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ใบแจ้งฝากเงิน / ใบขอโอนเงิน 

Cash Deposit / Cash Transfer Requisition Form 
 

         วันที่ / Date __________________________________ 

 

ข้าพเจ้า / I ____________________________________________    เลขที่บัญชี / SG A/C no._____________________ 

                                  TH A/C no. ____________________ 

แจ้งน าฝากเงินจากบัญชีลกูค้า ดงันี้ / would like to deposit cash to my account as shown bellows;  
 

จ านวนเงินเป็นตัวอักษร       จ านวนเงิน (บาท) 
Amount in words        Amount (Baht) 

 

เพื่อ / For  บัญชีเงินสด / Cash Account                        บัญชีเครดิตบาลานซ์ / Credit Balance Account 

  บัญชีแคชบาลานซ์ / Cash Balance Account        บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า / Derivatives Account  

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ / Foreign Trading (BTF) Account 

บัญชีอ่ืน / Others 
 

ช าระโดย / Paid by        
  เงินสด / Cash  

  เช็คเลขที่ / Cheque No. ___________ จากธนาคาร / from Bank __________  สาขา / Branch ___________ 

  ลงวันที่ / Date _______________________ 

  เงินโอน / Cash transferred จากธนาคาร / from Bank ________________  สาขา / Branch ____________  

  ลงวันที่ / Date __________________________ เพื่อเข้าบัญชีบริษัทฯที่ธนาคาร / to company’s account bank  

___________________ เลขที่บัญชี / Account No. ___________________________________  

ATM โอนจากธนาคาร / from Bank __________________ สาขา / Branch _____________________ 

ลงวันที่ / Date _______________________ เพื่อเข้าบัญชีบริษัทฯที่ธนาคาร / to company’s account bank  

_______________ เลขที่บัญชี / Account No. _____________________  

อ่ืนๆ / Others  _______________________ 

     

 
            

            

 

 

 

 

 

            

 

 

_______________                                      ____________________  ___________________________ 

     (ลูกค้า / Customer)   (น าส่งโดย / Submitted By)  (รับเงิน / ตรวจเงิน / Received / Checked By) 
 

หมายเหตุ   วันที่ที่ต้องการแปลงสกลุเงนิ  _______________________ ผู้ตรวจลายมือชื่อ / Verified by ____________________ 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่โอนเงิน/แปลงสกลุต่างประเทศ / For Fx or Foreign currency conversion officer Only 

           USD - Conversion Rate = ……………………………               CAD - Conversion Rate =………………….………… 

           SGD - Conversion Rate =……………….………………           HKD - Conversion Rate =………………………….… 

           Others - Conversion Rate =………………………..… 
โดยท ารายการโอนเงิน/แปลงสกลุเงินเรียบร้อยแล้ว / Fx or Foreign Currency Conversion process done completely    

 

____________________       _____________________  _____________/_____________ 

         เจ้าหน้าที ่/ Officer     ผู้อนุมัติ / Authorized Person           วันที่และเวลาแปลงสกลุเงิน / Date and Time of Conversion 

 

  

ส าหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศเท่านั้น / For Foreign Trading (BTF) Account only 

เพื่อแปลงเป็นสกลุเงิน / Convert to currency 

     - แปลงจาก / Exchange from THB………..….. to USD                  - แปลงจาก / Exchange from THB………..….. to CAD  

     - แปลงจาก / Exchange from THB………..….. to SGD                  - แปลงจาก / exchanged from THB……………to HKD 

      - แปลงจาก / exchanged from ……. …………………to..………..……… 

  - แปลงจาก / exchanged from ……. ……………….…to. ……………..…  

 

 

 

 


