... 
สญัชาติ........................................................อาชีพ................................................................................... วนั/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.)................................................ เพศ............................................................................... 
ที�อยู่เลขที�.................................................... อาคาร/หมู่บา้น………........…….......…….......….….............. ตรอก/ซอย..................................................................ถนน............................................................................. 
แขวง/ตาํบล..................................................เขต/อาํเภอ............................................................................ จงัหวัด.......................................................................รหสัไปรษณีย.์................................................................ 
หมายเลขโทรศพัทที์�ตดิต่อได ้      โทรศพัทบ์า้น....................................................................... โทรศพัทเ์คลื�อนที� .............................................................................อีเมล.์............................................................ 
ประเภทธุรกิจ..........................................................เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี...................................................................................... ประเภทของการหกัภาษี ณ ที�จา่ย    � ไม่หกัภาษี ณ ที�จา่ย        � หกัภาษี ณ ที�จ่าย 

โปรดระบุผู้ร ับผลประโยชนท์ ี�แท ้จร งิ     ในกรณีที�ผูใ้ชส้ิทธิเป็นบคุคลธรรมดา  � ตนเอง   � บคุคลอื�น (โปรดระบุ)................................................   �  ในกรณีที�เป็นนติิบคุคล  โปรดระบุ................................................... 
แหล่งท ี�มาของเงนิท ี�ใช ้ในการยื�นความจาํนงในการจองซ ื �อ ( ตอบได้มากกว่า 1 ข ้อ ) 
          บคุคลธรรมดา:         �  เงินออม            �  ธรุกิจสว่นตวั            � เงินเดือน           �  รายไดจ้ากการลงทนุ/มรดก            �  อื�นๆ ระบ.ุ........................................ 
          นติิบคุคล:              �  เงินจากธรุกิจ     �  อื�นๆ ระบ.ุ....................... 
แหล่งท ี�มาของรายได้จากต่างประเทศ            �   มี  ระบ.ุ................................................. �   ไม่มี 

ตาํแหน่งทางการเมือง                                    �   มี  ระบ.ุ..................................................�   ไม่มี 

วตัถปุระสงคเ์พ ื�อ                                      �   การลงทนุและ/หรือ เก็งกาํไร                    �   อื�นๆ.................................................... 

ในฐานะผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื #อหุน้สามญัของบรษัิท ทรีนีตี # วฒันา จาํกดั (มหาชน) ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะใชส้ิทธิในการจองซื #อหุน้สามญัของบริษัทฯ ดงันี # 
จาํนวนหน่วยของใบสาํคัญ 

แสดงสิทธทิ ี�ขอใช้ส ิทธ ิ(หน่วย) 
จาํนวนหุน้สามัญที�ได้ 

จากการขอใช้ส ิทธ ิ(ห ุ้น) 
ราคาใช้ส ิทธ ิ 
(บาทต่อหุ้น) 

จาํนวนเงนิท ี�ต้องชาํระในการ
จองซ ื �อห ุน้สามัญ (บาท) 

รวมจาํนวนเงิ  
(ตัวอักษร) 

  5.00   

พรอ้มกนันี # ขา้พเจา้ขอชาํระเงินคา่ใชสิ้ทธิจองซื #อหุน้สามญัดงักลา่ว โดยชาํระเป็น 

�   เงนิโอนเข ้าบัญช ีโดยใช้ใบนาํฝากแบบ Bill Payment (ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ชื�อบญัชี “บรษิัทหลักทร ัพย ์ทร ีนีต ี � จาํกดั เพ ื�อการจองซ ื �อห ุ้น” COMP CODE:79999 / SERVICE CODE :  TNITY) 
�  เชค็   � แคชเชยีร เ์ชค็   � ดร ๊าฟท  ์                           เลขที�เช็ค / แคชเชียรเ์ชค็ / ดร๊าฟท ์…………………………… วนัที� ……………….......….. ธนาคาร ….……..........................…….. สาขา ……….......…....... 

