เรียน ท่านลูกค้ า
เรือง การใช้ สทิ ธิจองหุ้นสามัญเพิ#มทุน LDC
บริ ษัทขอแจ้ งรายละเอียด การใช้ สทิ ธิจองหุ้นสามัญเพิ#มทุน

: บริ ษัทแอลดีซี เด็นทัล จํากัด (มหาชน) [LDC]

ลูกค้ าที#ได้ สทิ ธิในการจองซื 'อ ตามรายชื#อปิ ดสมุดทะเบียนในวันที#

: 9 พฤษภาคม 2559

อัตราส่วนและราคาจอง

: 4 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 1 บาท สามารถจองเกินสิทธิได้

ระยะเวลาการจองซื 'อและใช้ สทิ ธิ

: วันที# 19 - 26 พฤษภาคม 2559

ระยะเวลาการจองซื 'อและใช้ สทิ ธิ_NVDR

: วันที# 19 - 23 พฤษภาคม 2559
เฉพาะวันทําการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง เวลา 15.30 น.

กรณีท่านลูกค้ าประสงค์ ให้ ทิสโก้ ดาํ เนินการยืนเอกสารจองซือ3 หุ้นเพิมทุน
ขอให้ ส่งเอกสารประกอบการจองซือฉบับจริง ทีกรอกข้ อมูลครบถ้ วนถูกต้ อง มายัง บล.ทิสโก้ ภายในเวลาทีกําหนด ดังนี
กรณีชําระค่าจองซื 'อด้ วยเช็คบุคคล, แคชเชียร์ เช็ค, ดร๊ าฟท์
กรณีชําระค่าจองซื 'อด้ วยการโอนเงิน
กรณีลกู ค้ าได้ รับสิทธิจาก NVDR
วิธีชาํ ระเงิน

: ส่ งกลับถึงบล. ทิสโก้ ภายใน วันที 23 พฤษภาคม 2559
: ส่ งกลับถึงบล. ทิสโก้ ภายใน วันที 24 พฤษภาคม 2559
: ส่ งกลับถึงบล. ทิสโก้ ภายใน วันที 19 พฤษภาคม 2559

โอนเงิน ได้ ตงแต่
ั'

: วันที# 19 - 24 พฤษภาคม 2559

เช็คบุคคล ลงวันที#

: วันที# 19 - 24 พฤษภาคม 2559

แคชเชียร์ เช็ค, ดร๊ าฟท์
รายละเอียดของบัญชีธนาคารที#ใช้ รับชําระค่าจองซื 'อ (สัง# จ่าย)

ซื 'อวันไหนลงวันทีว# นั นัน' แต่ไม่เกิน วันที# 23 พฤษภาคม 2559
: "บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) เพือการจองซือ3 หุ้นของลูกค้ า "
โอนเงินโดย Bill Payment ได้ ที ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา

สามารถเรี ยกเก็บเงินจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทําการเท่านัน' พร้ อมทังระบุ
' ชื#อ-นามสกุล,เบอร์ โทร,เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นไว้ ด้านหลังเช็ค
กรณีลกู ค้ าอยูต่ ่างจังหวัดขอให้ ชําระเงินเป็ นดร๊ าฟ หรื อ เงินโอน

วิธีชาํ ระเงิน_NVDR
เช็คบุคคล ลงวันที#
แคชเชียร์ เช็ค, ดร๊ าฟท์
รายละเอียดของบัญชีธนาคารที#ใช้ รับชําระค่าจองซื 'อ (สัง# จ่าย)
เอกสารประกอบการจองซือ3

: วันที# 19 – 23 พฤษภาคม 2559
ซื 'อวันไหนลงวันทีว# นั นัน' แต่ไม่เกิน วันที# 19 พฤษภาคม 2559
: "Phillip Securities (Thailand) PLC. For Clients' Subscription".

