
ส่วนที่ 1 ส าหรับผู้ช าระเงนิ / Client 's copy

ช่ือผูจ้องซ้ือ............................................................................................................................
Subscriber name

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ / Ref. 1
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)   Comp. Code : E110 / Service Code : 5408   Registration Number / Ref. 1
                    Thanachart Bank Public Company Limited.

เลขท่ีบตัรประชาชน / หนงัสือเดินทาง / ใบต่างดา้ว / ทะเบียนนิติบุคคล / Ref. 2
ID Card / Alien Card / Passport / Company Registration No. / Ref. 2

เงินสด / Cash

เงินโอน/Tranfer

เช็ค / CHEQUE

**กรณีช าระดว้ยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ดงักล่าวตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ลงวนัท่ีในระหว่างวนัท่ี15 -18 มกราคม 2560 เทา่นั้น และท ารายการช าระภายในเวลารับเช็คต่างธนาคารของสาขาธนาคาร

    Only check or cashier’s check or bank draft that can be drawn from Bangkok branches and should be dated between 15 -18 Jan 2017 only (For cheque Payment,Please send your cheque clearing within clearing Time of Thanachart Bank PLC. )

กรุณาน าเอกสารฉบบัน้ีไปช าระเงินไดท่ี้ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด
Please bring along this document and make a payment at all TBANK branches without any additional fee charged
หมายเหตุ : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Ref.1 เป็นตวัเลข 10 หลกัเทา่นั้น โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซ้ือหุน้ ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือแจง้สิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทนุ
Remark : Registration Number / Ref.1, comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum

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

ส่วนที่ 2 ส าหรับธนาคาร / Bank 's copy

ช่ือผูจ้องซ้ือ............................................................................................................................
Subscriber name

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ / Ref. 1
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)   Comp. Code : E110 / Service Code : 5408   Registration Number / Ref. 1
                    Thanachart Bank Public Company Limited.

เลขท่ีบตัรประชาชน / หนงัสือเดินทาง / ใบต่างดา้ว / ทะเบียนนิติบุคคล / Ref. 2
ID Card / Alien Card / Passport / Company Registration No. / Ref. 2

เงินสด / Cash

เงินโอน/Tranfer

เช็ค / CHEQUE

**กรณีช าระดว้ยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ดงักล่าวตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ลงวนัท่ีในระหว่างวนัท่ี15 -18 มกราคม 2560 เทา่นั้น และท ารายการช าระภายในเวลารับเช็คต่างธนาคารของสาขาธนาคาร

    Only check or cashier’s check or bank draft that can be drawn from Bangkok branches and should be dated between 15 -18 Jan 2017 only (For cheque Payment,Please send your cheque clearing within clearing Time of Thanachart Bank PLC. )

กรุณาน าเอกสารฉบบัน้ีไปช าระเงินไดท่ี้ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด
Please bring along this document and make a payment at all TBANK branches without any additional fee charged
หมายเหตุ : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Ref.1 เป็นตวัเลข 10 หลกัเทา่นั้น โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซ้ือหุน้ ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือแจง้สิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทนุ
Remark : Registration Number / Ref.1, comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum

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

จ านวนเงินเป็นตวัอกัษร/Amount in Words ผูรั้บเงิน / ผูรั้บมอบอ านาจ

รวมยอดเงินเป็นตวัเลข/Total Amount in Number รวมยอดเงินเป็นตวัอกัษร/Total Amount in Words

เลขที่เช็ค (Cheque No.)

ผูรั้บเงิน / ผูรั้บมอบอ านาจ

เลขที่เช็ค (Cheque No.)

สาขาผูรั้บฝาก (Branch) ……………………………….
วนัท่ี (Date) …………………………………….……..

Account Name : Nusasiri Public co.,ltd for share subscription

SERVICE CODE : 5408

ส าหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคาร

%

ส าหรับลูกคา้

ธนาคาร Bank / สาขา Branch

จ านวนเงินเป็นตวัอกัษร/Amount in Words

ธนาคาร Bank / สาขา Branch จ านวนเงิน / Amount

จ านวนเงิน / Amount

ชุดแจง้การช าระเงิน

รวมยอดเงินเป็นตวัเลข/Total Amount in Number รวมยอดเงินเป็นตวัอกัษร/Total Amount in Words

ส าหรับลูกคา้

SERVICE CODE : 5408

ชุดแจง้การช าระเงิน

วนัท่ี (Date) …………………………………….……..
สาขาผูรั้บฝาก (Branch) ……………………………….

จ านวนเงินเป็นตวัอกัษร/Amount in Words

จ านวนเงินเป็นตวัอกัษร/Amount in Words

Account Name : Nusasiri Public co.,ltd for share subscription

ส าหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคาร


