กจ. 010/2559

วันที่ 14 ธันวาคม 2559

เรื่อง เปลี่ยนแปลงช่องทางการรับเงินฝากหลักประกันจากลูกค้า (เพิ่มเติม)
เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
ตามที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ได้กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน เรื่องช่องทางการรับเงินจากลูกค้า โดยให้บริษทั สามารถ
รับเงินฝากหลักประกันจากลูกค้าตามช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การฝากเงินหลักประกันผ่านระบบตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ซึ่งเมื่อท่านมีความประสงค์ฝากหลักประกันผ่านช่องทางนี้
และแจ้งให้บริษัททราบ บริษทั จะดาเนินการตัดเงินในบัญชีเงินฝากของท่าน ตามที่ท่านได้สมัครใช้บริการไว้ ทั้งนี้ การ
ฝากเงินหลักประกันผ่านช่องทางนี้ ท่านจะต้องสมัครใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS) กับบริษทั แล้วเท่านั้น กรณีที่
ท่านประสงค์จะใช้ช่องทางนี้ในการนาฝากเงินหลักประกัน แต่ยังไม่ได้สมัครใช้บริการ ท่านสามารถติดต่อผู้แนะนา
การลงทุนของท่านเพื่อดาเนินการสมัครได้
2. การฝากเงินหลักประกันผ่านช่องทาง บริการรับชาระสินค้าและบริการ (Bill Payment) มีช่องทางการรับชาระเงิน ดังนี้
2.1 เคาน์เตอร์ธนาคาร

2.2 เครื่อง ATM/CDM

2.3 Internet Banking

2.4 Mobile Banking

ซึ่งบัญชีที่ทำรำยกำรนัน้ จะต้องเป็นชื่อบัญชีของลูกค้ำเอง โดยกำรฝำกหลักประกันผ่ำนช่องทำง บริกำรรับชำระสินค้ำ
และบริกำร (Bill Payment) ทั้ง 4 ช่องทำงข้ำงต้น ต้องใช้เลขที่อ้ำงอิง (Reference Code) เพื่อยืนยันตัวตนของท่ำน
ตำมที่บริษัทกำหนดไว้เท่ำนั้น
3. การฝากหลักประกันผ่านการโอนเงินทางเครือข่ายอิเลคทรอนิคส์ระหว่างธนาคาร ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (Baht
Net) ซึ่งท่านจะต้องเป็นผู้รบั ผิดชอบค่าธรรมเนียมเต็มจานวน
ทั้งนี้ ท่านสามารถฝากหลักประกันผ่านช่องทางต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกรำคม 2560 เป็นต้นไป บริษัทจะ
ไม่สามารถดาเนินการรับฝากเงินหลักประกันผ่านช่องทางอืน่ นอกเหนือจากช่องทางที่ได้กาหนดไว้ข้างต้น และหากท่านได้นาฝาก
หลักประกันผ่านช่องทางอืน่ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับฝากเงินหลักประกันดังกล่าวในทุกกรณี และท่านจะสามารถขอรับ
เงินคืนโดยจะต้องแสดงหลักฐานการโอนเงินฉบับจริง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองโดยถูกต้อง
ครบถ้วน เท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ กรณีท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผู้แนะนาการลงทุนของท่าน
หรือฝ่ายปฏิบัติการ หมายเลข 02-687-9999
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จากัด
หมายเหตุ : ให้ยกเลิกการโอนเงินหลักประกันโดยวิธี Pay-in Slip ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

รายละเอียดช่องทางการโอนเงินหลักประกันจากลูกค้า มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกรำคม 2560
ช่องทำงกำรโอน
ธนำคำรและวิธีกำร
เงินหลักประกัน
1.การตัดบัญชี
ธนาคาร BBL
เงินฝากธนาคาร โดยลูกค้ากรอกแบบฟอร์มฝากหลักประกัน พร้อมลงลายมือชื่อ ให้ตรงกันกับ
อัตโนมัติ (ATS) ตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับบริษทั เลือกฝากเงินผ่านระบบ ATS (สาหรับ
ลูกค้าที่สมัครใช้บริการตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) กับบริษทั เท่านั้น)
2. รายการโอนเงิน ธนาคาร BBL, KBANK, SCB, BAY, KTB
ผ่านระบบ
2.1 เคาน์เตอร์ธนาคาร
2.2 เครื่อง ATM/CDM
Bill Payment
2.3 Internet Banking
2.4 Mobile Banking

ช่องทำงกำรส่งเอกสำรหลักฐำน
ส่งแบบฟอร์มมายังฝ่ายปฏิบตั ิการ
operation@ylgfutures.co.th หรือ
Fax: 02-677-5511
ส่งแบบฟอร์มมายังฝ่ายปฏิบตั ิการ
operation@ylgfutures.co.th หรือ
Fax: 02-677-5511