1. ใบจองซื 'อ ระบุข้อมูลเพื#อเข้ าบัญชี “บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด” สมาชิกผู้ฝากเลขที# “002”)
2. ใบรับรองการจอง กรณีไม่มีใบรับรองการจอง ลูกค้ าต้ องโทร.สอบถามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที#เบอร์ 02-009-9999 (TSD)
เพือ# ตรวจสอบสิทธิที#ได้ รับ และกรอกเลขทะเบียนในใบจอง เนื#องจากลูกค้ าต้ องใช้ สทิ ธิจอง 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : 1 ใบจองเท่านัน'
3. สําเนาบัตรประชาชน(รับรองสําเนาถูกต้ อง) กรณีใช้ บตั รข้ าราชการกรุ ณาแนบสําเนาทะเบียนบ้ าน(รับรองสําเนาถูกต้ อง)
4. หลักฐานการชําระเงิน Bill Payment, เช็คบุคคล, แคชเชียร์ เช็ค, ดร๊ าฟท์ ฉบับจริ ง
5. กรณีจองเกินสิทธิแนบสําเนาหน้ าธนาคาร (รับรองสําเนาถูกต้ อง)
**กรณีลูกค้ าชําระเป็ นเช็คบุคคล, แคชเชียร์ เช็ค, ดร๊ าฟท์ กรุณาแนบใบ Bill Payment ทีกรอกรายละเอียดเรียบร้ อยแล้ วมาด้ วยค่ ะ

ตัวแทนในการรับจอง และสถานทีติดต่ อ
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) เลขที# 849 อาคารวรวัฒน์ ชัน' 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ติดต่อ คุณทอมมี# นนท์อาสา / คุณจิรารัชย์ อังคสุวรรณศิริ Tel. (02) 635-1700 ต่อ 611 หรือ 628
(สําหรับผู้ถือหุ้น NVDR ติดต่อยื#นเอกสารได้ ที# บ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ชัน' 4 โทร. 02-009-9999 ต่อ 9433-9443 ระยะเวลาในการรับจองเป็ นไปตามที# NVDR กําหนด)
หมายเหตุ ** กรณีทา่ นลูกค้ าส่งเอกสารการจองซื 'อไม่ทนั เวลาที#บริ ษัทกําหนด หรื อเอกสารไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนตามที#บริ ษัทตัวแทนกําหนด บริ ษัทไม่รับผิดชอบต่อผล

เสียหายใด ๆ ที#อาจจะเกิดขึ 'น ข้ อมูลข้ างต้ นใช้ สําหรับลูกค้ าทิสโก้ เท่านัน'

·É¸Én¤µoª¥ 2

Ä°ºÊ°®»o µ¤´Á¡·¤É »¦·¬´ Â°¨¸¸ ÁÈ´¨ Îµ´ (¤®µ)
Á¨ ¸ÉÄ°..............................
µ¦Á° µ¥®»oµ¤´Á¡·É¤» Îµª 100,000,000 ®»o ¤¼¨nµ¸É¦µÅªo®»o¨³ 0.25 µ Ä¦µµÁ° µ¥®»o¨³ 1.00 µ
Á° µ¥n°¼o º°®»oÁ·¤ Ä°´¦µnª 4 ®»o Á·¤ n° 1 ®»oÄ®¤n

RO

ª´¸É °ºÊ°

 19 ¡§¬£µ¤ 2559

 23 ¡§¬£µ¤ 2559
 24 ¡§¬£µ¤ 2559
 25 ¡§¬£µ¤ 2559
 26 ¡§¬£µ¤ 2559
o°¤¼¨¼o°ºÊ°®»oµ¤´Á¡·¤É » (Ã¦¦° o°ªµ¤Än°oµ¨nµ¸ÊÄ®o¦oª ´Á ´ª¦¦)

oµ¡Áoµ  µ¥  µ  µµª  ··»¨ ................................................................................................................................. Á¡«  µ¥  ®·

 »¨¦¦¤µ´µ·nµoµª Á¨ ¸ÉÄnµoµª/®´º°Á·µ...................................................................

 »¨¦¦¤µ´µ·Å¥ Á¨ ¦³Îµ´ª¦³µ

 ··»¨´µ·Å¥

Á¨ ³Á¸¥¼oº°®»oÁ¨ ¸.É ..................................................................

