
ใบแจ้งการช าระเงนิ
ส าหรับลูกค้า

** COMPANY CODE : 79999 **
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด วันที่ / Date : ____________________

ที่
อ

SERVICE CODE: TNITY

ช่ือผู้จองซือ้ ( Subscirber Name) ___________________________________________________

เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น / เลขที่บตัรประชาชน / หนังสือเดนิทาง / ทะเบยีนนิตบุิคคล

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

เบอร์โทรศัพท์ (Tel.) _____________________________________________________________

ลงวันที่ / Date.

หมายเหต ุ   1. กรุณาน าเอกสารฉบบันีไ้ปช าระเงินได้ทีบ่มจ. ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทัว่ประเทศ
        Please bring along this document and make a payment at all BBL branches

        2. เลขทะเบยีนผู้ ถือหุ้นเป็นตวัเลข 10 หลกัเทา่นัน้
        Registration Number/comprising of 10-digit number

กรุณาตดัตามรอยปรุ เพ่ือความสะดวกของทา่น  กรุณาน าใบแจ้งการช าระเงินไปช าระได้ที ่บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทัว่ประเทศ ส าหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร

ใบแจ้งการช าระเงนิ
ส าหรับธนาคาร

** COMPANY CODE : 79999 **
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด วันที่ / Date : ____________________

ที่
อ

SERVICE CODE: TNITY

ช่ือผู้จองซือ้ ( Subscirber Name) ___________________________________________________

เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น / เลขที่บตัรประชาชน / หนังสือเดนิทาง / ทะเบยีนนิตบุิคคล

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

เบอร์โทรศัพท์ (Tel.) _____________________________________________________________

ลงวันที่ / Date.

หมายเหต ุ   1. กรุณาน าเอกสารฉบบันีไ้ปช าระเงินได้ทีบ่มจ. ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทัว่ประเทศ
        Please bring along this document and make a payment at all BBL branches

        2. เลขทะเบยีนผู้ ถือหุ้นเป็นตวัเลข 10 หลกัเทา่นัน้
        Registration Number/comprising of 10-digit number

กรุณาตดัตามรอยปรุ เพ่ือความสะดวกของทา่น  กรุณาน าใบแจ้งการช าระเงินไปช าระได้ที ่บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทัว่ประเทศ ส าหรับเจ้าหน้าทีธ่นาคาร

ประเภทการช าระเงนิ / Type เลขที่เช็ค / Cheque No.

           จ านวนเงนิเป็นตัวอักษร          
                / Amount in words

     เพื่อเข้าบญัชี  "บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด เพื่อการจองซือ้หุ้น"       
         บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  (BR. 0142) (Comp Code. 79999)

ที่อยู่  179 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 25-26, 29            
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ติดต่อฝ่ายปฏบิตัิการ โทร.0-2343-9632-41

     เพื่อเข้าบญัชี  "บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด เพื่อการจองซือ้หุ้น"       
         บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  (BR. 0142) (Comp Code. 79999)

           จ านวนเงนิเป็นตัวอักษร          
                / Amount in words

จ านวนเงนิ / Amountธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch

        เงนิสด / Cash       เช็ค / Cheque

                                                   ** ผู้จองซือ้สามารถระบุข้อมูล เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น หรือ เลขที่บตัรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบยีนนิติบุคคล อย่างใดอย่างหน่ึงได้ **

                                                   ** ผู้จองซือ้สามารถระบุข้อมูล เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น หรือ เลขที่บตัรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบยีนนิติบุคคล อย่างใดอย่างหน่ึงได้ **

ที่อยู่  179 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 25-26, 29            
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ติดต่อฝ่ายปฏบิตัิการ โทร.0-2343-9632-41

ธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch จ านวนเงนิ / Amount

        เงนิสด / Cash       เช็ค / Cheque

ประเภทการช าระเงนิ / Type เลขที่เช็ค / Cheque No.

* ธนาคารอาจเก็บค่าธรรมเนียม ณ จุดให้บริการ 
Bank will be charging for service fee at the service point. 

* ธนาคารอาจเก็บค่าธรรมเนียม ณ จุดให้บริการ 
Bank will be charging for service fee at the service point. 


