
เรียน ทา่นลกูค้า

เรื�อง

บริษัทขอแจ้งรายละเอียด การใช้สทิธิจองหุ้นสามญัเพิ#มทนุ :

ลกูค้าที#ได้สทิธิในการจองซื 'อ ตามรายชื#อปิดสมดุทะเบียนในวนัที# :

อตัราสว่นและราคาจอง :

ระยะเวลาการจองซื 'อและใช้สทิธิ :

:

กรณีท่านลูกค้าประสงค์ให้ทสิโก้ดาํเนินการยื�นเอกสารจองซื  อหุ้นเพิ�มทุน

:

:

วธีิชําระเงนิ

:

เช็คบคุคล  ลงวนัที# :

:

 

เอกสารประกอบการจองซื  อ

ตัวแทนในการรับจอง และสถานที�ตดิต่อ

การใช้สิทธิจองหุ้นสามญัเพิ#มทนุ  TKS

  บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) [TKS]

  26  กมุภาพนัธ์  2561

  6.0034461  หุ้นเดมิ  : 1  หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ  10  บาท สามารถจองเกินสิทธิได้

  วนัที#  20  -  26  มีนาคม  2561

ระยะเวลาการจองซื 'อและใช้สทิธิ_NVDR   วนัที#  20  -  22  มีนาคม  2561

  เฉพาะวนัทําการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง เวลา 15.30 น.

ขอให้ส่งเอกสารประกอบการจองซื�อฉบับจริง ที�กรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง มายัง บล.ทสิโก้ ภายในเวลาที�กําหนด ดังนี�

กรณีชําระค่าจองซื 'อด้วยเช็คบคุคล, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์   งดรับเช็ค หากลูกค้าชําระเป็นเช็ค ต้องนําฝากเข้า Bill Payment ของ

  ธนาคารไทยพาณิชย์ ก่อน 12.00 ของวันที� 22 มีนาคม 2561 เท่านั น

กรณีชําระค่าจองซื 'อด้วยการโอนเงิน Bill Payment   ส่งกลับถงึบล. ทสิโก้ ภายใน วันที�  22  มีนาคม  2561

กรณีลกูค้าได้รับสิทธิจาก NVDR   ส่งกลับถงึบล. ทสิโก้ ภายใน วันที�  21  มีนาคม  2561

โอนเงิน ผ่าน Bill Payment ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ตั 'งแต่   วนัที#  20  -  22  มีนาคม  2561

รายละเอียดของบญัชีธนาคารที#ใช้รับชําระคา่จองซื 'อ (สั#งจ่าย)    “บัญชีจองซื  อหุ้นสามัญเพิ�มทุน บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี”

  งดรับเช็ค ต้องนําเช็คไปเข้าบัญชีธนาคารผ่าน Bill Payment เท่านั น

◌ฺ  สามารถ Bill Payment ได้ที� ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา

วธีิชําระเงนิ_NVDR

  งดรับเช็ค ต้องนําเช็คไปเข้าบัญชีธนาคารผ่าน Bill payment เท่านั น

แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์   งดรับเช็ค ต้องนําเช็คไปเข้าบัญชีธนาคารผ่าน Bill payment เท่านั น

โอนเงิน ผ่าน Bill Payment ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้   วนัที#  20  มีนาคม  2561

รายละเอียดของบญัชีธนาคารที#ใช้รับชําระคา่จองซื 'อ (สั#งจ่าย)   “Subscription Account for TKS”

1. ใบจองซื 'อ ระบขุ้อมลูเพื#อเข้าบญัชี “บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จํากดั” สมาชิกผู้ฝากเลขที# “002”)  

2. ใบรับรองการจอง กรณีไม่มีใบรับรองการจอง ลกูค้าต้องโทร.สอบถามเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นที#เบอร์ 02-009-9999 (TSD)

เพื#อตรวจสอบสทิธิที#ได้รับ และกรอกเลขทะเบียนในใบจอง เนื#องจากลกูค้าต้องใช้สิทธิจอง 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น : 1 ใบจองเท่านั 'น

3. สําเนาบตัรประชาชน (รับรองสําเนาถกูต้อง) กรณีบตัรตลอดชีพกรุณาแนบสําเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสําเนาถกูต้อง)

4. หลกัฐานการชําระเงินใบ Bill Payment ฉบบัจริง

5.กรณีจองเกินสิทธิโปรดแนบ  สําเนาหน้า Book กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย, ไทยพาณิชย์, ยโูอบี, กรุงศรีอยธุยา, ธนชาต (รับรองสําเนา)

บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั ชี 'น 20 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซา่อีสท์) 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขต จตจุกัร กทม.10900

ตดิต่อ ฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรัพย์  Tel. 0-2949-1999  คณุแหมม่ ต่อ 1208

(สําหรับผู้ ถือหุ้น NVDR ติดตอ่ยื#นเอกสารได้ที# บล.ทิสโก้ จํากดั สํานกังานใหญ่   ชั 'น 4 โทร. 02-6336441-5 ระยะเวลาในการรับจองเป็นไปตามที# NVDR กําหนด)

หมายเหต ุ** กรณีทา่นลกูค้าสง่เอกสารการจองซื 'อไมท่นัเวลาที#บริษัทกําหนด หรือเอกสารไมถ่กูต้องครบถ้วนตามที#บริษัทตวัแทนกําหนด บริษัทไมรั่บผิดชอบตอ่ผลเสียหายใด ๆ



****  การชําระเงินข้างต้น ต้องชําระแบบ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เท่านั !น **** 

 

 

ใบจองซื  อหุ้นสามัญเพิ!มทุน 

ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ"มทนุ จํานวน 60,000,000 หุ้น มลูค่าที"ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราสว่น 6.0034461 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม ่ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท  

วนัที"จองซื !อ   o 20 มีนาคม 2561     o 21 มีนาคม 2561     o 22 มีนาคม 2561     o 23 มีนาคม 2561     o 26 มีนาคม 2561 

เรียน คณะกรรมการบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  

ข้อมูลผู้จองซื  อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี  ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง 

ข้าพเจ้า o นาย  o นาง  o นางสาว  o นิติบคุคล ...................................................................................................................................................... เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เลขที! (10 หลัก) ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

o บตัรประจําตวัประชาชน                                                                                                          o ใบตา่งด้าว     o หนงัสือเดินทาง     o เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขที"......................................................................................................................... 

ทั  งนี   ที!อยู่ให้เป็นไปตามที!ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามวันกําหนดรายชื!อผู้ถือหุ้น ณ วนัที! 23 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ!งบริษัทได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด (“ฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท”)  

โทรศพัท์ที"ติดตอ่ได้.............................................................................................................................................โทรศพัท์เคลื"อนที".......................................................................................................................................................................................  
มีความประสงค์ขอจองซื !อและขอให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ"มทนุของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ดงันี ! 

จาํนวนหุ้นที!จองซื  อ (หุ้น) ราคาต่อหุ้น (บาท) รวมเป็นเงนิทั  งสิ  น (บาท) จาํนวนเงนิ (ตวัอักษร) 

 10.00   

พร้อมกนันี ! ข้าพเจ้าขอสง่เงินคา่จองซื !อหุ้นสามญัเพิ"มทนุดงักลา่วโดย (กรณีที"สง่คา่จองซื !อหุ้นเป็นเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ จะต้องลงวนัที"ไมเ่กิน 23 มีนาคม 2561 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัทําการถดัไป) 

o เงินโอน ผ่านระบบ Bill Payment  เข้าบญัชี “บัญชีจองซื  อหุ้นสามัญเพิ!มทุน บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี”  ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน)  สาขารัชโยธิน  ประเภทบัญชีกระแสรายวัน  เลขที! ###-$-%&'#*-' 

o เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ ฝากผ่านระบบ Bill Payment  ของธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) เลขที"เช็ค…………………………….ลงวนัที"……….………….…..…ธนาคาร…………………..……............สาขา……..………..…….……….. 
โดยสั"งจ่าย “บัญชีจองซื  อหุ้นสามัญเพิ!มทุน บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี” / “Subscription Account for TKS” และนําเชค็เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที! ###-$-%&'#*-' 

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ"มทนุดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี !  (ผู้จองซื !อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ"งเท่านั !น หากไมเ่ลือก บริษัทขอสงวนสิทธิที"จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื !อ) 

o ในกรณีที!มีบัญชีซื  อขายหลักทรัพย์ :  
ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจํานวนที"ได้รับการจดัสรรนั !นไว้ในชื"อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื"อผู้ฝาก” และดําเนินการให้บริษัท………………..……………………………............................สมาชิกผู้ฝากเลขที" 
นําหุ้นเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“TSD”) เพื"อเข้าบญัชีซื !อขายหลกัทรัพย์ชื"อ............................................................................................................................................................................................................ 
เลขที"……………………………………………………………..……..……………ซึ"งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนั !น (ชื"อผู้จองซื !อต้องตรงกบัชื"อบญัชีซื !อขายหลกัทรัพย์ มิฉะนั !นจะดําเนินการออกใบหุ้นในชื"อของผู้จองซื !อแทน)  

