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สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 2
ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เอเซีย พรี ซชิ ่ นั จํากัด (มหาชน)
เลขที่ใบจอง / ...........................…………...........
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 329,999,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่
 20 พฤศจิกายน 2558
 23 พฤศจิกายน 2558
 24 พฤศจิกายน 2558
วันที่จองซื ้อ  18 พฤศจิกายน 2558  19 พฤศจิกายน 2558
ข้ อมูลผู้จองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง
ข้ าพเจ้ า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุ คล)………………………………………………………………………………………………………………เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่……………………………………………………………………....... .
ั ชาติไทย เลขที่ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง……………………………………………….
โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อหุ้น บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจําตัวประชาชน……………...…......….....…………… บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญ
นิติบคุ คลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบคุ คล…………………………………………… นิติบคุ คลสัญชาติต่างด้ าว
เลขทะเบียนนิติบคุ คล………………….……………………………………….
บ้ านเลขที่ปัจจุบนั …………….………………………………ตรอก/ซอย ………..……....……………………………………… ถนน …………………...………………แขวง/ตําบล ………………..…...…………………………………............ .
เขต/อําเภอ ………………….………………..................……………………………จังหวัด ……………………........…...………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์ ………………...……………………………….
สัญชาติ ………………….……..อาชีพ ………………………………...……… วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) …………...………………โทรศัพท์ …...……………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ……..………………………………………….
 หักภาษี ณ ที่จ่าย
ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี …………………………………………………………………………….…………………..…………ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย พรี ซชิ นั่ จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ข้ าพเจ้ าถือหุ้น จํานวน .............................หุ้น
มีความประสงค์ขอจองซื ้อและขอให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอเซีย พรี ซชิ นั่ จํากัด (มหาชน) ดังนี ้

รายละเอียดการจองซือ้
 จองซื ้อน้ อยกว่าสิทธิ
 จองซื ้อตามสิทธิทงจํ
ั ้ านวน
 จองซื ้อเกินสิทธิ (เฉพาะส่วนเพิ่ม)

ราคาเสนอขาย (บาทต่ อหุ้น)

จํานวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น)

จํานวนเงินที่ชําระ (บาท)

จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร

1.00
รวม

พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดย
 เงินโอน โดยใช้ ใบนําฝากแบบ Bill Payment (ชําระเงินได้ ท่ ธี นาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาเพื่อบัญชี “บริษัทหลักทรั พย์ ทรี นีตี ้ จํากัด เพื่อการจองซือ้ หุ้น” SERVICE CODE : TNITY)
 เช็ค
 แคชเชียร์ เช็ค
ดร๊ าฟท์
เลขที่เช็ค / แคชเชียร์ เช็ค / ดร๊ าฟท์…………………………… วันที่ ……………………......…ธนาคาร ………………………………สาขา……………..........................
โดยสั่งจ่ ายบัญชี “บริษัทหลักทรั พย์ ทรี นีตี ้ จํากัด เพื่อการจองซือ้ หุ้น” กําหนดการชําระเงินด้ วยเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อ แคชเชียร์ เช็ค สามารถทําได้ ตัง้ แต่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. เท่ านัน้
กรณีที่ชําระโดย เช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อ แคชเชียร์ เช็ค จะต้ องทราบผลการเรี ยกเก็บได้ จากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทําการเท่านัน้

