
 

บริษัทหลักทรพัย  ฟลลิป (ประเทศไทย)  จาํกัด (มหาชน)
Phillip Scurities (Thailand) Public Company Limited 
ชั้น 15 อาคารวรวัฒน เลขที่ 849 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
15th  Fl. Vorawat Bldg., 849 Silom , Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND             วันที ่   …………………………  
Tel : 66-2635 1700  Fax.: 66-2635 1615, 66-2635 1667                                     Date 

แบบคาํขอยืม/คืนหลักทรพัย (Borrow/Return Shares Instruction) 
 
ขาพเจา..............................................................รหสัลูกคา........................มีความประสงคขอใหบริษัทฯ ดําเนนิการดังนี ้
I/We                                                               Code                             Request to 
 

  ยืมหลักทรัพย  และขอใหดําเนินการกับหลักประกันดังนี้  Borrow securities and please process the margin as below: 

  ขาพเจามีหลักประกันในบัญชีเพียงพออยูแลว           I have sufficient collateral in my account. 

  ขอใหบริษัทหักหลักประกันจากบัญชีของขาพเจา    จํานวน                                 บาท  

        I will deliver collateral by                          Amount                               Baht

   หักจาก Cash a/c 
     Deduct from Cash a/c 

  หักจาก Prepaid a/c 
     Deduct from Prepaid a/c 

  หักจาก Derivatives a/c 
     Deduct from Derivatives a/c 

 

   หักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS)   
     Debit from my bank a/c 

  นําฝากเขาบัญชีธนาคารบริษัท 
     Deposit to PST bank a/c 

  อ่ืน ๆ ระบุ ………………………….. 
     Other (please specify) 

 

  สงคืนหลกัทรัพย Return borrowed securities 

 
โดยใหมีผลวันที่ ................................................... ดังรายละเอียดตอไปนี้. 
Effective Date                                                    As following details  
 

หลักทรัพย (Securities) จํานวน (Units)     หลักทรัพย (Securities) จํานวน (Units) 
     
     
     
     
     
 

ขาพเจารับรองวาขอความที่ไดยื่นขอใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขางตนเปนความจริงทุกประการ  
 

I certify that above statement is correct. 
 
 

ลงชื่อ ...........................................................Customer’s Signature 
 

STAFF ONLY
Marketing & Authorizer 
 
 
Marketing Officer…..………………………….Date……../…../……. 

 ดําเนินการแลว ผานระบบ Online 
 ขอให SBL Operations ดําเนินการใหลกูคา 

 
Branch Manager……..….…..….…………….Date ……./…../…….. 
 
 
Approve by………..…………..….…………….Date ……./…../…….. 

Counter Service 
□  ตรวจสอบลายมือชือ่ลกูคา  
□  ตรวจสอบหุน เอกสารประกอบ 
□  ยืนยันกับลูกคา                                Date.…../….../…. 

Settlement 
ตรวจสอบและดําเนินการ 
                                                         Date..…../….../……. 

Credit Control
ปรับปรุงขอมูลในระบบ Front 
                                                         Date..…../….../……. 
Custodian
บันทึกรายการ 
                                                         Date..…../….../……. 
Approve by 
 
                                                         Date..…../….../……. 

 

attavimon
Rejected
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