ส่วนที่ 1

สาหรับผู ้ชาระเงิน / Client's copy

วันที่ (Date)…………...…………………………………………..
สาขาทีร่ ับฝาก / Branch……………..……………………….…

ใบนาฝากชาระเงิน (Bill Payment)

* โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู ้ชาระเงิน

เพือ
่ เข้าบ ัญชี

บริษ ัทหล ักทร ัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จาก ัด

Account Name

Yuanta Securities (Thailand) Company Limited

ธนาคารกรุงเทพ

BBL Comp Code: 19019 (Service Code:Yuanta) [10/20]

ธนาคารกสิกรไทย

KBANK Comp Code : 50219 [15/30]

KTB Comp Code: 5342 [20/20]
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB (A/C 059-3-04035-7) (Bill Payment)

ธนาคารธนชาต

[15/20]

่ ลูกค ้า /Name
ชือ
Ref.1 เลขทีบ
่ ต
ั รประชาชน/หนั งสือเดินทาง
Id Card/ Passport No.
ื้ ขายหลักทรัพย์ (6 หลัก)
Ref.2 เลขทีบ
่ ญ
ั ชีซอ
Trading Account

ประเภทบัญชี (3 หลัก)*
Account Type

TBANK Comp Code:C100 (Service Code:3139) [15/20]

*ประเภทบัญชี (Account Type)มีดังนี้

หมาเลขเช็ค /CHEQUE NO.

100 = Cash Account ( C )

200 = Cash Balance ( H )

300 = Credit Balance ( M )

400 = Derivatives ( D )

่ ธนาคาร -สาขา / BANK -BRANCH
ชือ

จานวนเงิน/Amount

สาหรับเจ ้าหน ้าที่
ธนาคาร

จานวนเงินตัวอักษร(บาท) Amount In Words(Baht)

เงินสด / CASH

ผู ้รับเงิน

่ ผู ้นาฝาก Deposit by………………………………………………………
ชือ

หากต ้องการสอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติม ติดต่อศูนย์ลก
ู ค ้าสัมพันธ์ โทร.0-2680-2888

โทรศัพท์ / Telephone ……………………………………………………..

Any Query,Please contact Client Service Tel.0-2680-2888
(Form:20160720)

ส่วนที่ 2

สาหรับธนาคาร / Bank's copy

วันที่ (Date)…………...…………………………………………..
สาขาทีร่ ับฝาก / Branch……………..……………………….…

ใบนาฝากชาระเงิน (Bill Payment)

* โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู ้ชาระเงิน

เพือ
่ เข้าบ ัญชี

บริษ ัทหล ักทร ัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จาก ัด

Account Name

Yuanta Securities (Thailand) Company Limited

ธนาคารกรุงเทพ

BBL Comp Code: 19019 (Service Code:Yuanta) [10/20]

ธนาคารกสิกรไทย

KBANK Comp Code : 50219 [15/30]

KTB Comp Code: 5342 [20/20]
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB (A/C 059-3-04035-7) (Bill Payment)

ธนาคารธนชาต

[15/20]

่ ลูกค ้า /Name
ชือ
Ref.1 เลขทีบ
่ ต
ั รประชาชน/หนั งสือเดินทาง
Id Card/ Passport No.
ื้ ขายหลักทรัพย์ (6 หลัก)
Ref.2 เลขทีบ
่ ญ
ั ชีซอ
Trading Account

ประเภทบัญชี (3 หลัก)*
Account Type

TBANK Comp Code:C100 (Service Code:3139) [15/20]

*ประเภทบัญชี (Account Type)มีดังนี้

หมาเลขเช็ค /CHEQUE NO.

100 = Cash Account ( C )

200 = Cash Balance ( H )

300 = Credit Balance ( M )

400 = Derivatives ( D )

่ ธนาคาร -สาขา / BANK -BRANCH
ชือ

จานวนเงิน/Amount

สาหรับเจ ้าหน ้าที่
ธนาคาร

จานวนเงินตัวอักษร(บาท) Amount In Words(Baht)

เงินสด / CASH

ผู ้รับเงิน

่ ผู ้นาฝาก Deposit by………………………………………………………
ชือ

หากต ้องการสอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติม ติดต่อศูนย์ลก
ู ค ้าสัมพันธ์ โทร.0-2680-2888

โทรศัพท์ / Telephone ……………………………………………………..

Any Query,Please contact Client Service Tel.0-2680-2888
(Form:20160720)

