
   SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PCL 
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน)     

   Fund Transfer Application Form (BAHTNET) 

  แบบค าขอโอนเงินทาง BAHTNET Date / วนัที่:   _________________________

1. ACCOUNT HOLDER INFORMATION / ข้อมูลลูกค้า*

Debit Account Name / ช่ือบญัชี (ส ำหรับตดับญัชี)* 

Debit Account Number / หมำยเลขบญัชี (ส ำหรับตดับญัชี)* 

2. PAYMENT DETAILS / ข้อมูลการช าระเงิน* 

Remittance  Currency & Amount / สกุลเงิน และ จ ำนวนเงินที่ตอ้งกำรโอนออก *

Amount in Words / จ ำนวนเงิน (ตวัอกัษร)*          

Value Date / วนัที่ตอ้งกำรโอนเงิน*  

3. CREDITOR (BENEFICIARY) BANK DETAILS / ข้อมูลธนาคารผู้รับผลประโยชน์ 4. CREDITOR (BENEFICIARY) DETAILS / ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ * 

SWIFT BIC / รหัส SWIFT

ของธนำคำรผูรั้บผลประโยชน์ 

Bank Name / ช่ือธนำคำร 

Address / ที่อยู ่

Message to Creditor Bank  

(Maximum 30  

characters in each line) / 

ขอ้ความถึงธนาคารผู้รบัผลประโยชน์
(ไม่เกิน 30 ตวัอกัษรต่อหนึ่งบรรทดั)

Account Number / เลขที่บญัชี * 

Full Name / ช่ือผูรั้บผลประโยชน์* 

Address / ที่อยู ่

Message to Creditor  

(Maximum 30 characters  

in each line) / 

ขอ้ความถึงผู้รบัผลประโยชน ์

(ไม่เกิน 30 ตวัอกัษรต่อหนึ่งบรรทดั) 

5. CHARGES (Please select one option only) / ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (เลือก 1 ประเภทเท่านั้น)* 

SHAR (SHA): charges on the sender side are to be borne by the debtor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the creditor /ค่ำธรรมเนียมเฉพำะธนำคำรผูโ้อนเรียกเก็บจำกผูโ้อน

CRED (BEN): Borne by Debtor All transaction charges are to be borne by the debtor/ค่ำธรรมเนียมทั้งหมดเรียกเก็บจำกผูรั้บผลประโยชน์          

6. PURPOSE OF TRANSFER / วัตถุประสงค์การโอนเงิน*

*Mandatory field / ขอ้มูลที่จ ำเป็นตอ้งระบุ   

For payment by debiting the above-mentioned account, I/we hereby authorize the Bank to debit my/our account for amount transferred, fees and other charges (if any).  

 กรณีการช าระเงินโดยการหักบัญชี ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารหักเงินตามจ านวนที่ขอโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จากบัญชีเลขที่ข้างต้นของข้าพเจ้าได้ 

I/We acknowledged and agreed to be bound by the conditions of the Bank that announced in https://www.smtb.jp/smtbthai/  

ข้าพเจ้ารับทราบ และยินยอมผูกพันตามเง่ือนไขของธนาคารที่ประกาศไว้ใน https://www.smtb.jp/smtbthai/ ทุกประการ

FOR BANK USE ONLY 

Signature 

Verification 
Transaction ref. no. 

  APPLICANT’S AUTHORISED SIGNATURE(S) & COMPANY’S SEAL (IF APPLICABLE)

ลำยมือช่ือผูม้ีอ  ำนำจลงนำม และ ตรำประทบันิติบุคคล (ถำ้มี)

LD15082022 

https://www.smtb.jp/smtbthai/
https://www.smtb.jp/smtbthai/
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