
ใบแจ้งการชําระเงนิ
สําหรับลูกค้า

** SERVICE CODE :  TNITY **

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จํากัด วันที! / Date : ____________________
ที!
อ

ชื!อผู้จองซื �อ ( Subscirber Name) ___________________________________________________

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดนิทาง / ทะเบียนนิตบุิคคล

(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

เบอร์โทรศัพท์ (Tel.) ________________________________

ลงวันที! / Date.

หมายเหต ุ  1. กรุณานําเอกสารฉบบันี �ไปชําระเงินได้ที บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทั วประเทศ
        please bring along this document and make a payment at all BBL branches

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

กรุณาตดัตามรอยปรุ เพื อความสะดวกของท่าน  กรุณานําใบแจ้งการชําระเงินไปชําระได้ที  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทั วประเทศ

ใบแจ้งการชําระเงนิ
สําหรับธนาคาร

** SERVICE CODE :  TNITY **

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จํากัด วันที! / Date : ____________________
ที!
อ

ชื!อผู้จองซื �อ ( Subscirber Name) ___________________________________________________

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดนิทาง / ทะเบียนนิตบุิคคล

(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

เบอร์โทรศัพท์ (Tel.) ________________________________

ลงวันที! / Date.

หมายเหต ุ  1. กรุณานําเอกสารฉบบันี �ไปชําระเงินได้ที บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทั วประเทศ
        please bring along this document and make a payment at all BBL branches

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

กรุณาตดัตามรอยปรุ เพื อความสะดวกของท่าน  กรุณานําใบแจ้งการชําระเงินไปชําระได้ที  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทั วประเทศ

** ผู้จองซื �อสามารถระบุข้อมูล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล อย่างใดอย่างหนึ!งได้ **

ประเภทการชําระเงนิ / Type เลขที!เช็ค / Cheque No.

           จํานวนเงินเป็นตัวอักษร         
                 / Amount in words

     เพื!อเข้าบัญชี  "บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด เพื!อการจองซื �อหุ้น"    
            บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  (BR. 0142) (Comp Code. 79999)

ที!อยู่  179 อาคารบางกอกซิตี �ทาวเวอร์ ชั �น 25-26, 29          
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ โทร.0-2343-9632-41

           จํานวนเงินเป็นตัวอักษร         
                 / Amount in words

จาํนวนเงนิ / Amountธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch

        เงินสด / Cash       เช็ค / Cheque

* ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จดุให้บริการ       
Bank will be charging for service fee at the service point

** ผู้จองซื �อสามารถระบุข้อมูล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล อย่างใดอย่างหนึ!งได้ **

* ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จดุให้บริการ       
Bank will be charging for service fee at the service point

ที!อยู่  179 อาคารบางกอกซิตี �ทาวเวอร์ ชั �น 25-26, 29          
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ โทร.0-2343-9632-41

ธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch จาํนวนเงนิ / Amount

        เงินสด / Cash       เช็ค / Cheque

ประเภทการชําระเงนิ / Type เลขที!เช็ค / Cheque No.

     เพื!อเข้าบัญชี  "บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด เพื!อการจองซื �อหุ้น"    
            บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  (BR. 0142) (Comp Code. 79999)