ซึ่งบัญชีเงินฝากที่ทารายการนั้น จะต้องเป็นชื่อบัญชีของลูกค้าเอง
โดยการฝากหลักประกันผ่านช่องทาง บริกำรรับชำระสินค้ำและบริกำร
(Bill Payment) ทั้ง 4 ช่องทางข้างต้น ต้องใช้เลขทีอ่ ้างอิง (Reference Code)
เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน ตามที่บริษัทกาหนดไว้เท่านัน้
โดยลูกค้ากรอกแบบฟอร์ม Bill Payment, Pay-in Slip ชื่อ-นามสกุล,
Ref.1 กรอกเลขที่บัญชี (Customer Number) ที่ลูกค้าเปิดไว้กับบริษทั ,
Ref.2 กรอกเลขที่บตั รประชาชน
ชาระผ่านตู้ ATM, Internet Banking, Mobile Banking, หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร
***เลือกเมนู ชาระค่าสินค้าและบริการ***
3. รายการโอนเงิน ธนาคาร BBL, KBANK, SCB, BAY, KTB, TMB, UOB, Thanachart Bank
ส่งแบบฟอร์มมายังฝ่ายปฏิบตั ิการ
ผ่านระบบ
ลูกค้าโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เป็นระบบสาหรับการโอนเงินครั้งละ
operation@ylgfutures.co.th หรือ
Baht Net
มากๆ ไปเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รบั เงิน ที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่น
Fax: 02-677-5511
**มีค่าธรรมเนียมการโอน รายการละ 250 บาท ซึ่งลูกค้าต้องรับผิดชอบเต็ม
จานวน (ค่าธรรมเนียมขาโอนออก 150 บาท ค่าธรรมเนียมขารับโอน 100
บาท)
สาหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้เปิดใช้บริการ ATS กับธนาคาร สามารถสมัครเพื่อขอใช้บริการดังกล่าว โดยติดต่อสอบถามรายละเอียด
(เพิ่มเติม) ได้ที่ ผู้แนะนาการลงทุนของท่าน หรือ ฝ่ายปฏิบตั ิการ 02-687-9999
*** กรณีลูกค้า ฝากเงินหลักประกัน ผ่านช่องทางอื่น เช่น Pay-in บริษทั ขอสงวนสิทธิป์ ฏิเสธการรับฝากเงินหลักประกันดังกล่าวใน
ทุกกรณี และท่านสามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้โดยจะต้องแสดงหลักฐานการโอนเงินฉบับจริง พร้อมสาเนาบัตรประชาชนเท่ำนั้น

หมำยเหตุ :
1. ยกเลิกกำรโอนเงินฝำกหลักประกัน โดยใช้ Pay-in ผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 กรกฎำคม 2559 เป็นต้นไป
2. กำรโอนเงินผ่ำนระบบ Bill Payment โดยใช้บัตร ATM ธนำคำรกรุงเทพ (BBL) ระบบของธนำคำรกรุงเทพ จะแสดงข้อมูลกำร
โอนเงินให้บริษัทตรวจสอบในวันทำกำรถัดไป ดังนัน้ บริษัทจึงปรับปรุงข้อมูลเงินฝำกหลักประกันให้ลูกค้ำได้ภำยในวันทำกำรถัดไป
3. กำรโอนเงินผ่ำน ธนำคำรกรุงไทย (KTB) ทุกช่องทำง ระบบของธนำคำรกรุงไทย จะแสดงข้อมูลกำรโอนเงินให้บริษัทตรวจสอบใน
วันทำกำรถัดไป ดังนั้น บริษัทจึงปรับปรุงข้อมูลเงินฝำกหลักประกันให้ลูกค้ำได้ภำยในวันทำกำรถัดไป
4. เฉพำะกรณีที่ลูกค้ำโอนเงินผ่ำนระบบ Bill Payment ลูกค้าไม่จาเป็นต้องจัดส่งหลักฐานการโอนเงินมายังบริษัท
4.1 กรณีลูกค้าโอนเงินหลักประกัน และแจ้งให้ ผู้แนะนาการลงทุน หรือ ฝ่ายปฏิบตั ิการ ทราบถึงการโอนเงิน บริษัทจะดาเนินการ
ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเงินฝากหลักประกันให้ลูกค้า ต่อไป
4.2 กรณีลูกค้าโอนเงินหลักประกัน โดยไม่แจ้งให้ ผู้แนะนาการลงทุน หรือ ฝ่ายปฏิบัติการ ทราบถึงการโอนเงิน เมื่อบริษัท
ตรวจสอบพบรายการโอนเงินหลักประกันจากลูกค้าผ่านระบบ Bill Payment บริษัทจะปรับปรุงข้อมูลเงินฝากหลักประกันให้ลูกค้า
ในวันทาการถัดไป

