
ใบน ำฝำกช ำระเงนิค่ำสินค้ำหรือบริกำร (Bill Payment) ส ำหรับลกูค้ำ / Client's Copy

สาขาผูรั้บฝาก (Branch) ……………………………….
            บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)
            เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงทา่แร้ง 

            เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ช่ือ/NAME............................................................................................................................

เพ่ือเขา้บญัชี :  บริษทั ทอีำร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น / Ref.1
A/C Name : TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED Registration No. / Ref.1

เลขท่ีบตัรประชาชน /  ทะเบียนนิติบคุคล /  Ref.2
ID Card / Company Registration No.  / Ref.2

เลขท่ีเช็ค / CHEQUE NO. เช็คลงวนัท่ี / Date

จ านวนเงินเป็นตวัอกัษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)
*กรณีช าระดว้ยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภ้ายในวนัท าการถดัไปเท่านั้น เช็คลงวนัทีไ่ม่เกิน 18 กรกฎำคม 2562

**กรณีช าระดว้ยเงินสด/เงินโอน รับจองระหวา่งวนัที ่15-22 กรกฎำคม 2562 (ส้ินสุดเวลำ 16:00 น. ของวนัที ่22 กรกฎำคม 2562)

กรุณาน าเอกสารฉบบัน้ีไปช าระเงินไดท่ี้ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด

หมำยเหตุ : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Ref.1 เป็นตัวเลข 10 หลักเท่ำนั้น โดยตรวจสอบจากใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน

%          ช่ือผูน้  าฝาก / Deposit by....................................................................................... โทรศพัท ์(โปรดระบุ)............................................................................................................

ใบน ำฝำกช ำระเงนิค่ำสินค้ำหรือบริกำร (Bill Payment) ส ำหรับธนำคำร / Bank's Copy

สาขาผูรั้บฝาก (Branch) ……………………………….
              บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)
              เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงทา่แร้ง 

              เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ช่ือ/NAME............................................................................................................................

เพ่ือเขา้บญัชี :  บริษทั ทอีำร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น / Ref. 1
 A/C Name : TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED Registration No. / Ref. 1

เลขท่ีบตัรประชาชน /  ทะเบียนนิติบคุคล /  Ref.2
ID Card / Company Registration No.  / Ref.2

เลขท่ีเช็ค / CHEQUE NO. เช็คลงวนัท่ี / Date

จ านวนเงินเป็นตวัอกัษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)
*กรณีช าระดว้ยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภ้ายในวนัท าการถดัไปเท่านั้น เช็คลงวนัทีไ่ม่เกิน 18 กรกฎำคม 2562

**กรณีช าระดว้ยเงินสด/เงินโอน รับจองระหวา่งวนัที ่15-22 กรกฎำคม 2562 (ส้ินสุดเวลำ 16:00 น. ของวนัที ่22 กรกฎำคม 2562)

กรุณาน าเอกสารฉบบัน้ีไปช าระเงินไดท่ี้ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด
หมำยเหตุ : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Ref.1  เป็นตัวเลข 10 หลักเท่ำนั้น โดยตรวจสอบจากใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน

ช่ือผูน้  าฝาก / Deposit by....................................................................................... โทรศพัท ์(โปรดระบุ) / Tel.................................................................................

เช็ค / CHEQUE
ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH จ านวนเงิน / AMOUNT

SERVICE CODE : 9078

วนัท่ี (Date) …………………………………….……..

SERVICE CODE : 9078

   ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  Comp. Code H140 / Service Code 9078

เงินสด / CASH

ชุดแจง้การช าระเงิน

ส าหรับลูกคา้

วนัท่ี (Date) …………………………………….……..

เช็ค / CHEQUE

ชุดแจง้การช าระเงิน

ส าหรับลูกคา้

   ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  Comp. Code H140 / Service Code 9078

ผูรั้บเงิน / ผูรั้บมอบอ านาจ

ผูรั้บเงิน / ผูรั้บมอบอ านาจ

ส าหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคาร

ส าหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคาร

เงินสด / CASH ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH จ านวนเงิน / AMOUNT