โดยสั�งจา่ย “บรษิัทหลักทร ัพย ์ทร ีนีต ี � จาํกดั เพ ื�อการจองซ ื �อห ุ้น” กาํหนดการชาํระเงินดว้ยเช็ค แคชเชียรเ์ชค็ หรือดร๊าฟท ์ ตอ้งชาํระภายใน PQ.RR น. ของวนัทาํการก่อนวนัสดุทา้ยของการใชส้ทิธิ 

กรณีที�ชาํระโดยเชค็ แคชเชียรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ จะตอ้งทราบผลการเรียกเก็บไดจ้ากสาํนกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัทาํการถดัไป 

ขา้พเจา้ไดส้่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื #อหุน้สามญั หรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ และขอรบัทอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงันี # 
ใบสาํคัญแสดงสิทธ ิหร ือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธ ิท ี�ส่งมอบ จาํนวนของใบสาํคัญแสดงสิทธ ิท ี�ขอร ับทอน (ถ้ามี) 

(หน่วย) เลขท ี� จาํนวน (หน่วย) 
    

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักลา่วแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการกบัหุน้ที�ขา้พเจา้ไดร้บัจดัสรรและขอรบัทอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี)ดงัต่อไปนี # (ผู้จองซ ื�อโปรดเล ือกวธิใีดวธิหีนึ�งเท ่านั�น) 
� แบบไรใ้บหุน้ (Scripless) นาํหุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิคงเหลือเขา้บญัชีซื #อขายหลักทรพัยข์องตนเอง โดยใหอ้อกใบหุน้สาํหรบัหุน้ที�ไดร้บัการจดัสรรและใบสาํคญัแสดงสิทธใินนามของ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก” และดาํเนนิการใหบ้รษัิทหลกัทรพัย.์............................................................. สมาชิกผูฝ้ากเลขที�............................. นาํหุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้ฝากไวก้บับรษัิท ศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อบญัชีซื #อขายหลกัทรพัย ์ซึ�งขา้พเจา้มีอยูก่บับริษัทนั#น บญัชีเลขที�............................................................ 

� นาํหุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิคงเหลือเขา้ฝากบัญชีของบรษัิทผูอ้อกหลกัทรัพย ์โดยใหอ้อกใบหุน้สาํหรบัหุน้ที�ไดร้บัการจัดสรรและใบสาํคญัแสดงสิทธิในนามของ “บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” และ
นาํหุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั โดยเขา้บัญชีของบรษัิทผูอ้อกหลักทรพัย ์สมาชิกเลขที� 600 เพื�อขา้พเจ้า (กรณีเลือกรบัหลกัทรพัยเ์ขา้บัญชี 600 ในช่องนี # 
กรุณากรอก “เอกสารเพิ�มเตมิประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูที้�ประสงคน์าํหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บัญชีผูอ้อกหลักทรพัย ์(Issuer Account) เท่านั#น และกรอกแบบฟอรม์ตามขอ้กาํหนดของ FATCA เป็นที�เรียบรอ้ยแลว้ เพื�อ
นาํสง่ใหแ้ก่บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั ดว้ย) 

� แบบรบัใบหุน้ (Script) ใหอ้อกใบหุน้สาํหรบัหุน้ที�ไดร้บัการจดัสรรและใบสาํคญัแสดงสิทธิในนามของขา้พเจา้ และส่งใบหุน้ใหกั้บขา้พเจา้ตามที�อยู่ที�ใหไ้วท้างไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจ้าอาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากที�
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยรบัหุน้สามัญเพิ�มทนุดงักลา่วเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและอนญุาตใหท้าํการซื #อขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื #อหุน้สามญัดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื #อหุน้นี # แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งแบบแสดงความจาํนงที�จะซื #อหุน้สามญัที�ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นและเอกสารประกอบการจอง
ซื #อที�ถกูตอ้งเรียบรอ้ย พรอ้มชาํระค่าจองซื #อ หรือ หากเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท ์มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซื #อ หรือหากเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท ์ที�สั�งจ่ายแลว้นั#นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ใหถื้อว่าขา้พเจา้สละสิทธิในการ
จองซื #อหุน้สามญัเพิ�มทนุดงักล่าว 
 การลงทนุในหลกัทรพัยย์อ่มมีความเสี�ยง ลงชื�อ ...............................................................................ผูข้อใชส้ิทธิ 
 และก่อนตดัสินใจจองซื #อหลกัทรพัยค์วรศึกษาขอ้มลูอยา่งรอบคอบ (...............................................................................) 

ใบรับแจ้งความจํานงการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามัญของบริษัท ทร ีน ีตี � วฒันา จาํกัด (มหาชน) ผู้ใช้สิทธิโปรดกรอกรายละเอียดสว่นนี�ดว้ย 

 เลขที�ใบแจง้ความจาํนง............................................... 
บริษัท ทรีนีตี # วฒันา จาํกัด (มหาชน) ไดร้บัเงินจาก (ชื�อตามใบแสดงความจาํนง)...........................................................................................ขอใชส้ิทธิซื #อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของบรษัิท โดยส่งมอบใบสาํคญั
แสดงสิทธจิะซื #อหุน้จาํนวน...........................หนว่ย และจาํนวนใชส้ิทธิเป็น................................หนว่ย รวมเป็นเงิน..............................บาท จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ขอรบัทอน...........................หนว่ย 

โดยชาํระเป็น   � เชค็   � แคชเชยีร เ์ชค็   � ดร ๊าฟท ์  � Bill Payment       เลขที�เช็ค / แคชเชียรเ์ช็ค / ดร๊าฟท…์………..………วนัที� ……….…….. ธนาคาร........................….. สาขา …......………..…….. 

โดยหากผูใ้ชสิ้ทธไิดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักลา่วแลว้ ผูใ้ชส้ิทธิใหด้าํเนินการสง่มอบหุน้สามญัดว้ยวิธีใดวิธีหนึ�งดงัตอ่ไปนี # 
� แบบไร้ใบหุ้น (Scripless) น ําหุ้นเข ้าบัญชซี ื �อขายหลักทร ัพยข์องตนเอง  � นาํหุ้นเข ้าฝากบัญชขีองบร ิษัทผู้ออกหลักทรัพย ์สมาชิกผู้ฝากเลขท ี� QRR ในนาม บจ. ศนูยร์บัฝากฯ เพื�อขา้พเจา้ 
 เลขที�สมาชิกผูฝ้าก .……………………………………………….……. � แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้จองซ ื �อ  
 เลขที�บญัชีซื #อขายหลกัทรพัย ์…………………………………………...  
  เจา้หนา้ที�ผูร้บัมอบอาํนาจ……………………………………………………………. 

 



รายชื?อบร ิษัทผู้ร ับฝากหลกัทร ัพย ์(List of Participant Number) 
BROKER 

ผูฝ้ากเลขทีK 
Participant No. 

ชืKอบริษัท 
Company Name 

ผูฝ้าก
เลขทีKParticipant 

No. 

ชืKอบริษัท 
Company Name 

002 บริษัทหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 030 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลกัทรพัย ์คนัทรีK กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 032 บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED     

004 บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 034 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 038 บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จาํกดั  (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั  (มหาชน) 
PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED 048 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอรา่ จาํกดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 050 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั   
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 051 บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จาํกดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

011 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 200 บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

013 บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

014 บริษัทหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จาํกดั (มหาชน) 
KINGSFORD HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกัด (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั  (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั  

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จาํกดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

022 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี { จาํกดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จาํกดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลกัทรพัยย์ูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จาํกดั 

CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษทัหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
SUB BROKER 

242 บริษัทหลกัทรพัย ์ซิตี{คอรป์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED 243 บริษทัหลกัทรพัย ์เพืKอธุรกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
CUSTODIAN 

236 ธนาคาร ทสิโก ้จาํกดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 344 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เพืKอรบัฝากทรพัยสิ์น 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODIAN 

245 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 345 ธนาคาร ธนชาต จาํกดั (มหาชน) เพืKอรบัฝากทรพัยสิ์น 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตี {แบงก ์เอ็น.เอ. 
CITIBANK, N.A. 402 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เพืKอตราสารหนี{ 

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BOND) 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 404 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เพืKอบริหารการเงิน 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 405 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) เพืKอฝ่ายปฏิบติัการบริหารเงิน 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY OPERATIONS DEPARTMENT 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซีKยงไฮ ้แบงกิ{ง คอรป์อเรชัKน จาํกดั  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BKK. 407 ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ{ง คอรป์อเรชัKน 

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

305 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เพืKอการชาํระราคาหลกัทรพัย ์ 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 408 ธนาคารออมสิน 

GOVERNMENT SAVINGS BANK 

308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เพืKอรบัฝากทรพัยสิ์น 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 410 ธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน)-เพืKอบริหารการเงิน 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 411 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 412 บริษทัเงินทนุ กรุงเทพธนาทร จาํกดั (มหาชน) 

