
                                                                               ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จ ากัด (มหาชน)              เลขท่ีใบจอง / Subscription No…………..………… 

Subscription Form for One To One Contacts Public Company Limited 
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท วนัทวูนั คอนแทคส์ จ ากดั (มหาชน) จ านวนไมเ่กิน 280,000,000 หุ้น 

  มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ   
Offering 280,000,000  new ordinary shares to existing shareholders of One To One Contacts Public Company Limited 

with a par value of Baht 1.00 per share at the offering price of Baht 1.00 per share at a ratio of 1 existing ordinary share for 1 new ordinary shares 
วนัท่ีจองซือ้       14 ตลุาคม 2564                     15 ตลุาคม 2564                     18 ตลุาคม 2564                     19 ตลุาคม 2564                     20 ตลุาคม 2564 
Date                    October 14, 2021                      October 15, 2021                      October 18, 2021                     October 19, 2021                      October 20, 2021          

ข้อมูลผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Subscriber’s details - please fill in the completed information) 

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล) I/We (Mr., Mrs., Miss., Corporate)………… ...............…….……………………. เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขท่ี / Shareholder's Register No……..…………….……............... 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย             เลขประจ าตวัประชาชน.............................................   บคุคลธรรมดาท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย       เลขท่ีใบต่างด้าว/หนงัสือเดินทาง...................................................................... 
     Natural Person of Thai Nationality ID Card No.                                                          Natural Person of Alien Nationality Alien Card/ Passport No. 
 นิติบคุคลสญัชาติไทย                    เลขทะเบียนนิติบคุคล................................................   นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว                  เลขทะเบียนนิติบคุคล..................................................................................... 
     Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No.                                   Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No. 

บ้านเลขท่ี................................... ตรอก/ซอย................................................................... ถนน....................................................................แขวง/ต าบล......................................................................................... 
Address                                     Lane/Soi                                                                      Road                                                                  Sub-District 
เขต/อ าเภอ......................................................................................  จงัหวดั........................................................................................................ รหสัไปรษณีย์............................................................................. 
District                                                                                             Province                                                                                                     Postal Code                                                  
สญัชาติ........................................................................................... อาชีพ......................................................................................................... วนั/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.)............................................................. 
Nationality                                                                                       Occupation                                                                                                Date of Birth (registration date) 
หมายเลขโทรศพัท์ผู้จองซือ้                   บ้าน.......................................................................................................... โทรศพัท์เคลื่อนท่ี ...................................................................................................................... 
Subscriber’s telephone number        Residence                                                                                                 Mobile Phone 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี..............................................................................     ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย              ไมห่กัภาษี ณ ท่ีจ่าย                         หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
Tax ID No.                                                                                                    Type of tax payment                                   Non Withholding Tax                        Withholding Tax 
ข้าพเจ้าผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 29 กนัยายน 2564 จ านวน................................................................ หุ้น มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั จ านวน.............................................................หุ้น 
According to the Share Register Book as of September 29, 2021          I/We own                                                               shares, and have the rights to subscribe for                                             shares 
มีความประสงค์ขอจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท วนัทวูนั คอนแทคส์ จ ากดั (มหาชน) ดงันี ้/  Hereby subscribe for the new ordinary shares of the Company as follows: 

รายละเอียดการจองซือ้ 
(Subscription details) 

ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) 
The Offering Price (Baht per Share) 

จ านวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น) 
No. of Share Subscribed (Shares) 

จ านวนเงินที่ช าระ (บาท) 
Total Payment Amount (Baht) 

 จองซือ้น้อยกวา่สิทธิ / Subscription for less than the entitlement 
1.00 

  
 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ านวน / Subscription for full entitlement   
 จองซือ้มากกวา่สิทธิจ านวน / Subscription for more than entitlement   

รวม / Total   
 

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี:้ (ผู้จองซือ้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
If  the new ordinary shares are allotted to me/us, I/We hereby agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice) 
   แบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) น าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกใบหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้  

บริษัท................................................................................................ สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี.......................................... น าใบหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือบญัชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ ซึง่ข้าพเจ้ามีอยูก่บับริษัทนัน้ บญัชีเลขท่ี......................................... (ช่ือผู้จองซือ้ต้องตรงกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุ้นในช่ือของผู้จองซือ้แทน)  Issue a share certificate 
for the allotted the new ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and have ……………………………………………………………… 
Participant No. …..……….……...………… , deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account No. …………….………………... 
(The subscriber’s name must correspond with the trading a/c name, otherwise the share certificate will be issued) 

  น าใบหุ้นเข้าฝากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ โดยให้ออกใบหุ้นส าหรับหุ้นสามญัท่ีได้รับการจดัสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุ้นสามญัเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า (การถอนเป็นใบหุ้นในภายหลงั ผู้จองซือ้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามท่ี บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) Issue a share certificate for the allotted ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit the said shares 
with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer account number 600 for my/our name. (For issuing a share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by 
Thailand Securities Depository Company Limited) 

