คาสั่งเพื่อดาเนินการทางด้านการเงิน
Account Deposit/Withdrawal Instruction

ถึง: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ To: Operations Dept.

Fax: 0-2635-1667

วันที่ Date...................../..................../.........................

ข้าพเจ้า Name………………………………….………………………….………………………….…… เลขที่บัญชีหลักทรัพย์ Account No.…………………………….
ขอให้บริษัทฯ ดาเนินการดังนี้ Request the following transactions:

 ฝากเงิน Deposit จานวน Amount.........................................................................................................................................................บาท Baht
เข้าบัญชีประเภท
To this account type
โดย
By

Cash
Prepaid
Credit Balance
Derivatives
P-Money Private Fund Share Builders Plan Bond

Global Equity
Global Derivatives
Other……………………………

 ให้หักเงินค่าขายซึ่งจะครบกาหนด Use the proceed from a sale which due on วันที่ Date.............../.............../................
 ให้หักเงินจากบัญชีธนาคารของข้าพเจ้า ผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) Deduct from my bank account
 บัญชีธนาคารหลัก Main bank
 บัญชีธนาคารสารอง Alternate bank...........................สาขา Branch.......................................เลขที่บัญชี A/C No..............................................

 ถอนเงิน Withdraw จานวน Amount....................................................................................................................................................บาท Baht
จากบัญชีประเภท
Cash
From this account type P-Money

Prepaid
Credit Balance
Derivatives
Private Fund Share Builders Plan Bond

Global Equity
Global Derivatives
Other……………………………

วัตถุประสงค์เพื่อ  ฝากเข้าบัญชีธนาคารหลัก Deposit to my main bank account
Objective
 ฝากเข้าบัญชีธนาคารสารอง Deposit to alternate bank..........................สาขา Branch..............................เลขที่บัญชี A/C No....................................

 โอนเข้าบัญชีหลักทรัพย์ประเภท Transfer to account type...................................................... เลขที่บัญชี A/C No..................................................
 ชาระราคาค่าซื้อในบัญชีประเภท Settle the purchase in account type.................................... ครบกาหนดชาระวันที่ Due on........../.........../..........
 อื่นๆ Others..........................................................................................................................................................................................
***จานวนเงินที่ถอนได้จริงอาจต่ากว่าจานวนเงินทีท่ า่ นระบุ โดยเป็นไปตามจานวนเงินที่ประมวลผลได้ และทั้งนี้หากยอดเงินคงเหลือหลังจากการถอนเงินมีจานวนน้อยกว่า 500 บาท บริษัทจะถือว่าท่าน
ประสงค์ทจี่ ะถอนเงินจานวนคงเหลือในบัญชีทั้งหมด The actual amount withdrawn may be less than the amount you specify, which is per our calculation. If the withdrawal causes the
remaining balance in the account to be less than 500 baht, it shall be deemed that you wish to withdraw all from the account.

 ปรับลดวงเงินทันที Reduce trade limits immediately
ลงชื่อ Sign......................................................................................ลูกค้า Client (โปรดใช้ลายเซ็นตามบัตรตัวอย่างลายเซ็นที่ได้ให้ไว้กับบริษัท)
[
]
(Please use the same signature you gave us on the signature card.)
หมายเหตุ Remarks: - ท่านจะต้องนาส่งแบบคาขอถอนเงินให้ฝา่ ยปฏิบัติการหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายในเวลา 15.00 น. ของวันทาการ เพื่อให้ท่านได้รับเงินในวันทาการถัดไป (T+1)
- หากท่านนาส่งแบบคาขอถอนเงินหลังเวลา 15.00 น. ท่านจะได้รับเงินในวันทาการที่ 2 (T+2)
- The withdrawal request must be submitted to Operations Department by 03:00 p.m. to be effective in the next business day (T+1).
- If the withdrawal request is submitted after 03:00 p.m., you will receive the money on the second following business day (T+2).
ส่ วนเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูแนะนาการลงทุน

เจ้ าหน้ าที่แนะนาการลงทุน............................................................................................... ผู้จัดการฝ่ ายการตลาด....................................................................................................................
ฝ่ ายประสานงานการตลาด / ฝ่ ายหลักทรั พย์ บริการ

ผู้บันทึกรายการ........................................................................

ผู้ตรวจสอบรายการ..................................................................

ผู้อนุมัต.ิ .........................................................................
ปรับปรุง 29/01/2019