BANGKOK FIRST INVESTMENT & TRUST PUBLIC COMPANY LIMITED 

318 บริษัท ดอยซ ์ทรสัตรี จาํกดั 
DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED 413 ธนาคารมิซูโฮ จาํกดั สาขากรุงเทพฯ 

MIZUHO BANK,LIMITED BANGKOK BRANCH 

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ-เพืKอรบัฝากทรพัยสิ์น 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 414 ธนาคารแหง่โตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ จาํกดั สาขากรุงเทพฯ 

THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LIMITED BANGKOK BRANCH 

324 ธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) 
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 415 ธนาคารแหง่อเมริกา เนชัKนแนล แอสโซซิเอชัKน 

BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION 

326 ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ์อ๊ฟสกอตแลนด ์พีแอลซี สาขากรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, BANGKOK BRANCH 416 ธนาคารดอยซแ์บงก ์สาขากรุงเทพฯ 

DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH 

328 ธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 417 ธนาคาร อาร ์เอช บี จาํกดั 

RHB BANK BERHAD 

329 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 418 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ์

BNP PARIBAS 

330 ธนาคารฮ่องกงและเซีKยงไฮแ้บงกิ {งคอรป์อเรชัKน จาํกดั (เพืKอตราสารหนี{) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED- BOND 420 ธนาคารเพืKอการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES 

334 บริษัทหลกัทรพัยเ์พืKอธุรกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเดี {ยน) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 424 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

ISLAMIC BANK OF THAILAND 

336 ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 425 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (เพืKอลูกคา้) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

337 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 426 ธนาคารโอเวอรซ์-ีไชนีส แบงกิ {ง คอรป์อเรชัKน จาํกดั สาขากรุงเทพฯ 

OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK BRANCH 

339 ธนาคาร ทสิโก ้จาํกดั (มหาชน) (เพืKอรบัฝากทรพัยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 513 ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน)-บริหารเงิน 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-TREASURY 

340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส 
JPMORGAN CHASE BANK 518 ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน)  

LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED   



 
 
 
 
 
 
 

Subscription Form no ……………………..…… 

 Exercise Notification Form to purchase Ordinary Shares of  Trinity Watthana Public Company Limited (For the last exercise) 
 The exercise ratio is 1 warrant for 1 ordinary share, with the exercise price of THB 5.00 per share 

Date of notifying of intention              …………………………………………….……………………...…                           
To  The Board of Directors of  Trinity Watthana Public Company Limited (the “Company”) 
I/We (Mr., Mrs., Ms., Juristic Person) …………………………………………….……………………...…     Warrant /warrant substitute no. ……………........…..………………............................................................... 
� Natural Person of Thai Nationality        Identification no. .................................................................. � Natural Person of Alien Nationality          Alien registration/Passport no.................................................. 
� Juristic Person of Thai Nationality        Company registration no....................................................... � Juristic Person of Alien Nationality          Company registration no........................................................... 
I hereby inform that I am a Natural Person/Juristic Person of American nationality (including persons with dual nationality) � Yes   � No   If ”Yes”, please specify Passport no................................................. 
Nationality..................................................Occupation.......................................................................... Date of Birth (B.E.)....................................................Gender........................................................................ 
Address no.................................................Building/Village………........…….......…….......….…............ Soi............................................................................Road............................................................................ 
Sub district.................................................District…............................................................................. Province...................................................................Postal code................................................................. 
Contact number      Telephone no........................................................................ Mobile no.............................................................................E-mail………………………................................................................. 
Type of business ………………………………………..          Tax payer ID No………......................................................................................... Type of tax payment    � non-withholding tax        � withholding tax 

True beneficial owner In case of natural person   � myself     � others (specify).......................................................................   �  In case of juristic person, specify................................................................................. 
Sources of fund to purchase ordinary shares of   Trinity Watthana Public Company Limited ( Can select more than 1 answer ) 

              Natural Person :              � Saving  �   Self-employed      � Salary        � Income from investment/inherit        � Others (Please specific) ……………………………………. 

              Juristic Person :              � Profit from business operation  � Others (Please specific) ……………………………………. 

Sources  of fund from abroad :   � Yes (Please specific) ………………………………….…..  � No            

Political status  :                    � Yes (Please specific) ………………………………….…..  � No                                   

Purpose :                                      �  Investment/Speculate         �  Others (Please specific)...........................................  

