
ใบน ำฝำกช ำระเงินค่ำสินค้ำและบริกำร (Bill Payment Pay-In Slip) 

ส ำหรบัลูกค้ำ/For Custom
er 

 

 

บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)   
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. 

 วนัที/่Date   สาขา/Branch  
 ชือ่ผูน้ าฝาก/Name 

999/9 ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด ์
ชัน้ 20 – 21 ถนนพระราม 1 ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
The Offices at Central World, 20th-21st Floor  
999/9 Rama1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330 

 เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ใบต่างดา้ว/เลขทะเบยีนนติบิุคคล (Ref.1) 
 ID Card No./Passport No./Alien Card/Company Registration No. (Ref.1) 
 

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ีTax ID : 0107545000314  เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้/Registration No. (Ref.2) 
       

       ธ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) / Siam Commercial Bank PCL. 
             ชือ่บญัช ี“บรษิทัหลกัทรพัย ์เมย์แบงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซือ้หุน้ 2” / Acct Name “Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL for subscription 2” 
             เลขทีบ่ญัช ี/ Acct No. 049-3-12666-9 (Bill Payment) (ธุรกจิ) 

ช าระโดย / Paid by เลขทีเ่ชค็ / Cheque No. ธนาคาร Bank / สาขา Branch จ านวนเงนิ / Amount 
        เงนิสด / Cash        เชค็* / Cheque    

จ านวนเงนิ (ตวัอกัษร) / Amount (In words)  
  กรุณาน าเอกสารฉบบันี้ไปช าระเงนิไดท้ีธ่นาคารทีร่ะบุขา้งต้นไดทุ้กสาขาทัว่ประเทศ โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายแต่อย่างใด / Please bring along this document and make a payment at any branches of bank stated above 
without any additional fee charged. 
* เฉพาะเชค็ทีอ่ยู่ในเขตส านักหกับญัชเีดยีวกนักบัสาขาของธนาคารทีน่ าฝากเทา่นัน้ ซึง่สามารถทราบผลการเรยีกเกบ็ภายในวนัท าการถดัไป / Only for cheque issued in the same clearing zone with the depositing bank 
branch which the clearing result is available in the next business day. 
ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร (for Bank only)  

 
ชือ่ผูน้ าฝาก / Name _______________________________    โทรศพัท์ / Tel. no. _________________________________ 

 
ผูร้บัเงนิ / Name ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ใบน ำฝำกช ำระเงินค่ำสินค้ำและบริกำร (Bill Payment Pay-In Slip) 

ส ำหรบัธนำคำร/For Bank 

 

 

บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)   
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. 

 วนัที/่Date   สาขา/Branch  
 ชือ่ผูน้ าฝาก/Name 

999/9 ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด ์
ชัน้ 20 – 21 ถนนพระราม 1 ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
The Offices at Central World, 20th-21st Floor  
999/9 Rama1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330 

 เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ใบต่างดา้ว/เลขทะเบยีนนติบิุคคล (Ref.1) 
 ID Card No./Passport No./Alien Card/Company Registration No. (Ref.1) 
 

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ีTax ID : 0107545000314  เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้/Registration No. (Ref.2) 
       

       ธ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) / Siam Commercial Bank PCL. 
             ชือ่บญัช ี“บรษิทัหลกัทรพัย ์เมย์แบงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซือ้หุน้ 2” / Acct Name “Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL for subscription 2” 
             เลขทีบ่ญัช ี/ Acct No. 049-3-12666-9 (Bill Payment) (ธุรกจิ) 

ช าระโดย / Paid by เลขทีเ่ชค็ / Cheque No. ธนาคาร Bank / สาขา Branch จ านวนเงนิ / Amount 
        เงนิสด / Cash        เชค็* / Cheque    

จ านวนเงนิ (ตวัอกัษร) / Amount (In words)  
  กรุณาน าเอกสารฉบบันี้ไปช าระเงนิไดท้ีธ่นาคารทีร่ะบุขา้งต้นไดทุ้กสาขาทัว่ประเทศ โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายแต่อย่างใด / Please bring along this document and make a payment at any branches of bank stated above 
without any additional fee charged. 
* เฉพาะเชค็ทีอ่ยู่ในเขตส านักหกับญัชเีดยีวกนักบัสาขาของธนาคารทีน่ าฝากเทา่นัน้ ซึง่สามารถทราบผลการเรยีกเกบ็ภายในวนัท าการถดัไป / Only for cheque issued in the same clearing zone with the depositing bank 
branch which the clearing result is available in the next business day. 
ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร (for Bank only)  

 
ชือ่ผูน้ าฝาก / Name _______________________________    โทรศพัท์ / Tel. no. _________________________________ 

 
ผูร้บัเงนิ / Name ____________________ 
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