o ในกรณีที!ไม่มีบัญชีซื  อขายหลักทรัพย์ :   

o เข้าบัญชี 600 ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจํานวนที"ได้รับการจดัสรรนั !นไว้ในชื"อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กบั TSD โดยนําเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที" 600 เพื"อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็น
ใบหลกัทรัพย์ในภายหลงั ผู้จองซื !อหุ้นจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามอตัราที" TSD กําหนด) กรณีเลือกรับหุ้น เข้าบัญชี 600 ในช่องนี   กรุณากรอก “ข้อมูลเพิ!มเติมสําหรับการดาํเนินงานตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” 
และ “คาํรับรองสถานะนิตบุิคคลและคาํยนิยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA” (สาํหรับผู้จองซื  อนิติบุคคลเท่านั น) เพื!อนําส่งให้แก่ TSD ด้วย ในกรณีไม่จัดทาํเอกสารตามที! TSD กําหนด จะดาํเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน และจะจัดส่ง
ใบหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื!อที!อยู่ในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท   

o ขอรับใบหุ้น ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจํานวนที"ได้รับจดัสรรนั !นไว้ในชื"อของข้าพเจ้าและจดัสง่ใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื"อที"อยู่ในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัททางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทดําเนินการใดๆ เพื"อให้การจดัทํา
ใบหุ้นและสง่มอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าตามชื"อที"อยูใ่นฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัปิดการจองซื !อหุ้น ซึ"งบริษัทจะไมรั่บผิดชอบในกรณีที"ผู้ถือหุ้นไมส่ามารถขายหุ้นที"ได้รับจดัสรรได้ทนัวนัทําการแรกของการซื !อขายหุ้น 

ในกรณีที"ข้าพเจ้าไมไ่ด้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์หรือได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ไมค่รบตามจํานวนหลกัทรัพย์ที"จองซื !อ หรือชําระเงินเกินกวา่หลกัทรัพย์ที"จองซื !อ  ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการคืนเงินคา่จองซื !อหุ้นสามญัเพิ"มทนุดงัตอ่ไปนี ! (โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง) 

o โอนเงินผา่นระบบอตัโนมติั (ATS) เข้าบญัชีข้าพเจ้า ธนาคาร ........................................................สาขา ...........................................เลขที"บญัชี ........................................ (โปรดแนบสําเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์หรือ
สําเนา Statement ของบญัชีกระแสรายวนัเท่านั !น และชื"อบญัชีต้องเป็นชื"อเดียวกบัชื"อผู้จองซื !อหลกัทรัพย์เท่านั !น ในกรณีที"ชื"อบญัชีมิใช่บญัชีเดียวกบัชื"อผู้จองซื !อ บริษัทโดยตวัแทนรับจองซื !อหุ้นจะคืนเงินด้วยเช็คขีดคร่อม) (เฉพาะบญัชีของ ธ.กรุงเทพ จํากดั 
(มหาชน) ธ.กสิกรไทย จํากดั (มหาชน)  ธ.กรุงไทย จํากดั (มหาชน)  ธ.กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ธ.ทหารไทย จํากดั (มหาชน)  ธ.ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  ธ.ธนชาต จํากดั (มหาชน) และ ธ.ยโูอบี จํากดั (มหาชน)  เท่านั !น)    

o จ่ายเป็นเชค็ ขีดคร่อมสั"งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจดัสง่ตามที"อยู่ที"ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 10 วนัทําการนบัจากวนัปิดการจองซื !อหุ้น (การรับเงินคืนด้วยเช็คขีดคร่อม อาจมีคา่ธรรมเนียมที"เกี"ยวข้องซึ"งผู้
จองซื !อต้องรับผิดชอบ เมื"อนําเช็คไปเรียกเก็บเงิน) 

ในกรณีที"จํานวนเงินที"จะใช้ในการชําระคา่จองซื !อ ตั !งแต ่100,000 บาทขึ !นไป หากผู้ รับผลประโยชน์ที"แท้จริง* มิใช่ผู้จองซื  อ โปรดระบ.ุ..................................................................................................................................................................................... 
*ผู้ได้รับผลประโยชน์ที"แท้จริง หมายถึง บคุคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที"แท้จริงหรือมีอํานาจควบคมุการทําธรุกรรมของลกูค้า หรือบคุคลที"ลกูค้าทําธรุกรรมแทน รวมถึงบคุคลผู้ใช้อํานาจควบคมุนิติบคุคลหรือผู้ที" มีการตกลงกนัทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงกําหนด
หลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื"อทราบข้อเท็จจริงเกี"ยวกบัลกูค้าที"เกี"ยวข้อง 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื !อหุ้นสามญัเพิ"มทนุจํานวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื !อหุ้นสามญัเพิ"มทนุนี !   แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื !อหุ้นสามญัเพิ"มทนุที"ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื !อที"ถกูต้อง
เรียบร้อยพร้อมชําระเงินคา่จองซื !อ มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซื !อ หรือ หากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ที"สั"งจ่ายแล้วนั !นไมผ่า่นการเรียกเก็บ ให้ถือวา่ข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื !อหุ้นสามญัเพิ"มทนุดงักลา่ว 

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทใช้หลกัฐานและข้อมลูการรู้จกัตวัตนของลกูค้าและตรวจสอบเพื"อทราบข้อเทจ็จริงเกี"ยวกบัลกูค้า (KYC/CDD) จากบริษัทหลกัทรัพย์ที"ฝากหลกัทรัพย์ และได้ยื"นใบจองซื !อหุ้นสามญัเพิ"มทนุดงักลา่วพร้อมทั !งได้ลงลายมือชื"อ
เพื"อยืนยนัวา่ได้ผา่นการทํา KYC/CDD ยงับริษัทหลกัทรัพย์ที"ฝากหลกัทรัพย์ ภายในระยะเวลา # ปี และขอยืนยนัวา่ข้อมลูที"ข้าพเจ้าให้ไว้กบับริษัทหลกัทรัพย์ที"ฝากหลกัทรัพย์เป็นข้อมลูที"ปัจจบุนัยงัไมมี่การเปลี"ยนแปลง 

 

 

หลักฐานการรับฝากการจองซื  อหุ้นสามัญเพิ!มทุน ของบริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกัด (มหาชน)  

วนัที"จองซื !อ   o 20 มีนาคม 2561     o 21 มีนาคม 2561     o 22 มีนาคม 2561     o 23 มีนาคม 2561     o 26 มีนาคม 2561 ใบจองซื !อเลขที"………………………..……………….……….. 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั ได้รับเงินจาก (ชื"อตามใบจอง) ................................................................................................................................................ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (10 หลกั) .....................................…................………………….… 

เพื"อจองซื !อหุ้นสามญัเพิ"มทนุของบริษัท จํานวน ………......................................................... หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.00 บาท รวมเป็นเงิน .....................……….......................………………............................................................................................. 
บาท 

โดยชําระเป็น o เงินโอน  แบบ Bill Payment   o  เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ผา่นระบบ Bill Payment  ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  เลขที"เช็ค…..…........…..........วนัที"……..……………ธนาคาร.....…................สาขา……….……................... 
o ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื"อผู้ฝาก” เลขที"สมาชิกผู้ฝาก                                        บญัชีซื !อขายหลกัทรัพย์เลขที" ...........................……..........................................................................……….…………..… 

o ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที" 600 เพื"อข้าพเจ้า o ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื !อภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัปิดการจองซื !อหุ้น 

ในกรณีที"ได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ไมค่รบตามจํานวนหลกัทรัพย์ที"จองซื !อ  ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการคืนเงินโดย o โอนเข้าบญัชีธนาคาร   o เชค็ 

ใบจองซื !อเลขที"............................….........…… 

เจ้าหน้าที"ผู้ รับจองซื !อ .................................................................... 

การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี!ยง ผู้จองซื  อควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื  อหลักทรัพย์  

ลงชื"อ …………………….…………………………..……….…ผู้จองซื !อ 

(……………………………………...………….…………) 

 

 

ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรร และเอกสารการจองซื  อหุ้นสามัญเพิ!มทุน และสารสนเทศของบริษัท และยนิยอมผูกพันตาม
หนังสือแจ้งการจัดสรรฯ และสารสนเทศดังกล่าว และที!จะได้มีการแก้ไขเพิ!มเตมิในภายหน้าอีกด้วย 

ใบจองซื !อ 1 ใบ 

ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น เท่านั !น 

หมายเหต ุ:  หากผู้จองซื !อประสงค์จะเปลี"ยนแปลงที"อยู่ที"ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขตอ่นายทะเบียนโดยตรง และจดัสง่ไปที"ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เลขที" 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400   โทร. 02-009-9999 

สิ"งที"สง่มาด้วย 2 
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Please bring along this document and make a payment at all SCB branches without any additional fee charged
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