Á¨ ³Á¸¥··»¨. ....................................................................................

 ··»¨´µ·nµoµª

Á¨ ³Á¸¥··»¨ ....................................................................................

oµÁ¨ ¸É...........................®¤¼n.¸É ..................¦°/°¥....................................................................................................Â ª/Îµ¨.............................................................. Á /°ÎµÁ£°...............................................................................
´®ª´......................................................¦®´Å¦¬¸¥.r ...........................Ã¦«´¡r ..................................................... °¸Á¤¨r ............................................................. ´µ· ...............................°µ¸¡ ..............................................................
ª´/Áº°/e Á· (ª´³Á¸¥··»¨) .......................................... Á¨ ¦³Îµ´ª¼oÁ¸¥£µ¬¸.......................................................................... ¦³Á£ °µ¦®´£µ¬¸  ¸Énµ¥  Å¤n®´£µ¬¸  ¸Énµ¥  ®´£µ¬¸  ¸Énµ¥
oµ¡Áoµº°®»oµ¤³Á¸¥¼oº°®»o  ª´¸É 9 ¡§¬£µ¤ 2559 Îµª ................................................... ®»o ¤¸··Äµ¦°ºÊ°®»oÄ®¤nµ¤··Îµª ...................................................... ®»o
¤¸ªµ¤¦³r °°ºÊ°Â¨³ °Ä®o´¦¦®»oµ¤´Á¡·É¤» °¦·¬´ Â°¨¸¸ ÁÈ´¨ Îµ´ (¤®µ) ´¸Ê

¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦°

°ºÊ°o°¥ªnµ··
Ã¦Á¨º° o°Ä o°®¹É
°ºÊ°µ¤··´ÊÎµª
°ºÊ°Á··· (Á¡µ³nª¸ÉÁ¡·É¤)*
¦ª¤°ºÊ°´Ê·Ê

¦µµÁ° µ¥ (µ/®»o)

Îµª®»o ¸É°ºÊ° (®»o)

ÎµªÁ·¸É°ºÊ° (µ)

1.00

* ¼o °ºÊ°®»oÁ··· o°ÂÎµÁµ¤»Á· µµµ¦®oµÂ¦®¦º°¦³Â¦µ¥ª´Ánµ´Ê Ã¥ºÉ°´¸Á· µµµ¦o°Á}ºÉ°Á¸¥ª´ºÉ°¼o°ºÊ°®»oÁnµ´Ê ¹É´¸µµ¦´¨nµªo°¤¸µ¦Á·´¸ ¡¦o°¤¨µ¤¦´¦°ÎµÁµ
¡¦o°¤´¸Ê oµ¡Áoµ °nÁ·nµ°ºÊ°®»oµ¤´Á¡·É¤»´¨nµªÃ¥ :
 Bill Payment
 ÁÈ»¨
 ÂÁ¸¥¦rÁÈ
 ¦pµ¢r
 ®´Á·´¸µµ¦°´Ã¤´· (ATS)
(Ä¦¸¸Énnµ°ºÊ°®»oÁ}ÁÈ»¨ ®¦º°ÂÁ¸¥¦rÁÈ ®¦º°¦pµ¢r ³o°µ¤µ¦Á¦¸¥ÁÈÁ·ÅoµÎµ´®´´¸Ä¦»Á¡¤®µ¦Åo£µ¥Äª´Îµµ¦´ÅÁnµ´Ê)
Á¨ ¸ÉÁÈ ……………………………….............ª´¸É ……………………………………….µµ¦ ……….………………………………..................µ µ ……………………………………....……………
Ã¥´Énµ¥ “¤. ®¨´¦´¡¥r ¢d¨¨· (¦³Á«Å¥) Á¡ºÉ°µ¦°ºÊ°®»o °¨¼oµ” µµ¦Å¥¡µ·¥r Îµ´ (¤®µ) µ µª·¥» ´¸¦³Â¦µ¥ª´ Á¨ ¸É´¸ 049-3-12100-9