As a holder of warrant(s) of the Company, I/We hereby express my/our intention to exercise the right to purchase the ordinary shares of the Company as follow; 
Number of warrants to be exercised 

(units) 
Number of shares received from 

exercised warrants (shares) 
Exercise price 

(Baht per share) 
Total payment for subscription 

(Baht) 
Total amount 

(in words) 

  5.00   

I/We have made the payment for the subscription by; 
� Money transfer/Bill Payment to account name “Trinity Securities Co., Ltd. for Share Subscription” current account, Bangkok Bank, Comp Code : 79999 / Service Code “TNITY” 
� Personal cheque   � Cashier cheque   � Draft    Personal cheque/Cashier cheque/Draft No. ……………………………… Date .................….. Bank ….……...................…....…….. Branch………..…………………… 
      Made payable to “Trinity Securities Co., Ltd. for Share Subscription”,  The cheque/Cashier cheque/Draft must be paid and submit on the business day  before the last day of the exercise before noon  
    and can be collected in Bangkok  within one business day of its issuance. 

I/We have delivered the warrant certificates or temporary warrant certificate and receive the less warrants, which are not exercised (if any) 
Amount of Delivered warrant certificates or temporary warrant certificate Amount of the less warrants which are not exercised  (if nay) 

(Units) Warrant Certificate(s) no. Amount (Units) 

   

If the newly issued ordinary shares are allotted to me, I hereby agree and instruct the Company to proceed the allotted shares and the less warrants (if any) as follows: (please select one of the following boxes) 
� Scripless system: securities to be credited into my trading account Issue securities certificate and warrants under the name of “Thailand Securities Depositary Company Limited for Depositors” for the allotted securities and 

warrants and arrange for participant name............................................ broker number..........................(please see list of broker on the back of this form) to deposit those securities with Thailand Securities Depositary Company 
Limited for securities trading account number............................................... which I have with the mentioned securities company. 

� Deposit into the Issuer’s account Issue securities certificates and warrants under the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” (“TSD”) for the allotted securities and warrants and deposit those securities 
with Thailand Securities Depository Company Limited under Issuer’s account, for my name, account number 600.  Please also fill in the form “Additional Subscription Documents Only for the Subscriber Wishing to Deposit the 
Securities into the Issuer Account” and already complete the form(s) according to FATCA and to be delivered to Thailand Securities Depository Company Limited.  

� Script system Issue securities certificate for the allotted securities and warrants under my name and deliver to my address referred to above by registered postal mail. The subscribers might have received the securities 
certificate after securities of the Company can be traded on the SET. 

. 

I/we hereby undertake and agree to buy the ordinary shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. However, if I/we do not return this duly completed subscription form and pay for 

the subscription to the Company within the subscription period or cheque/draft/bill of exchange has not been honored, I/we shall be deemed to have not exercised the warrants.  

 Please be aware that there is risk involved in securities investment, signature.........................................................................Subscriber 
Please read the information memorandum thoroughly before subscribing    (...............................................................................) 

Subscription Form for Warrant Exercise of ordinary shares of   Trinity Watthana Public Company Limited (Please fill in this part too) 

 Subscription Form No.............................................. 
Trinity Watthana Public Company Limited receives money from (subscriber)...................................................................................................for exercising the rights of warrants to purchase ordinary shares in the amount of the 
Company and delivered warrants.................................units and exercise warrant.................................units, totaling......................................Baht,  unexercised warrants........................units 
Payable by    � Bill Payment   � Cheque     � Cashier Cheque    � Draft   Number…………...…..…...……Dated …………….…….. Bank...........................….. Branch .......………………...…. 
If the subscriber is allotted the paid ordinary shares, the subscriber intends to receive the allotted shares by  
� Scripless system: deposit shares into trading account � Deposit to account 600 under my/our name 
 Participant number.……………………………………………….……. � Script system: issue share certificate under my/our name 

 Trading account number …………………………………………...  
  Authorized officer ……………………………………………………………. 

 



รายชื?อบร ิษัทผู้ร ับฝากหลกัทร ัพย ์(List of Participant Number) 
BROKER 

ผูฝ้ากเลขทีK 
Participant No. 

ชืKอบริษัท 
Company Name 

ผูฝ้าก
เลขทีKParticipant 

No. 