การส่ งมอบหลักทรัพย์
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดําเนินการดังต่อไปนี ้ (ผู้จองซื ้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึง่ เท่านัน)
้
 ในกรณีท่ มี ีบัญชีซือ้ ขายหลักทรั พย์ : ให้ ฝากไว้ กบั บริษัทสมาชิก โดยให้ ออกใบหลักทรัพย์ตามจํานวนหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจัดสรรไว้ ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และดําเนินการให้
บริษัท………………..……………………….............................สมาชิกผู้ฝากเลขที่………………… นําหลักทรัพย์เข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ข้าพเจ้ าชื่อ
บัญชี......................................................เลขที่………………………ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยูก่ บั บริษัทนัน้ (ชื่อผู้จองซื ้อต้ องตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เท่านัน้ ในกรณีที่ระบุชื่อผู้จองซื ้อไม่ตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อระบุชื่อ
ฎ ฐ อมูลู ผู้ถู ือหุ้นุ ของบริษัทฯ ทาง
บริษัทหลักทรัพย์ หรื อเลขสมาชิกผู้ฝู ากไม่ถกู ต้ องหรื อไม่สมั พันธ์กนั จะออกใบหลักทรัพย์ตามจํานวนหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจัดสรรในนามผู้จู องซื ้อและจัดส่งใบหลักทรัพย์ให้ ตามชื่อ-ที่อยูทู่ ี่ปรากฎในฐานข้
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหลักทรัพย์ ซึง่ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจัดสรรได้ ทนั วันทําการแรกของการซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจัดสรร)
 ในกรณีท่ ไี ม่ มีบัญชีซือ้ ขายหลักทรั พย์ :
 ขอรั บใบหลักทรั พย์ : ให้ ออกใบหลักทรัพย์ตามจํานวนหลักทรัพย์ที่ได้ รับจัดสรรไว้ ในนามข้ าพเจ้ า และจัดส่งใบหลักทรัพย์ให้ ข้าพเจ้ าตามชื่อ-ที่อยูท่ ี่ปรากฎในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทําการ นับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหลักทรัพย์ โดยข้ าพเจ้ ายินดีมอบหมายให้ บริษัทฯ ดําเนินการใดๆ เพื่อจัดทําใบหลักทรัพย์ตามที่ข้าพเจ้ าได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
 เข้ าบัญชี 600: ให้ ออกใบหลักทรัพย์ตามจํานวนที่ได้ รับการจัดสรรไว้ ในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก”
และนําหลักทรัพย์เข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้ าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
กรณีเลือกรั บหลักทรั พย์ เข้ าบัญชี 600 ในช่ องนีก้ รุ ณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรั พย์ เฉพาะผู้ท่ ปี ระสงค์ นําหลักทรั พย์ ฝากเข้ าบัญชีผ้ ูออกหลักทรั พย์ (Issuer Account) เท่ านัน้
และกรอกแบบฟอร์ มตามข้ อกําหนดของ FATCA เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วเพื่อนําส่ งให้ แก่ บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด ด้ วย

การคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้น (ถ้ ามี)
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์หรื อได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบตามจํานวนหลักทรัพย์ที่จองซื ้อ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดําเนินการดังต่อไปนี ้ (โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง)
 โอนเงินเข้ าบัญชี
 ธ. กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
 ธ. กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธ. ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
 ธ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขา........................................................................ ประเภทบัญชี....................................................................... เลขที่บญ
ั ชี................................................................
(โปรดแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้ าแรก ประเภทออมทรัพย์หรื อกระแสรายวันเท่านัน้ และชื่อบัญชีต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื ้อหลักทรัพย์เท่านัน้ ในกรณีที่ชื่อบัญชีมิใช่บญ
ั ชีเดียวกับชื่อผู้จองซื ้อ จะคืนเงินด้ วยเช็คขีดคร่อม)
 จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามข้ าพเจ้ าและจัดส่งตามที่อยูท่ ี่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(การรับเงินคืนด้ วยเช็คขีดคร่อม อาจมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องซึง่ ผู้จองซื ้อต้ องรับผิดชอบ เมื่อนําเช็คไปเรี ยกเก็บเงิน)
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนนี ้ หากข้ าพเจ้ าไม่ส่งใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนและเอกสารประกอบการจองซื ้อที่ถกู ต้ อง
พร้ อมชําระเงินค่าจองซื ้อ มาถึงบริษัทฯ ภายในระยะเวลาการจองซื ้อ หรื อหาก เช็ค/ดร๊ าฟต์/แคชเชียร์ เช็ค ที่สงั่ จ่ายแล้ วนันไม่
้ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าสละสิทธิ์ในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าได้ อ่านหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริษัทฯ และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้ งการจัดสรรฯ และสารสนเทศดังกล่าวและที่จะได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหน้ าอีกด้ วย

