ใบนำฝำกพิเศษ เพือ่ เข้ำบ ัญชี “บริษ ัทหล ักทร ัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จำก ัด เพือ่ จองซือ้ หล ักทร ัพย์”

สำหรับธนำคำร/ลูกค ้ำ
For Bank / Customer

Special Pay-in Slip “Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd. For Securities Subscription”

้ 16 อำคำรลิเบอร์ตส
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก ้ จำกัด ชัน
ี้ แควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd., 16th Floor, Liberty Square Bldg., 287 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
(A Partnership of Krung Thai Bank and XSpring Capital) http://www.ktzmico.com
เลขประจำตัวผู ้เสียภำษี / ทะเบียนเลขที่ 0105543050517

ตัวแทนรับแจ ้งควำมจำนงกำรใช ้สิทธิ/Agent for: BTS-W8

Tel : +66 2 695 5555 Fax : +66 2 631 1702

สำขำผู ้รับฝำก/ Branch.........................................วันที/่ Date .....................................

บมจ.ธนำคำรกรุงไทย / Krung Thai Bank PCL.
Company Code 5298

(โปรดบ ันทึกในระบบให้ครบทงั้ 3 Ref.)
เลขทีบ
่ ัตรประชำชน13หลัก (Ref.1) ID.Card (13Digits)

วันทีร่ ับจอง / Subscription Period : 24-25 และ 28-30 มีนำคม 2565
24-25 and 28-30 March 2022
(กรณีเป็ นเช็ค ลงวันที่ ไม่เกิน 29 มีนำคม 2565 และต้องนำฝำกไม่เกิน 11.00 น. ทรำบผลกำร
้ หุ ้น
เรียกเก็บเงินได ้จำกสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนคร ภำยในระยะเวลำรับจองซือ
In the case of a cheque dated 29 March 2022 and to be paid within 11.00 a.m., the
result of the collection can be obtained from the clearing house in Bangkok. Within the
subscription period)

[

] เงินสด (Cash)

[

] เช็ค (Cheque)

เลขทีเ่ ช็ค (cheque No.)

่ ผู ้จองซือ
้ /Name.................................................................
ชือ

ธนำคำร (Bank)

เบอร์โทรศัพท์ (Ref.2)
Telephone/Mobile No. ........................................................
รหัสหลักทรัพย์ (Ref.3)
Share Code (3Digits)

BW8

สำขำ (Branch)

ลงวันที่ (Date)

จำนวนเงินเป็นต ัวอ ักษร (Amount in letter)

จำนวนเงินเป็นต ัวเลข (Amount in digit)

ผู ้นำฝำก/Depositer .........................................โทรศัพท์/Phone....................................

เจ ้ำหน ้ำทีธ
่ นำคำร/Authoriser

บำท (Baht)

้ หุ ้น ต ้องนำเอกสำรกำรชำระเงินค่ำจองซือ
้ ทีไ่ ด ้จำกธนำคำร ส่งให ้ที่
กรุณำนำเอกสำรนี้ไปแจ ้งชำระเงิน ที่ ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำทั่วประเทศ และผู ้จองซือ
้ 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก ้ จำกัด เลขที่ 287 อำคำรลิเบอร์ตส
ี้ แควร์ ชัน
Please bring along this document and make a payment at all KTB branches. Subscriber must bring the payment booking documents received from the bank to
Krungthai Zmico Securities Company Limited, 15th Floor, Liberty Square Building, 287 Silom Road, Bangrak District, Bangkok 10500
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