o°¤¼¨µ¦¦´®¨´¦´¡¥r

®µ oµ¡ÁoµÅo¦´µ¦´¦¦®»oµ¤´´¨nµª oµ¡Áoµ¨Ä®oÎµÁ·µ¦´¸Ê (¼o°ºÊ°®»oÃ¦Á¨º°ª·¸Äª·¸®¹ÉÁnµ´Ê)
ÂÅ¦oÄ®¨´¦´¡¥r (Scripless)
 Îµ®»o Á o µ´ ¸ºÊ° µ¥®¨´  ¦´ ¡¥r °Á° : Ä®o° °Ä®¨´ ¦´¡¥r Îµ®¦´®¨´¦´¡¥r ¸ÉÅ o ¦´ µ¦´ ¦¦Äµ¤ ° “¦· ¬´«¼ ¥r¦´ µ®¨´  ¦´ ¡¥r (¦³Á«Å¥) Î µ´  Á¡ºÉ °¼o µ “ Â¨³ÎµÁ·µ¦Ä®o ¦· ¬´
...............................................………………………..………….¤µ·¼o µÁ¨ ¸É……………….................(Ã¦¦³»ºÉ°Â¨³®¤µ¥Á¨ ¤µ·¼o µµ¤¸É¤¸¦µ¥ºÉ°¦µoµ®¨´Ä°) Îµ®¨´¦´¡¥rÁ oµ µÅªo
´ ¦·¬´ «¼¥r¦´ µ®¨´¦´¡¥r (¦³Á«Å¥) Îµ´ Á¡ºÉ°Á oµ´¸ºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥rºÉ°..................................................................................................Á¨ ¸É……………….………..¹É oµ¡Áoµ¤¸°¥¼n´¦·¬´´Ê
(ºÉ°¼o°ºÊ°o°¦´ºÉ°´¸ºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥rÁnµ´Ê Ä¦¸¸É¦³»ºÉ°¼o°ºÊ°Å¤n¦´ºÉ°´¸ºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r ®¦º°¦³»ºÉ°¦·¬´®¨´¦´¡¥r®¦º°Á¨ ¤µ·¼o µÅ¤n¼o°®¦º°Å¤n´¤¡´r´ ³°°Ä®¨´¦´¡¥r
µ¤Îµª®¨´¦´¡¥r¸ÉÅo¦´µ¦´¦¦Äµ¤¼o°ºÊ°Â¨³´nÄ®¨´¦´¡¥rÄ®o µ¤ºÉ°-¸É°¥¼n¸É¦µÄµ o°¤¼¨¼oº°®»o °¦·¬´² µÅ¦¬¸¥r¨³Á¸¥£µ¥Ä 15 ª´Îµµ¦´Ânª´dµ¦°ºÊ°®¨´¦´¡¥r ¹É
¦·¬´² ³Å¤n¦´·°Ä¦¸¸É¼oº°®»oÅ¤nµ¤µ¦ µ¥®¨´¦´¡¥r¸ÉÅo¦´´¦¦Åo´ª´Îµµ¦ª´Â¦ °µ¦ºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r¸ÉÅo¦´µ¦´¦¦)