ชืKอบริษัท 
Company Name 

002 บริษัทหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 030 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลกัทรพัย ์คนัทรีK กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 032 บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED     

004 บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 034 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 038 บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จาํกดั  (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั  (มหาชน) 
PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED 048 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอรา่ จาํกดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 050 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั   
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 051 บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จาํกดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

011 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 200 บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

013 บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

014 บริษัทหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จาํกดั (มหาชน) 
KINGSFORD HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกัด (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั  (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั  

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จาํกดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

022 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี { จาํกดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จาํกดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลกัทรพัยย์ูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จาํกดั 

CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษทัหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
SUB BROKER 

242 บริษัทหลกัทรพัย ์ซิตี{คอรป์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED 243 บริษทัหลกัทรพัย ์เพืKอธุรกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
CUSTODIAN 

236 ธนาคาร ทสิโก ้จาํกดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 344 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เพืKอรบัฝากทรพัยสิ์น 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODIAN 

245 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 345 ธนาคาร ธนชาต จาํกดั (มหาชน) เพืKอรบัฝากทรพัยสิ์น 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตี {แบงก ์เอ็น.เอ. 
CITIBANK, N.A. 402 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เพืKอตราสารหนี{ 

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BOND) 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 404 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เพืKอบริหารการเงิน 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 405 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) เพืKอฝ่ายปฏิบติัการบริหารเงิน 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY OPERATIONS DEPARTMENT 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซีKยงไฮ ้แบงกิ{ง คอรป์อเรชัKน จาํกดั  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BKK. 407 ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ{ง คอรป์อเรชัKน 

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

305 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เพืKอการชาํระราคาหลกัทรพัย ์ 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 408 ธนาคารออมสิน 

GOVERNMENT SAVINGS BANK 

308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เพืKอรบัฝากทรพัยสิ์น 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 410 ธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน)-เพืKอบริหารการเงิน 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 411 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 412 บริษทัเงินทนุ กรุงเทพธนาทร จาํกดั (มหาชน) 

BANGKOK FIRST INVESTMENT & TRUST PUBLIC COMPANY LIMITED 

318 บริษัท ดอยซ ์ทรสัตรี จาํกดั 
DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED 413 ธนาคารมิซูโฮ จาํกดั สาขากรุงเทพฯ 

MIZUHO BANK,LIMITED BANGKOK BRANCH 

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ-เพืKอรบัฝากทรพัยสิ์น 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 414 ธนาคารแหง่โตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ จาํกดั สาขากรุงเทพฯ 

THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LIMITED BANGKOK BRANCH 

324 ธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) 
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 415 ธนาคารแหง่อเมริกา เนชัKนแนล แอสโซซิเอชัKน 

BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION 

326 ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ์อ๊ฟสกอตแลนด ์พีแอลซี สาขากรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, BANGKOK BRANCH 416 ธนาคารดอยซแ์บงก ์สาขากรุงเทพฯ 

DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH 

328 ธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 417 ธนาคาร อาร ์เอช บี จาํกดั 

RHB BANK BERHAD 

329 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 418 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ์

BNP PARIBAS 

330 ธนาคารฮ่องกงและเซีKยงไฮแ้บงกิ {งคอรป์อเรชัKน จาํกดั (เพืKอตราสารหนี{) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED- BOND 420 ธนาคารเพืKอการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES 

334 บริษัทหลกัทรพัยเ์พืKอธุรกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเดี {ยน) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 424 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

ISLAMIC BANK OF THAILAND 

336 ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 425 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (เพืKอลูกคา้) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

337 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 426 ธนาคารโอเวอรซ์-ีไชนีส แบงกิ {ง คอรป์อเรชัKน จาํกดั สาขากรุงเทพฯ 

OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK BRANCH 

339 ธนาคาร ทสิโก ้จาํกดั (มหาชน) (เพืKอรบัฝากทรพัยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 513 ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน)-บริหารเงิน 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-TREASURY 

340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส 
JPMORGAN CHASE BANK 518 ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน)  

LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED   



ใบแจ้งการชาํระเงิน (Bill Payment)
สาํหรับลูกค้า

** COMPANY CODE : 79999 **

บริษัทหลักทร ัพย ์ทร ีนีตี * จาํกัด วันท ี- / Date : ____________________
ท ี- SERVICE CODE: TNITY

ชื-อผู้จองซื*อ ( Subscriber Name) ___________________________________________________

เลขท ี-บตัรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบยีนนิติบุคคล

(ID Card / Passport/ Company Registration No.)