การลงทุนในหลักทรัพย์ ย่อมมีความเสี่ยง และก่ อนตัดสินใจจองซือ้ หลักทรัพย์ ควรศึกษาข้ อมูลอย่ างรอบคอบ
ลงชื่อ………………………………………………………...ผู้จองซือ้
(..............……………………………………………………………………)

หลักฐานการรับจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน ( ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน )
เลขที่ใบจอง …………………...……........………....................……………
20 พฤศจิกายน 2558 23 พฤศจิกายน 2558 24 พฤศจิกายน 2558
วันที่จองซื ้อ  18 พฤศจิกายน 2558  19 พฤศจิกายน 2558
บริษัท เอเซีย พรี ซชิ นั่ จํากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ……………………………….......…………………………………………………เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 1 บาท
จํานวน........................................................................... หุ้น รวมเป็ นเงิน............................................................บาท
โดยชําระเป็ น เงินโอนโดยใช้ ใบนําฝากแบบ Bill Payment เช็ค แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ าฟท์ เลขที่เช็ค / แคชเชียร์ เช็ค / ดร๊ าฟท์ ……………………… วันที่ ………………… ธนาคาร ……………………… สาขา…………….
 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก…………………….…………………...…… บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เลขที่ …………………….………………………….……….
 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และนําหุ้นเข้ าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
 ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื ้อ
กรณีไม่ได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์หรื อได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบตามจํานวนหลักทรัพย์ที่จองซื ้อ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดําเนินการดังต่อไปนี ้ (โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง)
 โอนเงินเข้ าบัญชีของข้ าพเจ้ า ธนาคาร....................................................สาขา.......................................เลขที่บญ
ั ชี.................................................
 จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามข้ าพเจ้ าและจัดส่งตามที่อยูท่ ี่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอํานาจ ................................……….........…......................................
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THAI NVDR COMPANY LIMITED

62TheStockExchangeofThailandBldg.,RachadapisekRd.,Klongtoey
Bangkok10110Tel.(66)22292938-46Fax.(66)23591258

TNVDR

62 / 2015

5 November 2015
Subject : Notice on the Rights to Subscribe for Additional NVDRs
Dear NVDR holders,

On behalf of the Thai NVDR Company Limited(Thai NVDR), we would like to inform you of your right to purchase additional NVDRs, as follows:
Underlying Securities

: ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED(APCS)

Total amount of Offering (NVDR)

: 6,618,640 Unit(s)

Par Value

: 1.00 Baht

Subscription Price

: 1.00 Baht

Subscription Ratio

: 1 unit(s) of existing NVDR(s) to 1 unit(s) of additional NVDR(s).
Any fraction is disregarded.

Date of closing the register book

: 3 November 2015

Remark

: Existing NVDR holders can subscribe for extra NVDRs in excess of their rights at
the same subscription price of 1 Baht by stating this the subscription form, with
payment in full, These extra NVDRs will be allocated to them in the same proportion
as the excess rights issues allocated to Thai NVDRs.

Subscription and Payment Procedure
1.

Subscription and payment period :

2.

Subscription place :

18 November 2015 - 19 November 2015 between 8.30-17.00 hours (only business Day)

at the office of the Thai NVDR Company Limited, The Stock Exchange of Thailand Building, 4th Floor,

62 Rachadapisek Road, Bangkok 10110.
N.B. The Thai NVDR will not accept subscriptions by mail.
3.

Required documentation
3.1 Subscription form, duly filled out and signed.
3.2 Subscription certificate, to be submitted together with :
3.2.1 For a subscription of the same amount as allocated, no filling is necessary.
3.2.1 For a subscription of more or less than existing rights, state the total units in the respective column.

4.

Payment
Subscription for full entitlement or less than or excess than the entitlement, please make payment by one check or
one cashier check which is collectable through clearing house in Bangkok. The check or cashier check shall be dated from
18 November 2015 to 19 November 2015. Indicate the subscription date and make it payable to "TRINITY SECURITIES
COMPANY LIMITED FOR SHARE SUBSCRIPTION".

