ใบนำฝำกชำระเงินค่ ำสิ นค้ ำหรือบริกำร (Bill Payment)

สำหรั บลูกค้ำ / Client's Copy
วันที่ (Date) …………………………………….……..
สาขาผูร้ ับฝาก (Branch) ……………………………….
SERVICE CODE : 9078

บริ ษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร 10220
ชื่อ/NAME............................................................................................................................

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) Comp. Code H140 / Service Code 9078

เงินสด / CASH
เลขที่เช็ค / CHEQUE NO.
เช็ค / CHEQUE
จานวนเงินเป็ นตัวอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)

เช็คลงวันที่ / Date

สาหรับลูกค้า

ชุดแจ้งการชาระเงิน

เพื่อเข้าบัญชี : บริษทั ทีอำร์ ซี คอนสตรัคชั่ น จำกัด (มหำชน)
A/C Name : TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น / Ref.1
Registration No. / Ref.1

เลขที่บตั รประชาชน / ทะเบียนนิติบคุ คล / Ref.2

ID Card / Company Registration No. / Ref.2

ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH

จานวนเงิน / AMOUNT

*กรณี ชาระด้วยเช็ค แคชเชี ยร์เช็ค หรื อ ดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครได้ภายในวันทาการถัดไปเท่านั้น เช็คลงวันทีไ่ ม่เกิน 18 กรกฎำคม 2562
**กรณี ชาระด้วยเงินสด/เงินโอน รับจองระหว่างวันที่ 15-22 กรกฎำคม 2562 (สิ้นสุ ดเวลำ 16:00 น. ของวันที่ 22 กรกฎำคม 2562)
กรุ ณานาเอกสารฉบับนี้ ไปชาระเงินได้ที่ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ ประเทศ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
หมำยเหตุ : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Ref.1 เป็ นตัวเลข 10 หลักเท่ ำนั้น โดยตรวจสอบจากใบรับรองสิ ทธิ การจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน

%

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ชื่อผูน้ าฝาก / Deposit by....................................................................................... โทรศัพท์ (โปรดระบุ)............................................................................................................
ผูร้ ับเงิน / ผูร้ ับมอบอานาจ

ใบนำฝำกชำระเงินค่ ำสิ นค้ ำหรือบริกำร (Bill Payment)

สำหรั บธนำคำร / Bank's Copy
วันที่ (Date) …………………………………….……..
สาขาผูร้ ับฝาก (Branch) ……………………………….
SERVICE CODE : 9078

เพื่อเข้าบัญชี : บริษทั ทีอำร์ ซี คอนสตรัคชั่ น จำกัด (มหำชน)
A/C Name : TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) Comp. Code H140 / Service Code 9078

สาหรับลูกค้า

ชุดแจ้งการชาระเงิน

บริ ษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร 10220
ชื่อ/NAME............................................................................................................................
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น / Ref. 1
Registration No. / Ref. 1

เลขที่บตั รประชาชน / ทะเบียนนิติบคุ คล / Ref.2
ID Card / Company Registration No. / Ref.2

เงินสด / CASH
เลขที่เช็ค / CHEQUE NO.
เช็ค / CHEQUE
จานวนเงินเป็ นตัวอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)

เช็คลงวันที่ / Date

ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH

จานวนเงิน / AMOUNT

*กรณี ชาระด้วยเช็ค แคชเชี ยร์เช็ค หรื อ ดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครได้ภายในวันทาการถัดไปเท่านั้น เช็คลงวันทีไ่ ม่เกิน 18 กรกฎำคม 2562
**กรณี ชาระด้วยเงินสด/เงินโอน รับจองระหว่างวันที่ 15-22 กรกฎำคม 2562 (สิ้นสุ ดเวลำ 16:00 น. ของวันที่ 22 กรกฎำคม 2562)
กรุ ณานาเอกสารฉบับนี้ ไปชาระเงินได้ที่ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ ประเทศ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
หมำยเหตุ : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Ref.1 เป็ นตัวเลข 10 หลักเท่ ำนั้น โดยตรวจสอบจากใบรับรองสิ ทธิ การจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน

ชื่ อผูน้ าฝาก / Deposit by....................................................................................... โทรศัพท์ (โปรดระบุ) / Tel.................................................................................

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ผูร้ ับเงิน / ผูร้ ับมอบอานาจ

