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   ใบนําฝากชําระเงินคาสินคาและบริการ เพื่อเขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เพื่อจองซ้ือหุน”                       สําหรับธนาคาร/ลูกคา 

Bill Payment Pay-in Slip “ KT ZMICO Securities Co., Ltd. For Share Subscription ” 

    

บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากดั 
สํานักงานใหญ ชั้น 16 อาคารลิเบอรตี้สแควร เลขท่ี 287 ถนนสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500                                                เลขประจาํตัวผูเสียภาษี / ทะเบียนเลขท่ี 0105543050517 
Head Office : 16th Floor, Liberty Square, 287 Silom Road, Bangrak Bangkok 10500                           

Tel  +66(0)26955031, 5043, 5036  Fax : +66(0)2695 5840     http://www.ktzmico.com 
 

 
สาขาผูรับฝาก..................................วันที่/ Date……………………………….……. 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย   Company Code 5298 
  ( RO-TFD  วันที่รับจอง  13 – 19 ธันวาคม 2559 กรณีเปนเช็ค ลงวันท่ีไมเกิน 15/12/2559 ทราบผล
การเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน ระยะเวลารับจองซ้ือหุน)   

 
ชื่อผูจองซื้อ  
Subscriber Name ________________________________________________ 
 
เลขทะเบียนผูถือหุน (Ref.1)(10 หลัก) 
Registration Number(Ref.1) (10Digits)   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
เบอรโทรศัพท (Ref.2) 
Telephone/Mobile No.  ______________________________________ 

[    ]  เงินสด (Cash) 
[    ]  เช็ค (Cheque) 

    

    

  

บาท (Baht)   

 
ผูนําฝาก .....................................................................โทร......................................... 

 

                                          เจาหนาท่ีธนาคาร 

กรุณานําเอกสารนี้ไปแจงชําระเงินไดที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ โดยไมเสียคาใชจายแตอยางใด 
Please bring along this document and make a payment at all KTB branches without any additional fee charged 
หมายเหต ุ เลขทะเบียนผูถือหุน(Ref.1) เปนตัวเลข 10 หลกัเทาน้ัน โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซ้ือหุน ที่แนบมาพรอมหนังสือแจงสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน 
Remarks    Registration Number (Ref.1) comprising of 10 digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with information memorandum. 

 
                                                                                                                                                                                                                   
   

  ใบนําฝากชําระเงินคาสินคาและบริการ เพื่อเขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เพื่อจองซ้ือหุน”                       สําหรับธนาคาร/ลูกคา 
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     เลขท่ีเช็ค (cheque No.)                         ธนาคาร (Bank)/สาขา (Branch)                                                 ลงวันท่ี (Date)

                                           จํานวนเงินเปนตัวอักษร (Amount in letter)                                                                 จํานวนเงินเปนตัวเลข (Amount in digit)

     เลขท่ีเช็ค (cheque No.)                         ธนาคาร (Bank)/สาขา (Branch)                                                 ลงวันท่ี (Date)
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