  แบบรับใบหุ้ น (Script) ให้ออกใบหุ้ นส าหรับหุ้ นสามญัท่ีได้รับการจัดสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหุ้ นให้กับข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้ นภายหลังจากท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้ นสามัญ
ดงักล่าวเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us whereby, I/we agree that I/we may 
obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอสง่เงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วโดย / I/We enclose herewith my/our payment by 
 เช็คธนาคาร / Cashier Cheque             เช็คบคุคล / Cheque             ดร๊าฟท์ / Draft             เงินโอนผ่าน Bill Payment / Transfer via Bill Payment 
เลขท่ีเช็ค / Cheque No……………………………………… วนัท่ี / Date…………………………….. ธนาคาร / Bank….……....................................………….. สาขา / Branch………………………………...………  

ก าหนดการช าระเงนิด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค สามารถท าไดด้ถ งวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. เท่านัน้และจะต้องทราบผลการเรียกเก็บได้จากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ 
In case of payment by cheque, draft or cashier cheque, it shall be made within 18 October 2021 at 12.00 pm  and shall be able to be cleared in Bangkok district within 1 day 

 
 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะจองซือ้หุ้นสามญัจ านวนดงักลา่ว และจะไมย่กเลิกรายการจองซือ้หุ้นสามญันี ้แต่หากข้าพเจ้าไมส่ง่ใบจองซือ้หุ้นสามญัท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ 
ดร๊าฟท์/ ใบโอนเงิน มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือหาก เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ ท่ีสัง่จ่ายแล้วนัน้ไมผ่่านการเรียกเก็บ ให้ถือวา่ข้าพเจ้าแสดงเจตนาไมป่ระสงค์จะใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญั 
I/We hereby undertake to buy the said shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form with payment 
(Cheque/ Draft/ Pay-in slip) or the Cheque/ Draft has not been honored within the subscription period. I/We may be deemed to have not exercised my/our share subscription rights. 
 
                                                                                                                                       ลงช่ือ / Signed..........................................................................................ผู้จองซือ้ / Subscriber 
                                                                                                                                                             (…................……………………………..……………………) 

การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเส่ียง และก่อนตัดสินใจจองซือ้หลักทรัพย์ควรศ กษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / 
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all information before deciding on the share subscription. 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน / Receipt for subscription for new ordinary shares 

วนัท่ีจองซือ้       14 ตลุาคม 2564                     15 ตลุาคม 2564                     18 ตลุาคม 2564                     19 ตลุาคม 2564                     20 ตลุาคม 2564 
Date                    October 14, 2021                      October 15, 2021                      October 18, 2021                     October 19, 2021                      October 20, 2021          
บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั ได้รับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) / Trinity Securities Company Limited received money from (name of Subscriber) ........................................................................... 
เพื่อจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท วนัทวูนั คอนแทคส์ จ ากดั (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท / For a subscription of the new ordinary shares of One To One Contacts Public Company Limited 1.00 Baht 
per shares 

รายละเอียดการจองซือ้ 
(Subscription details) 

ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) 
The Offering Price (Baht per Share) 

จ านวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น) 
No. of Share Subscribed (Shares) 

จ านวนเงินที่ช าระ (บาท) 
Total Payment Amount (Baht) 

 จองซือ้น้อยกวา่สิทธิ / Subscription for less than the entitlement 
1.00 

  
 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ านวน / Subscription for full entitlement   
 จองซือ้มากกวา่สิทธิจ านวน / Subscription for more than entitlement   

รวม / Total   
โดยช าระเป็น / made payable by     เช็คธนาคาร / Cashier Cheque             เช็คบคุคล / Cheque             ดร๊าฟท์ / Draft             เงินโอนผ่าน Bill Payment / Transfer via Bill Payment 
เลขท่ีเช็ค / Cheque No……………………………………… วนัท่ี / Date…………………………….. ธนาคาร / Bank….……....................................………….. สาขา / Branch………………………………...………  

 แบบไดร้ใบหุ้น (Scriptless) น าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดย
ออกใบหุ้นในนาม บจ. ศนูย์รับฝากฯ เพ่ือผู้ฝาก / Issue a share certificate in the name of TSD for 
Depositors เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก /  Participant No. ……………………………………………………. 

 น าใบหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี 600 ในนาม บจ. ศนูย์รับฝากฯ   
    เพื่อข้าพเจ้า / Issue a share certificate in the name of TSD and deposit the shares with TSD in the  
    issuer account  number 600 for my/ our name 

  เลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ / Securities trading account number …………………………...…... 
  ใบจองซือ้เลขท่ี / Subscription No. .............................................................................................. 

 แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ / Issue the share certificate in the name of   
     subscriber 

  
……………………………………………………………. 

 เจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอ านาจ / Authorized Officer 
 

โดยส่ังจ่าย / โอนเงิน  “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด เพื่อการจองซือ้หุ้น”  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)    Service Code : TNITY 
By order   / Transfer  “TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED FOR SHARE SUBSCRIPTION”  Bangkok Bank PCL,  Service Code : TNITY 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 



BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
002 บริษัทหลักทรัพย์ทสิโก้ จ ากัด  

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากัด (มหาชน) 

KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
034 บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลปิ (ประเทศไดทย) จ ากัด (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไดทย) จ ากัด 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
038 บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จ ากัด (มหาชน) 

BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าล์ จ ากัด (มหาชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
048 บริษัทหลักทรัพย์ ไดอร่า จ ากัด (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) 

KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
050 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ ากัด 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเีอส-ซีไดอเอม็บี (ประเทศไดทย) จ ากัด 

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD 
051 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไดอ ไดทย ออนไดลน์ จ ากัด 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 
008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
052 บริษัทหลักทรัพย์ จเีอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไดทย) จ ากัด 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไดทย) จ ากัด 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไดทย) จ ากัด (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
011 บริษัทหลักทรัพย์ กสกิรไดทย จ ากัด (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไดทย) จ ากัด 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไดอ (ประเทศไดทย) จ ากัด (มหาชน) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชยี เวลท์ จ ากัด 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 
014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
221 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC LIMITED 
015 บริษัทหลักทรัพย์ คงิส์ฟอร์ด จ ากัด (มหาชน) 

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
224 บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
016 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
225 บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไดทย) จ ากัด 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
019 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไดทย) จ ากัด 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพมีอร์แกน (ประเทศไดทย) จ ากัด 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
 

บริษัทหลักทรัพย์ ไดทยพาณิชย์ จ ากัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไดทย) จ ากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไดทย) จ ากัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดติ สวสิ (ประเทศไดทย) จ ากัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลักทรัพย์  อาร์เอชบี  (ประเทศไดทย) จ ากัด (มหาชน) 
RHB  SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไดทย ซีมิโก้ จ ากัด 
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไดซรัส จ ากัด (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลักทรัพย์ ไดอ ว ีโกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB-BROKER 
236 ธนาคาร ทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
243 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
242 บริษัทหลักทรัพย์ ซตีิคอร์ป (ประเทศไดทย) จ ากัด 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
245 ธนาคารทหารไดทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 
301 ธนาคารซตีิแ้บงก์ เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 
329 ธนาคารทหารไดทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
302 ธนาคารไดทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
330  ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไดฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (เพื่อตราสารหนี)้ 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. – BOND 
303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สนิ  

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 
334 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้น) 

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 
304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไดฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  

THE HONGKONG  AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. 
336 ธนาคารเกียรตินาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) 

KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
305 ธนาคารกรุงไดทย จ ากัด (มหาชน)  

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
337 ธนาคารทหารไดทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
308 ธนาคารกสิกรไดทย จ ากัด (มหาชน)  

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 
339 ธนาคาร ทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 
312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไดทย) จ ากัด (มหาชน) 

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้ 

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 
316 ธนาคารไดอซีบีซี (ไดทย) จ ากัด (มหาชน)  

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
343 ธนาคาร ซีไดอเอม็บี ไดทย จ ากัด (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES 
345 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODAIN 
328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
425 ธนาคารกรุงไดทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 

 



เร่ือง 

  

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (XR) 

บริษัท วันทูวนั คอนแทคส์ จำกดั (มหาชน) (OTO)   

Notification of the subscription for Right offering (XR) of OTO 

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่าน
ทราบว่า 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บริษัท วันทูวนั คอนแทคส์ จำกดั (มหาชน) 
 ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

  OTO 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XR     28/09/2021 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    30/09/2021 

 อัตราส่วน (ratio)    
              หุ้นสามัญเดมิ (Old) : หุ้นสามัญใหม่ (New)  

  1:1 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    1.00   

 กำหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Subscription Period)     14/10/2021 - 20/10/2021 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ นำส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซือ้ฯ 
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD) 

3. เช็คชำระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  

(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          14/10/2021  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพแนบสำเนาทะเบียนบ้าน  

 

 



ใบแจ้งการชําระเงนิ
สําหรับลูกค้า

** SERVICE CODE :  TNITY **

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

ชื!อผู้จองซื �อ ( Subscirber Name) ___________________________________________________

Ref.1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น / เลขที�บตัรประชาชน / หนงัสือเดนิทาง / ทะเบียนนิตบิคุคล
(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

Ref.2 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น / เลขที�บตัรประชาชน / หนงัสือเดนิทาง / ทะเบียนนิตบิคุคล
(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!

ชื!อผู้จองซื �อ ( Subscirber Name) ___________________________________________________

Ref.1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น / เลขที�บตัรประชาชน / หนงัสือเดนิทาง / ทะเบียนนิตบิคุคล
(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

Ref.2  เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น / เลขที�บตัรประชาชน / หนงัสือเดนิทาง / ทะเบียนนิตบิคุคล
(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

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

* 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)

Jiratchaya.J
Typewriter
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
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