
 

 

  ใบน ำฝำกพเิศษ เพือ่เขำ้บญัช ี“บรษิทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จ ำกดั เพือ่จองซือ้หลกัทรพัย”์         ส ำหรับธนำคำร/ลกูคำ้ 
   Special Pay-in Slip  “Krungthai ZMICO Securities Co.,Ltd. For Securities Subscription” For Bank / Customer 
 

    

   

บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จ ำกัด  ชัน้ 16 อำคำรลเิบอรต์ีส้แควร ์เลขที ่287 ถนนสลีม เขตบำงรัก กรงุเทพฯ 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 
เลขประจ ำตัวผูเ้สยีภำษี / ทะเบยีนเลขที ่0105543050517 
Tel : +66 2 695 5555  Fax : +66 2 631 1702 

 

  
สำขำผูร้ับฝำก/ Branch.........................................วนัที/่Date ..................................... 

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

 
ตวัแทนรับจองซือ้หุน้/Agent for:  XPG-W4 
วนัทีร่ับจอง / Subscription Preiod :  23-25 และ 28-29 มถินุำยน 2564 
 23-25 and 28-29 June 2021 
 

(กรณีเป็นเชค็ ลงวนัที ่ไมเ่กนิ 28 มถินุำยน 2564 และตอ้งน ำฝำกไมเ่กนิ 12.00 น. ทรำบผลกำร
เรยีกเกบ็เงนิไดจ้ำกส ำนักหักบัญชใีนเขตกรงุเทพมหำนคร ภำยในระยะเวลำรับจองซือ้หุน้ 
In the case of a cheque dated 28 June 2021 and to be paid within 12.00 p.m., the 
result of the collection can be obtained from the clearing house in Bangkok.  Within the 
subscription period) 

 
ชือ่ผูจ้องซือ้ /Name................................................................. 

(โปรดบนัทกึในระบบใหค้รบท ัง้ 3 Ref.) 

เลขทีบ่ตัรประชำชน13หลกั (Ref.1) ID.Card (13Digits)  

                          
 

เบอรโ์ทรศพัท ์(Ref.2) 
Telephone/Mobile No.   ........................................................ 
 

รหสัหลกัทรัพย ์(Ref.3) 
Share Code (3Digits)   
         

[    ]  เงนิสด (Cash) 

[    ]  เชค็ (Cheque) 

    

    

  

บำท (Baht)   

 
ผูน้ ำฝำก/Depositer .........................................โทรศพัท/์Phone.................................... 

 
เจำ้หนำ้ทีธ่นำคำร/Authoriser 

กรณุำน ำเอกสำรนี้ไปแจง้ช ำระเงนิ ที ่ธนำคำรกรงุไทย ทกุสำขำทั่วประเทศ และผูจ้องซือ้หุน้ ตอ้งน ำเอกสำรกำรช ำระเงนิคำ่จองซือ้ทีไ่ดจ้ำกธนำคำร สง่ใหท้ี ่
บรษัิทหลักทรพัย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จ ำกดั เลขที ่287 อำคำรลเิบอรต์ีส้แควร ์ชัน้ 15 ถนนสลีม  แขวงสลีม เขตบำงรัก กรงุเทพฯ 10500 

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 

                                                                                                                                                                                                                  

  ใบน ำฝำกพเิศษ เพือ่เขำ้บญัช ี“บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จ ำกดั เพือ่จองซือ้หลกัทรพัย”์        ส ำหรับธนำคำร/ลกูคำ้ 

   Special Pay-in Slip  “Krungthai ZMICO Securities Co.,Ltd. For Securities Subscription”         For Bank / Customer 
 

    

   

บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จ ำกัด  ชัน้ 16 อำคำรลเิบอรต์ีส้แควร ์เลขที ่287 ถนนสลีม เขตบำงรัก กรงุเทพฯ 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 
เลขประจ ำตัวผูเ้สยีภำษี / ทะเบยีนเลขที ่0105543050517 
Tel : +66 2 695 5555  Fax : +66 2 631 1702 

 

  
สำขำผูร้ับฝำก/ Branch.........................................วนัที/่Date ..................................... 

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

 
ตวัแทนรับจองซือ้หุน้/Agent for:  XPG-W4 
วนัทีร่ับจอง / Subscription Preiod :  23-25 และ 28-29 มถินุำยน 2564 
 23-25 and 28-29 June 2021 
 

(กรณีเป็นเชค็ ลงวนัที ่ไมเ่กนิ 28 มถินุำยน 2564 และตอ้งน ำฝำกไมเ่กนิ 12.00 น. ทรำบผลกำร
เรยีกเกบ็เงนิไดจ้ำกส ำนักหักบัญชใีนเขตกรงุเทพมหำนคร ภำยในระยะเวลำรับจองซือ้หุน้ 
In the case of a cheque dated 28 June 2021 and to be paid within 12.00 p.m., the 
result of the collection can be obtained from the clearing house in Bangkok.  Within the 
subscription period) 

 
ชือ่ผูจ้องซือ้ /Name................................................................. 

(โปรดบนัทกึในระบบใหค้รบท ัง้ 3 Ref.) 

เลขทีบ่ตัรประชำชน13หลกั (Ref.1) ID.Card (13Digits)  

                          
 

เบอรโ์ทรศพัท ์(Ref.2) 
Telephone/Mobile No.   ........................................................ 
 

รหสัหลกัทรัพย ์(Ref.3) 
Share Code (3Digits)   
         

[    ]  เงนิสด (Cash) 

[    ]  เชค็ (Cheque) 

    

    

  

บำท (Baht)   

 
ผูน้ ำฝำก/Depositer .........................................โทรศพัท/์Phone.................................... 

 
เจำ้หนำ้ทีธ่นำคำร/Authoriser 

กรณุำน ำเอกสำรนี้ไปแจง้ช ำระเงนิ ที ่ธนำคำรกรงุไทย ทกุสำขำทั่วประเทศ และผูจ้องซือ้หุน้ ตอ้งน ำเอกสำรกำรช ำระเงนิคำ่จองซือ้ทีไ่ดจ้ำกธนำคำร สง่ใหท้ี ่
บรษัิทหลักทรพัย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จ ำกดั เลขที ่287 อำคำรลเิบอรต์ีส้แควร ์ชัน้ 15 ถนนสลีม  แขวงสลีม เขตบำงรัก กรงุเทพฯ 10500 

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 

  เลขทีเ่ชค็ (cheque No.)                ธนำคำร (Bank)                        สำขำ (Branch)                          ลงวนัที ่(Date) 

 
 
                            จ ำนวนเงนิเป็นตวัอกัษร (Amount in letter)                                                     จ ำนวนเงนิเป็นตวัเลข (Amount in digit) 

 

XW4
W44 

  เลขทีเ่ชค็ (cheque No.)                ธนำคำร (Bank)                        สำขำ (Branch)                          ลงวนัที ่(Date) 

 
 
                            จ ำนวนเงนิเป็นตวัอกัษร (Amount in letter)                                                     จ ำนวนเงนิเป็นตวัเลข (Amount in digit) 

 

XW4
W44 