5.

If NVDR holders fail to exercise their rights or make a payment within the allotted time schedule, or the
check or cashier check is not honored, it shall be deemed that such NVDR holders do not wish to exercise their subscription
rights. Thai NVDR shall thus regard the subscription as being void.

6.

Refund for unallotted NVDRs.
If the excess rights NVDRs were not allotted in full because the number of NVDRs subscribed for were more than the
number or remaining units of NVDRs, the Thai NVDR will make a refund (without interest) to the NVDR holders by check
for the unallotted NVDRs and send it by registered mail to the address that appears on the Share Register Book on the date of
closing the book, within 7 business days after the Thai NVDR has received the refund from the underlying company.

Should you need any further information, please do not hesitate to contact Thai NVDR Company Limited at 02-229-2800 Ext. 2938-46.

Sincerely yours,
Thai NVDR Company Limited

Praphaphan Tharapiwattananon
Head Depository Department
The Stock Exchange of Thailand

Enclosure : 1. Subscription Form for NVDR Right Issues
2. Subscription Certificate

Subscription Transaction No&Date : 2255 / 04112015

Subscription No.................

SUBSCRIPTION FORM FOR NON-VOTING DEPOSITORY RECEIPTS
IN ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED(APCS)
Thai NVDR Company Limited ("Thai NVDR") is pleased to offer the total of 6,618,640 additional Non-Voting Depository Receipts
"NVDRs" in a ratio of 1 unit(s) of existing NVDR(s) to 1 unit(s) of additional NVDR(s). (Any fraction is disregarded.)
Date...........................
To: The Board of Directors of the Thai NVDR Company Limited (Thai NVDR)
Name...................................................................Last Name................................................................................
No. of Registration NVDR holder.................................................Nationality.......................................................................
Tel.........................................................E- mail address (if any)...........................................................................................
Full address...........................................................................................................................................................................
Please specify type of subscriber.
Natural Person of Thai Nationality ID No......................................................................................................................
Juristic Person of Thai Nationality

Company Registration No./Tax ID No..............................................................

Natural Person of Alien Nationality

Alien Card/Passport/ID No...............................................................................

Juristic Person of Alien Nationality

Company Registration No./Tax ID No..............................................................

I/We currently own...............................................................units of NVDRs and have the right to subscribe for
.....................................................units of additional NVDRs. I/We wish to subscribe for the additional NVDRs as follows:
No. of NVDRs

Offering price per NVDRs

Amount (Baht)

subscribed
Subscription for less than the entitlement

1 Baht

Subscription for full entitlement

1 Baht

Subscription for excess of entitlement

1 Baht

Total Subscription
Subscription for full entitlement or less than or excess than the entitlement., I/we herewith submit payment by
one check or one cashier check which is collectable through clearing house in Bangkok. The check or cashier check
shall be dated from 18 November 2015 to 19 November 2015. Indicate the subscription date and make it payable to
"TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED FOR SHARE SUBSCRIPTION".
Check No............................Date...........................Bank..............................................Branch.............................................................
amount of...........................................Baht (...........................................................................................................................)
When the NVDRs as allotted to me/us, I/we hereby agree the allotted NVDRs be issued to me/us through
....................................................participant no.........................for securities trading no..................................................
that I/we have maintained with the Participant. (The name of the subscriber must be similar to the name of the share
trading account). I/We also agree not to sell or trade these NVDRs before they are listed and permitted to trade on the
Stock Exchange of Thailand.
I/We hereby undertake to subscribe for the said additional NVDRs and agree to waive my/our right to cancel
this subscription. If the subscription form is not duly completed with the payment (check or cashier check) within the
subscription period or the check or cashier check is not honored, it shall be deemed that I/we do not wish to exercise
my/our subscription rights.

Signed
(
APCS-R

NVDR holder
)
Subscription No..................................................