 Îµ®»oÁ oµ´¸ºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r °¦·¬´¼o°°®¨´¦´¡¥r : Ä®o°°Ä®¨´¦´¡¥rÎµ®¦´®¨´¦´¡¥r¸ÉÅo¦´µ¦´¦¦ÅªoÄºÉ° “¦·¬´ «¼¥r¦´ µ®¨´¦´¡¥r (¦³Á«Å¥) Îµ´ ” Â¨³Îµ®¨´¦´¡¥rÁ oµ µÅªo´
¦·¬´ «¼¥r¦´ µ®¨´¦´¡¥r (¦³Á«Å¥) Îµ´ Ã¥ÎµÁ oµ´¸ °¦·¬´¼o°°®¨´¦´¡¥r¤µ·Á¨ ¸É 600 Á¡ºÉ° oµ¡Áoµ (µ¦ °°Á}Ä®¨´¦´¡¥rÄ£µ¥®¨´¼o°ºÊ°®»o³o°Á¸¥nµ¦¦¤Á¸¥¤µ¤¸É¦·¬´
«¼¥r¦´ µ®¨´¦´¡¥r (¦³Á«Å¥) Îµ´ Îµ®) ¦¸Á¨º°¦´®»oÁ oµ´¸ 600 Än°¸Ê ¦»µ¦° “Á°µ¦Á¡·É¤Á·¤¦³°µ¦°®¨´¦´¡¥r Á¡µ³¼o¸É¦³rÎµ®¨´¦´¡¥r µÁ oµ´¸¦·¬´¼o°°
®¨´¦´¡¥r (Issuer Account) Ánµ´Ê” Îµ®¦´¼o°ºÊ°¸ÉÁ}»¨¦¦¤µÂ¨³··»¨ Â¨³ “Â°µ¤Îµ®¦´¦ª°µ³ FATCA (FATCA STATUS) Á¡µ³··»¨” Îµ®¦´¼o°ºÊ°¸ÉÁ}··»¨ Á¡ºÉ°
ÎµnÄ®oÂn¦·¬´ «¼¥r¦´ µ®¨´¦´¡¥r (¦³Á«Å¥) Îµ´ oª¥ Ä¦¸Å¤n´ÎµÁ°µ¦µ¤¸É¦·¬´ «¼¥r¦´ µ®¨´¦´¡¥r (¦³Á«Å¥) Îµ´ Îµ® ®¦º°¦° o°¤¼¨ÄÁ°µ¦´¨nµªÅ¤n¦oª ³ÎµÁ·µ¦
°°Á}Ä®»oÄµ¤¼o°ºÊ°Â Â¨³´nÄ®»oµ¤ºÉ°Â¨³¸É°¥¼n¸É¦µÄµ o°¤¼¨¼oº°®»o °¦·¬´² µÅ¦¬¸¥r¨³Á¸¥

Â¦´Ä®¨´¦´¡¥r (Script)
 °°Ä®¨´¦´¡¥rÎµ®¦´®¨´¦´¡¥r¸ÉÅo¦´µ¦´¦¦Äµ¤ ° oµ¡Áoµµ¤ºÉ°Â¨³¸É°¥¼n¸É¦³»ÅªoÄ³Á¸¥¼oº°®»oµÅ¦¬¸¥r¨³Á¸¥ Ã¥ oµ¡Áoµ°µÅo¦´Ä®»o£µ¥®¨´µ¸É¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«
Å¥¦´®»oµ¤´Á¡·É¤»´¨nµªÁ oµÁ}®¨´¦´¡¥r³Á¸¥Â¨³°»µÄ®oÎµµ¦ºÊ° µ¥ÅoÄ¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥

µ¦ºÁ·nµ°ºÊ°®»o (oµ¤¸)

Ä¦¸¸É oµ¡ÁoµÅ¤nÅo¦´µ¦´¦¦®»oµ¤´Á¡·É¤» ®¦º°°ºÊ°®»oµ¤´Á¡·É¤»Á···¸ÉÅo¦´´¦¦ ÂnÅ¤nÅo¦´´¦¦®»oµ¤´Á¡·É¤»Änª¸É°ºÊ°Á··· ®¦º°Åo¦´µ¦´¦¦Å¤n¦µ¤Îµª¸É°ºÊ°
oµ¡Áoµ¨Ä®oÎµÁ·µ¦ºÁ·nµ°ºÊ°®»oµ¤´Á¡·É¤»nª¸ÉÅ¤nÅo¦´µ¦´¦¦®¦º°Åo¦´µ¦´¦¦Å¤n¦ Ã¥Å¤n¤¸°Á¸Ê¥Â¨³Å¤n¤¸nµÁ¸¥®µ¥ÄÇ £µ¥Ä 10 ª´Îµµ¦ ´´ÊÂnª´·Ê»Îµ®¦³¥³Áª¨µ°ºÊ°Â¨³
Îµ¦³Á·nµ°ºÊ° Ã¥µ¦Ã°Á·ºnµ´¸µµ¦µ¤¦µ¥¨³Á°¸¥´¸µµ¦¸É¼o°ºÊ°®»oÁ···ÅoÂ¤µ¡¦o°¤Ä°
oµ¡Áoµ °¦´¦°Â¨³¨ªnµ³°ºÊ°®»oµ¤´Á¡·É¤»Îµª´¨nµª ®¦º°µ¤Îµª¸Énµ´¦¦Ä®o Â¨³³Å¤n¥Á¨·¦µ¥µ¦°ºÊ°®»oµ¤´Á¡·É¤»¸Ê ¦ª¤´Ê¥·¥°¤¦´ºÁ·Ä¦¸¸Énµ·Áµ¦°ºÊ° Â¨³
®µ oµ¡ÁoµÅ¤nnÄ°ºÊ°®»oµ¤´Á¡·É¤»¸ÉÅo¦°¦µ¥¨³Á°¸¥¦oªÂ¨³Á°µ¦¦³°µ¦°ºÊ°¸É¼o°Á¦¸¥¦o°¥¡¦o°¤®¨´µµ¦Îµ¦³Á· ¤µ¹¦·¬´£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µµ¦°ºÊ° ®¦º°®µ®µÁÈ / ÂÁ¸¥¦rÁÈ /
¦pµ¢r ¸É´Énµ¥Â¨oª´ÊÅ¤nnµµ¦Á¦¸¥ÁÈÄ®oº°ªnµ oµ¡Áoµ¨³··Äµ¦°ºÊ°®»oµ¤´Á¡·É¤»´¨nµªÃ¥Å¤n¤¸ÁºÉ°Å
oµ¡ÁoµÅo«¹¬µ o°¤¼¨´Ê®¤Á¸É¥ª´µ¦Á° µ¥®»oÁ¡·É¤»Äµ¦Á«Á° µ¥®»oµ¤´Á¡·É¤»Â¨³¥·¥°¤¼¡´µ¤ o°¨Â¨³ÁºÉ°Å Äµ¦Á«´¨nµª Â¨³¸É³Åo¤¸µ¦ÂoÅ Á¡·É¤Á·¤Ä£µ¥®oµ°¸oª¥
U ¨ºÉ° ………………………………………..……….… ¼o °ºÊ°
µ¦¨»Ä®¨´¦´¡¥r¥n°¤¤¸ªµ¤Á¸É¥Â¨³n°´·Ä°ºÊ°®¨´¦´¡¥rª¦«¹¬µ o°¤¼¨°¥nµ¦°°
(………………………………...………….……………)

®¨´µµ¦¦´°ºÊ°®»oµ¤´Á¡·É¤» °¦·¬´ Â°¨¸¸ ÁÈ´¨ Îµ´ (¤®µ) (“¦·¬´²”) (¼o°ºÊ° Ã¦¦° o°ªµ¤Änª¸Êoª¥´ª¦¦Ä®o¦oª´Á)

ª´¸É°ºÊ°
 19 ¡§¬£µ¤ 2559  23 ¡§¬£µ¤ 2559  24 ¡§¬£µ¤ 2559  25 ¡§¬£µ¤ 2559  26 ¡§¬£µ¤ 2559
Á¨ ¸ÉÄ°………………….…………………………..
´ªÂÄµ¦¦´°ºÊ°®»oµ¤´Á¡·É¤» .............................................................. Åo¦´Á·µ (ºÉ°µ¤Ä°) .................................................................................... Á¡ºÉ°°ºÊ°®»oµ¤´Á¡·É¤» °¦·¬´² Ä¦µµ®»o¨³ 1.00 µ
¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦°
¦µµÁ° µ¥ (µ/®»o)
Îµª®»o¸É°ºÊ° (®»o)
ÎµªÁ·¸É°ºÊ° (µ)
°ºÊ°o°¥ªnµ··
Ã¦Á¨º° o°Ä o°®¹É
°ºÊ°µ¤··´ÊÎµª
1.00
°ºÊ°Á··· (Á¡µ³nª¸ÉÁ¡·É¤)
¦ª¤°ºÊ°´Ê·Ê
Ã¥Îµ¦³Á}  Bill Payment
 ÁÈ»¨
 ÂÁ¸¥¦rÁÈ
 ¦pµ¢r
 ®´Á·´¸µµ¦°´Ã¤´· (ATS)
Á¨ ¸ÉÁÈ …………………………………………………….. ª´¸É …………………..……………………………. µµ¦ ………..……………………………….. µ µ ……………………………………………………………..

