
 LEO ใหส้ทิธจิองซือ้หุน้กู ้LEO244AXB

เพือ่เขา้บญัช:ี  บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่จองซือ้หุน้ ชือ่ผูจ้องซือ้

Account Name:   Yuanta Securities (Thailand) Co.,Ltd. For Share Subscription Subscriber Name

                          Ref.1  เลขทีบ่ัตรประชาชน/หนังสอืเดนิทาง/เลขทะเบยีนนติบิคุคล

          Id Card/Passport No./Registration No.

ธ.ไทยพาณิชย์

Ref.2  เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (10 หลัก)  

          Trading Account No.

 

 

เงนิสด / CASH

หากตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิตอ่ศนูยล์กูคา้สัมพันธ ์โทร.0-2009-8000

โทรศัพทล์กูคา้ผูน้ าฝาก / Telephone ………………………………..................……………………….. Any Query,Please contact  Online Service Tel.0-2009-8000

กรณุาน าเอกสารฉบับนีเ้ทา่นัน้ไปช าระเงนิไดท้ีธ่นาคารทีร่ะบขุา้งตน้ไดท้กุสาขาท่ัวประเทศ โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยแตอ่ยา่งใด

Please bring along this document and make a payment at any branches of bank stated above without any additional fee charged .

หมายเหต:ุ เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้/Ref.2 เป็นตวัเลข 10 หลักเทา่นัน้ โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซือ้หุน้ทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืแจง้สทิธกิารจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุ

Remark: Registration Number/Ref.2 comprising of 10 digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum

 

LEO ใหส้ทิธจิองซือ้หุน้กู ้LEO244AXB

 

เพือ่เขา้บญัช:ี  บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่จองซือ้หุน้ ชือ่ผูจ้องซือ้     

Account Name:   Yuanta Securities (Thailand) Co.,Ltd. For Share Subscription Subscriber Name

                                Ref.1  เลขทีบ่ัตรประชาชน/หนังสอืเดนิทาง/เลขทะเบยีนนติบิคุคล

              Id Card/Passport No./Registration No.

   
Ref.2 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (10 หลัก)  

           Trading Account No.  Registration Number (10 Digit)

 

เงนิสด / CASH

หากตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิตอ่ศนูยล์กูคา้สัมพันธ ์โทร.0-2009-8000

โทรศัพทล์กูคา้ผูน้ าฝาก / Telephone …………………………...............………..……………………….. Any Query,Please contact  Online Service Tel.0-2009-8000

กรณุาน าเอกสารฉบับนีเ้ทา่นัน้ไปช าระเงนิไดท้ีธ่นาคารทีร่ะบขุา้งตน้ไดท้กุสาขาท่ัวประเทศ โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยแตอ่ยา่งใด

Please bring along this document and make a payment at any branches of bank stated above without any additional fee charged .

หมายเหต:ุ เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้/Ref.2 เป็นตวัเลข 10 หลักเทา่นัน้ โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซือ้หุน้ทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืแจง้สทิธกิารจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุ

Remark: Registration Number/Ref.2 comprising of 10 digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum

(Form RO:20220210)

 สว่นที ่1 ส าหรับผูช้ าระเงนิ / Client's copy

วนัที ่(Date)…………...……………………………………….....

สาขาทีรั่บฝาก / Branch……………..……………………….…
ใบน าฝากช าระเงนิ (Bill Payment)  

 SCB (A/C 059-3-05972-0) (Bill Payment) (ธรุกจิ)

    

ใบน าฝากช าระเงนิ (Bill Payment)  

 

ส าหรับเจา้หนา้ทีธ่นาคาร

จ านวนเงนิตัวอักษร(บาท) Amount In Words(Baht)

ผูรั้บเงนิ

(Form RO:20220210)

 สว่นที ่2 ส าหรับธนาคาร / Bank's copy

หมายเลขเช็ค /CHEQUE NO. ชือ่ธนาคาร -สาขา / BANK -BRANCH จ านวนเงนิ/Amount

ธ.ไทยพาณิชย์

…...................................................

…..................................................

   Registration Number (10 Digit)

       

วนัที ่(Date)…………...…………………………………………..

สาขาทีรั่บฝาก / Branch……………..……………………….…

ส าหรับเจา้หนา้ทีธ่นาคาร

จ านวนเงนิตัวอักษร(บาท) Amount In Words(Baht)

ผูรั้บเงนิ

           

หมายเลขเช็ค /CHEQUE NO. ชือ่ธนาคาร -สาขา / BANK -BRANCH จ านวนเงนิ/Amount

 SCB (A/C 059-3-05972-0) (Bill Payment) (ธรุกจิ)

 


