DOD-W2
(Form RO:20211025)

ส่วนที่ 1

สาหรับผู ้ชาระเงิน / Client's copy

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

ใบนาฝากชาระเงิน (Bill Payment)
้ หุน
เพือ
่ เข้าบ ัญชี: บริษ ัทหล ักทร ัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จาก ัด เพือ
่ จองซือ
้
Account Name: Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd. For share Subscription

่ ผู ้จองซือ
้
ชือ
Subscriber Name

…...................................................

Ref.1 เลขทีบ
่ ัตรประชาชน/หนั งสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล
Id Card/Passport No./Registration No.

ธ.ไทยพาณิชย์ SCB (A/C 059-3-05972-0) (Bill Payment) (ธุรกิจ)
Ref.2 Ref.2 เลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น (10 หลัก)
Registration
Trading Account
Number
No. (10 Digit)

หมายเลขเช็ค /CHEQUE NO.

่ ธนาคาร -สาขา / BANK -BRANCH
ชือ

จานวนเงิน/Amount

สาหรับเจ ้าหน ้าทีธ
่ นาคาร

จานวนเงินตัวอักษร(บาท) Amount In Words(Baht)

เงินสด / CASH

ผู ้รับเงิน
หากต ้องการสอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติม ติดต่อศูนย์ลก
ู ค ้าสัมพันธ์ โทร .0-2009-8000

โทรศัพท์ลก
ู ค ้าผู ้นาฝาก / Telephone ………………………………..................………………………..

Any Query,Please contact Online Service Tel.0-2009-8000

กรุณานาเอกสารฉบับนีเ้ ท่านั น
้ ไปชาระเงินได ้ทีธ
่ นาคารทีร่ ะบุข ้างต ้นได ้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช ้จ่ายแต่อย่างใด
Please bring along this document and make a payment at any branches of bank stated above without any additional fee charged .
้ หุ ้นทีแ
้ หุ ้นสามัญเพิม
หมายเหตุ: เลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น/Ref.1 เป็ นตัวเลข 10 หลักเท่านัน
้ โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซือ
่ นบมาพร ้อมหนั งสือแจ ้งสิทธิการจองซือ
่ ทุน
Remark: Registration Number/Ref.1, comprising of 10 digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum

DOD-W2
(Form RO:20211025)

ส่วนที่ 2

สาหรับธนาคาร / Bank's copy

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

ใบนาฝากชาระเงิน (Bill Payment)
้ หุน
เพือ
่ เข้าบ ัญชี: บริษ ัทหล ักทร ัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จาก ัด เพือ
่ จองซือ
้
Account Name: Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd. For share Subscription

่ ผู ้จองซือ
้
ชือ
Subscriber Name

…..................................................

Ref.1 เลขทีบ
่ ัตรประชาชน/หนั งสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล
Id Card/Passport No./Registration No.

ธ.ไทยพาณิชย์ SCB (A/C 059-3-05972-0) (Bill Payment) (ธุรกิจ)
Ref.2 เลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น (10 หลัก)
Registration
Trading Account
Number
No.(10 Digit)

หมายเลขเช็ค /CHEQUE NO.

่ ธนาคาร -สาขา / BANK -BRANCH
ชือ

จานวนเงิน/Amount

สาหรับเจ ้าหน ้าทีธ
่ นาคาร

จานวนเงินตัวอักษร(บาท) Amount In Words(Baht)

เงินสด / CASH

ผู ้รับเงิน
หากต ้องการสอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติม ติดต่อศูนย์ลก
ู ค ้าสัมพันธ์ โทร .0-2009-8000

โทรศัพท์ลก
ู ค ้าผู ้นาฝาก / Telephone …………………………...............………..………………………..

Any Query,Please contact Online Service Tel.0-2009-8000

กรุณานาเอกสารฉบับนีเ้ ท่านั น
้ ไปชาระเงินได ้ทีธ
่ นาคารทีร่ ะบุข ้างต ้นได ้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช ้จ่ายแต่อย่างใด
Please bring along this document and make a payment at any branches of bank stated above without any additional fee charged .
้ หุ ้นทีแ
้ หุ ้นสามัญเพิม
หมายเหตุ: เลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น/Ref.1 เป็ นตัวเลข 10 หลักเท่านัน
้ โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซือ
่ นบมาพร ้อมหนั งสือแจ ้งสิทธิการจองซือ
่ ทุน
Remark: Registration Number/Ref.1, comprising of 10 digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum

