
 

ใบนําฝากชําระเงินค่าสินค้าและบริการ เพื�อเข้าบัญชี “บริษทัหลักทรัพย์ เคที ซีมโิก้ จํากดั เพื�อจองซื�อหุ้น”สาํหรับธนาคาร/ลกูคา้ 

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

 

บริษทัหลกัทรพัย์ เคท ีซีมโิก ้จํากดั 
สาํนกังานใหญ ่ชั�น 16 อาคารลเิบอร์ตี�สแควร์ เลขที� 287 ถนนสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500เลขประจําตวัผูเ้สียภาษี / ทะเบียนเลขที� 0105543050517 
Head Office : 16th Floor, Liberty Square, 287 Silom Road, Bangrak Bangkok 10500 

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

 
สาขาผูร้บัฝาก..................................วนัที�/ Date……………………………….……. 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย Company Code 5298 
( RO-JCKH) วนัที�รับจอง 18 – 22 มิถุนายน 2561  กรณีเป็นเช็ค ลงวนัที�ไม่เกิน 20/6/2561 ทราบผล

การเรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน ระยะเวลารับจองซื�อหุน้) 

ชื�อผูจ้องซื�อ  
Subscriber Name ________________________________________________ 

 
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้(Ref.1)(10หลกั) 
Registration Number(Ref.1) (10Digits)   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
เบอร์โทรศพัท์ (Ref.2) 
Telephone/Mobile No.  ______________________________________ 

รหสัหลกัทรพัย์ /Share Code (Ref.3)   JCKH 

[    ]  เงนิสด (Cash) 

[    ]  เช็ค (Cheque) 

    

    

  

บาท (Baht) 
  

 
ผูน้าํฝาก ........................................................................โทร..................................   

 

                                     เจา้หน้าที�ธนาคาร              

กรุณานาํเอกสารนี�ไปแจง้ชาํระเงินไดท้ี� ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั�วประเทศโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด 
Please bring along this document and make a payment at all KTB branches without any additional fee charged 
หมายเหตุเลขทะเบียนผูถื้อหุน้(Ref.1)เป็นตวัเลข 10 หลกัเท่านั�น โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซื�อหุ้น ที�แนบมาพร้อมหนงัสือแจง้สิทธิการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน 
Remarks Registration Number(Ref.1) comprising of 10 digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with information memorandum. 
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   เลขที�เช็ค (cheque No.)                                ธนาคาร (Bank)/สาขา (Branch)                                                      ลงวนัที� (Date) 

                                                  จํานวนเงนิเป็นตวัอกัษร (Amountin letter)                                                                                  จํานวนเงนิเป็นตวัเลข (Amount in digit) 

   เลขที�เช็ค (cheque No.)                                ธนาคาร (Bank)/สาขา (Branch)                                                      ลงวนัที� (Date) 

                                                  จํานวนเงนิเป็นตวัอกัษร (Amountin letter)                                                                                  จํานวนเงนิเป็นตวัเลข (Amount in digit) 