°°Ä®»oÄµ¤ “¦·¬´ «¼¦´ µ®¨´¦´¡¥r (¦³Á«Å¥) Îµ´ Á¡ºÉ°¼o µ” ¤µ·¼o µÁ¨ ¸.É .....................................................´¸ºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥rÁ¨ ¸É.....................................................................................
 °°Ä®»oÄµ¤ “¦·¬´ «¼¥r¦´ µ®¨´¦´¡¥r (¦³Á«Å¥) Îµ´ ” Ã¥Á oµ´¸ °¼o°°®¨´¦´¡¥r ¤µ·Á¨ ¸É 600 Á¡ºÉ° oµ¡Áoµ
 °°Ä®»oÄµ¤¼o°ºÊ°
¦¸Å¤nÅo¦´µ¦´¦¦®»o®¦º°Åo¦´µ¦´¦¦®»oÅ¤n¦µ¤Îµª®»o¸É°ºÊ° oµ¡Áoµ¨Ä®oÎµÁ·µ¦Ã°Á·ºnµ´¸µµ¦µ¤¦µ¥¨³Á°¸¥´¸µµ¦¸É¼o°ºÊ°®»oÁ···ÅoÂ¤µ¡¦o°¤Ä°
Áoµ®oµ¸É¼o¦´Á°µ¦µ¦° .............................................................................
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ÄÎµ µÎµ¦³Á·nµ·oµÂ¨³¦·µ¦(%LOO3D\PHQW3D\-,Q6OLS)

***Ã¦Á¦¸ ¥ÁÈnµ¦¦¤Á¸¥¤µ¼oÎµ¦³Á·***
µ µ/%UDQFK.........................ª´¸É/'DWH......................

°µµ¦ª¦ª´r¸¨¤Â ª¸¨¤Á µ¦´¦»Á¡10500

ºÉ°¼o°º Ê°.............................................................................
(6XEVFULSWLRQ 1DPH

Ã¦«´¡rn°,Ã¦µ¦

5HI__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Á¨ ¸É´ ¦¦³µÁ¨ ¸É®´º°Á·µÄ³Á¸¥··» ¨
(,'&DUG1R3DVVSRUW1R&RPSDQ\5HJLVWUDWLRQ1R)

Á¡ºÉ°Á oµ´¸"¤.®¨´¦´¡¥r¢·¨¨·(¦³Á«Å¥)Á¡ºÉ°µ¦°ºÊ°®»o °¨¼oµÂ¨³®¦º °
5HI__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

эєл. ыьѥзѥіѳъѕёѥцѧнѕҙ/ Siam Commercial Bank Á¨ ³Á¸¥¼oº°®»o./ 5HJLVWHUDWLRQ1R ®¦º °

ѯјеъѨэ
ѷ р
Ѥ нѨ049-3-12100-9 (Bill Payment) (10/25)

Á¨ ¸É
´ ¸º Ê° µ¥®¨´¦´¡¥r¦¸Á· ´¸´ ¤.®¨´¦´¡¥r¢· ¨¨·()

&XVWRPHU&RGH 5HI VSHFLI\\RXUWUDGLQJDFFRXQWQRZLWK367

 / CHEQUE
ÁÈ
Á·/ CASH
ÎµªÁ·/ Amount ==>
ºÉ°µµ¦-µ µ/ Bank-Branch
®¤µ¥Á¨ ÁÈ/ Cheque No.


ÎµªÁ·ÁÈ´ª°´¬¦/ Amount in Words

ÎµªÁ·(µ) / Amount (Baht)


ºÉ°¼oÎµ µ'HSRVLWE\hhhhhhhhh.hhh.
Ã¦«´¡r7HOHSKRQHhhhh...hh..hhhhhh..

