สําเนาสําหรับลูกค้ า / CUSTOMER'S COPY

แบบฟอร์มการชําระเงิน / Pay-in Slip ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จําก ัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / BANK OF AYUDHYA
. หุน
เพือ
 เข ้าบัญชี "บมจ.หล ักทร ัพย์ กรุงศรี เพือจองซือ
้ "/Krungsri Securities PCL for subscription
A/C No. 511-0-00004-5 (Bill Payment)
สาขาผู ้รับฝาก / Branch Name ………….……….……………………………………….………………….

วันที / Date ………/……………/…...………..

 ลูกค ้า / Customer Name …..…...............….………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชือ
เลขทีบ
 ต
ั รประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบต่างดาว/ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล/Ref.1

หมายเลขเช็ ค/ Cheque No.

เงินสด
Cash

เช็ คลงว ันที / Date

เลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น/Ref.2

ชือธนาคาร / Bank Name

สาขา / Branch

โปรดเขียนจํานวนเงินเป็ นตัวอักษร

 เจ ้าหน ้าทีธ
ลายมือชือ
 นาคาร

Please write amount in words

Authorized Signature

บาท / Baht

 ผู ้นํ าฝาก/ Name of Depositor ………………………………………. โทรศัพท์ /Tel. ……………………..
ชือ
กรุณานํ าเอกสารฉบับนีไ0 ปชําระเงินได ้ทีธ
 นาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัวประเทศ โดยไม่เสียค่าใช ้จ่ายแต่อย่างใด
Please bring along this document and make a payment at all BAY branches without any additional fee charged
0 หุ ้น ทีแนบมาพร ้อมหนังสือแจ ้งสิทธิการจองซือ
0 หุ ้นสามัญเพิม
หมายเหตุ เลขทะเบียนผุ ้ถือหุ ้น/Ref.2 เป็ นตัวเลข 10 หลักเท่านัน
0 โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซือ
 ทุน
Remarks : Registration Number/Ref.2, comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum
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แบบฟอร์มการชําระเงิน / Pay-in Slip ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จําก ัด (มหาชน)
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 ผู ้นํ าฝาก/ Name of Depositor ………………………………………. โทรศัพท์ /Tel. ……………………..
ชือ
กรุณานํ าเอกสารฉบับนีไ0 ปชําระเงินได ้ทีธ
 นาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัวประเทศ โดยไม่เสียค่าใช ้จ่ายแต่อย่างใด
Please bring along this document and make a payment at all BAY branches without any additional fee charged
0 หุ ้น ทีแนบมาพร ้อมหนังสือแจ ้งสิทธิการจองซือ
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 ทุน
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