เบอรโ์ทรศัพท ์(Tel.) _____________________________________________________________

ลงวันท ี- / Date.

หมายเหต ุ   1. กรุณานาํเอกสารฉบบันี �ไปชาํระเงินไดที้ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทั วประเทศ
        Please bring along this document and make a payment at all BBL branches

        2. เลขทะเบยีนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นตวัเลข 10 หลกัเท่านั�น
        Registration Number/comprising of 10-digit number

กรุณาตัดตามรอยปรุ เพื อความสะดวกของท่าน  กรุณานาํใบแจง้การชาํระเงินไปชาํระไดที้  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทั วประเทศ สาํหรบัเจา้หนา้ที ธนาคาร

ใบแจ้งการชาํระเงิน (Bill Payment)
สาํหรับธนาคาร

** COMPANY CODE : 79999 **

บริษัทหลักทร ัพย ์ทร ีนีตี * จาํกัด วันท ี- / Date : ____________________
ท ี- SERVICE CODE: TNITY

ชื-อผู้จองซื*อ ( Subscriber Name) ___________________________________________________

เลขท ี-บตัรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบยีนนิติบุคคล

(ID Card / Passport/ Company Registration No.)

เบอรโ์ทรศัพท ์(Tel.) _____________________________________________________________

ลงวันท ี- / Date.

หมายเหต ุ   1. กรุณานาํเอกสารฉบบันี �ไปชาํระเงินไดที้ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทั วประเทศ
        Please bring along this document and make a payment at all BBL branches

        2. เลขทะเบยีนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นตวัเลข 10 หลกัเท่านั�น
        Registration Number/comprising of 10-digit number

กรุณาตัดตามรอยปรุ เพื อความสะดวกของท่าน  กรุณานาํใบแจง้การชาํระเงินไปชาํระไดที้  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทั วประเทศ สาํหรบัเจา้หนา้ที ธนาคาร

                                                   ** ผู้จองซ ื *อสามารถระบุข ้อมูล เลขท ี-บตัรประชาชน / หนังสือเดนิทาง / ทะเบยีนนิตบิุคคล อย่างใดอย่างหนึ-งได ้**

                                                   ** ผู้จองซ ื *อสามารถระบุข ้อมูล เลขท ี-บตัรประชาชน / หนังสือเดนิทาง / ทะเบยีนนิตบิุคคล อย่างใดอย่างหนึ-งได ้**

ท ี-อยู่ 179 อาคารบางกอกซติ ี *ทาวเวอร ์ช ั*น 25-26, 29            
ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ตดิตอ่ฝ่ายปฏบิตักิาร โทร.0-2343-9632-41

ธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch จาํนวนเงิน / Amount

        เงนิสด / Cash       เช ็ค / Cheque

ประเภทการชาํระเงิน / Type เลขท ี-เช ็ค / Cheque No.

     เพ ื-อเขา้บัญชี  "บร ิษัทหลักทร ัพย ์ทร ีนีต ี * จาํกัด เพ ื-อการจองซ ื*อห ุน้"     
           บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  (BR. 0142) (Comp Code. 79999)

           จาํนวนเงนิเป็นตัวอักษร         
                 / Amount in words

จาํนวนเงิน / Amountธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch

        เงนิสด / Cash       เช ็ค / Cheque

ประเภทการชาํระเงิน / Type เลขท ี-เช ็ค / Cheque No.

           จาํนวนเงนิเป็นตัวอักษร         
                 / Amount in words

     เพ ื-อเขา้บัญชี  "บร ิษัทหลักทร ัพย ์ทร ีนีต ี * จาํกัด เพ ื-อการจองซ ื*อห ุน้"     
           บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  (BR. 0142) (Comp Code. 79999)

ท ี-อยู่ 179 อาคารบางกอกซติ ี *ทาวเวอร ์ช ั*น 25-26, 29            
ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ตดิตอ่ฝ่ายปฏบิตักิาร โทร.0-2343-9632-41

* ธนาคารอาจเกบ็ค่าธรรมเนียม ณ จุดให้บร ิการ
Bank will be charging for service fee at the service point.

* ธนาคารอาจเกบ็ค่าธรรมเนียม ณ จุดให้บร ิการ
Bank will be charging for service fee at the service point.