Îµ®¦´Áoµ®oµ¸Éµµ¦/ For Bank's Use
¼o¦´Á·hh..hhhhhhhhhhhhhhhh..
(Ä¦¸µ¦Îµ¦³Á·oª¥ÁÈ®¦º°ÂpÁ¸¥¦rÁÈ®¦º°¦pµ¢³o°µ¤µ¦Á¦¸¥ÁÈÁ·ÅoµÎµ´®´´¸£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ°ºÊ°Ánµ´Ê )
Ã¦ÎµÄÎµ µ¸ÊÅÎµ¦³Á·Åo¸É¤.µµ¦Å¥¡µ·¥r»µ µ´Éª¦³Á«
Îµ®¦´¨¼oµ/ For Customer

ÄÎµ µÎµ¦³Á·nµ·oµÂ¨³¦·µ¦(%LOO3D\PHQW3D\-,Q6OLS)

***Ã¦Á¦¸ ¥ÁÈnµ¦¦¤Á¸¥¤µ¼oÎµ¦³Á·***
µ µ/%UDQFK.........................ª´¸É/'DWH......................

°µµ¦ª¦ª´r¸¨¤Â ª¸¨¤Á µ¦´¦»Á¡10500

ºÉ°¼o°º Ê°.............................................................................
(6XEVFULSWLRQ 1DPH

Ã¦«´¡rn°,Ã¦µ¦

5HI__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Á¨ ¸É´ ¦¦³µÁ¨ ¸É®´º°Á·µÄ³Á¸¥··» ¨

Á¡ºÉ°Á oµ´¸"¤.®¨´¦´¡¥r¢·¨¨·(¦³Á«Å¥)Á¡ºÉ°µ¦°ºÊ°®»o °¨¼oµ(,'&DUG1R3DVVSRUW1R&RPSDQ\5HJLVWUDWLRQ1R)
Â¨³®¦º °
эєл. ыьѥзѥіѳъѕёѥцѧнѕҙ/ Siam Commercial Bank 5HI__ __ __ __ __ __ __ __ __ __


ѯјеъѨэ
ѷ р
Ѥ нѨ049-3-12100-9 (Bill Payment) (10/25) Á¨ ³Á¸¥¼oº°®»o./ 5HJLVWHUDWLRQ1R ®¦º °

Á¨ ¸É
´ ¸º Ê° µ¥®¨´¦´¡¥r¦¸Á· ´¸´ ¤.®¨´¦´¡¥r¢· ¨¨·()

&XVWRPHU&RGH 5HI VSHFLI\\RXUWUDGLQJDFFRXQWQRZLWK367

ÁÈ
Á·/ CASH
ÎµªÁ·/ Amount ==>
 / CHEQUE
ºÉ°µµ¦-µ µ/ Bank-Branch
®¤µ¥Á¨ ÁÈ/ Cheque No.


ÎµªÁ·ÁÈ´ª°´¬¦/ Amount in Words
ºÉ°¼oÎµ µ'HSRVLWE\hhhhhhhhh.hhh.
Ã¦«´¡r7HOHSKRQHhhhh...hh..hhhhhh..

ÎµªÁ·(µ) / Amount (Baht)


Îµ®¦´Áoµ®oµ¸Éµµ¦/ For Bank's Use
¼o¦´Á·hh..hhhhhhhhhhhhhhhh..
(Ä¦¸µ¦Îµ¦³Á·oª¥ÁÈ®¦º°ÂpÁ¸¥¦rÁÈ®¦º°¦pµ¢³o°µ¤µ¦Á¦¸¥ÁÈÁ·ÅoµÎµ´®´´¸£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ°ºÊ°Ánµ´Ê )
Îµ®¦´µµ¦/ For Bank
Ã¦ÎµÄÎµ µ¸ÊÅÎµ¦³Á·Åo¸É¤.µµ¦Å¥¡µ·¥r»µ µ´Éª¦³Á«
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