Subscription Receipt (Subscriber: Please also fill in the details requested below.
Date ......................................................
The Thai NVDR Company Limited hereby acknowledges receipt from (Name of subscriber)..............................................
............................................................for the subscription of additional NVDRs and check(s) or cashier check(s) as follows;
Subscription for full entitlement or less than or excess than the entitlement
Check No............................Date...........................Bank..............................................Branch.............................................................
amount of...........................................Baht (...........................................................................................................................)
Authorized Officer........................................................................

ใบแจ้ งการชําระเงิน
สําหรั บลูกค้ า

** SERVICE CODE : TNITY **
ที!
อ

บริษัทหลักทรั พย์ ทรี นีตี จํากัด

วันที! / Date : ____________________

ที!อยู่ 179 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชัน 25-26, 29
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่ อฝ่ ายปฏิบัติการ โทร.0-2343-9632-41

ชื!อผู้จองซือ ( Subscirber Name) ___________________________________________________
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิตบิ ุคคล
(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

เพื!อเข้ าบัญชี "บริษัทหลักทรั พย์ ทรี นีตี จํากัด เพื!อการจองซือหุ้น"
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ (BR. 0142) (Comp Code. 79999)

เบอร์ โทรศัพท์ (Tel.) ________________________________
ประเภทการชําระเงิน / Type
เงินสด / Cash

เลขที!เช็ค / Cheque No.

ลงวันที! / Date.

ธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch

จํานวนเงิน / Amount

เช็ค / Cheque

จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร
/ Amount in words
หมายเหตุ 1. กรุณานําเอกสารฉบับนีไปชําระเงินได้ ทีบมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทัวประเทศ
please bring along this document and make a payment at all BBL branches
2. เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็ นตัวเลข 10 หลักเท่านัน โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซือหุ้นทีแนบมาพร้ อมจดหมายแจ้ งสิทธิการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน
Registration Numner/comprising of 10-digit number,is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum
กรุณาตัดตามรอยปรุ

เพือความสะดวกของท่าน กรุณานําใบแจ้ งการชําระเงินไปชําระได้ ที บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทัวประเทศ

* ธนาคารจะเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียม ณ จุดให้ บริ การ
Bank will be charging for service fee at the service point

** ผู้จองซือสามารถระบุข้อมูล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล อย่ างใดอย่ างหนึ!งได้ **
ใบแจ้ งการชําระเงิน
สําหรั บธนาคาร

** SERVICE CODE : TNITY **
ที!
อ

บริษัทหลักทรั พย์ ทรี นีตี จํากัด

วันที! / Date : ____________________

ที!อยู่ 179 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชัน 25-26, 29
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่ อฝ่ ายปฏิบัติการ โทร.0-2343-9632-41

ชื!อผู้จองซือ ( Subscirber Name) ___________________________________________________
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิตบิ ุคคล
(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

เพื!อเข้ าบัญชี "บริษัทหลักทรั พย์ ทรี นีตี จํากัด เพื!อการจองซือหุ้น"
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ (BR. 0142) (Comp Code. 79999)

เบอร์ โทรศัพท์ (Tel.) ________________________________
ประเภทการชําระเงิน / Type
เงินสด / Cash

เลขที!เช็ค / Cheque No.

ลงวันที! / Date.

ธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch

จํานวนเงิน / Amount

เช็ค / Cheque

จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร
/ Amount in words
หมายเหตุ 1. กรุณานําเอกสารฉบับนีไปชําระเงินได้ ทีบมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทัวประเทศ
please bring along this document and make a payment at all BBL branches
2. เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็ นตัวเลข 10 หลักเท่านัน โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซือหุ้นทีแนบมาพร้ อมจดหมายแจ้ งสิทธิการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน
Registration Numner/comprising of 10-digit number,is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum
กรุณาตัดตามรอยปรุ

เพือความสะดวกของท่าน กรุณานําใบแจ้ งการชําระเงินไปชําระได้ ที บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทัวประเทศ

* ธนาคารจะเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียม ณ จุดให้ บริ การ
Bank will be charging for service fee at the service point

** ผู้จองซือสามารถระบุข้อมูล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล อย่ างใดอย่ างหนึ!งได้ **

