
 

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 

แบบคาํขอใหยืม/เรียกคืนหลักทรพัย 
 (Lend & Recall Shares Instruction) 

 
ขาพเจา.........................................................รหสัลูกคา.....................ขอใหบริษัทฯ ดําเนินการ โดยมผีลวันที.่.................ดังนี ้
 

  ใหยมืหลกัทรัพย (Lend) 
 

  เรียกคืนหลักทรัพย    (Recall) 
 
ตามรายละเอียดดังนี้   
 

หลักทรัพย (Securities) จํานวน (Units)     หลักทรัพย (Securities) จํานวน (Units) 
     
     
     
     
  
ขาพเจารับรองวาขอความที่ไดยื่นขอใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขางตนเปนความจริงทุกประการและขาพเจามีกรรมสิทธิ์บนหลักทรัพยท่ีไดระบุไวนี้  
 
ขาพเจาเขาใจและยินยอมดังนี้ 

1. ขาพเจารับทราบวาคําขอนี้เปนการจองสิทธิ์ใหยืมหลักทรัพยเทานั้น จนกวาบริษัทจะแจงยืนยันการยืมหลักทรัพย 
2. บริษัทจะคํานวณคาธรรมเนียมจายใหกับขาพเจา ตามประกาศของบริษัท โดยนับจากวันทําการถัดไป 
3. บริษัทจะทําการสงหนังสือยืนยันธุรกรรมใหกับขาพเจาในวันทําการถัดจากวันท่ีบริษัททําการยืมหลักทรัพย  
4. ขาพเจาตกลงใหยืมหลักทรัพยจนกวาขาพเจาจะแจงเรียกคืนหลักทรัพยเปนลายลักษณอักษรมายังบริษัท หรือบริษัทสงคืนหลักทรัพยใหกับ

ขาพเจา 
 
 

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

 

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