
ถึง / To   :     ฝายปฏิบัติการหลกัทรัพย / Operation Department     FAX: 0-2635-1667      วันที่ / Date .......................................... 

ขาพเจา / I.......................................................................................       เลขที่บัญชี / Account No.   มีความประสงคให / would like to  

     ถอนเงินจากบัญชี / Withdraw from     วันที่ตองการเบิกถอน / Effective Date  ..................................................................... 
จํานวนเงิน / Amount     [    ] Cash ………….……………….…….   [    ] Pre-paid …………………….  [    ] Credit Balance  …………………...…........ 

 [    ] Derivatives .......................................   [    ] Global Markets .....................  [    ] อื่น ๆ / Other ………….............................. 
 นําเงินคาขายซ่ึงครบกําหนดชําระวันที ่/ Deduct from my sale proceeds which due on .........................จํานวน / Amount.............................บาท / Baht 
หกัเงินจากบญัชีธนาคารของข้าพเจ้า  / Direct Debit from my bank account (ATS)     จํานวน / Amount.............................บาท / Baht 

สั่งจายเช็คในนามของขาพเจา โดยขาพเจาขอรับเช็คดวยตนเอง  (ยกเวนเงินคาขาย) 
Cheque Payable to me and I will receive the cheque by myself (except the sale proceeds)  

 นําฝากเขาบัญชีธนาคาร..................................................... สาขา...........................................    เลขที่บัญชีธนาคาร ..........................................
      Account No. Deposit to my Bank Account at Bank    

ประเภทบัญชี / Account Type             
  Branch            

[     ] ออมทรัพย / Saving  [    ]  กระแสรายวัน / Current  
  นําฝากเขาบัญชีของขาพเจาที่เปดไวกับ บมจ.หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) /  Deposit to my other account type with Phillip Securities  

จํานวนเงิน / Amount    [    ] Cash ……….……………..…   [    ] Pre-paid …………………….  [    ] Credit Balance  ………………….……..  
    [    ] Derivatives ..................................   [    ] Global Markets.........................  [    ] อื่น ๆ / Other ...................................... 

  ชําระคาซื้อหลักทรัพยในบัญชี...............................................กําหนดชําระวันที่...........................จํานวน ................................................... บาท 
Setoff against Purchase of my account        Due Date   Amount    Baht  

  อื่นๆ Other.......................................................................................................................................................................................................

1. ถอนตามจํานวนเงินที่ระบุขางตนเทานั้น  ถานอยกวาที่ระบุไมขอถอน  / Withdraw as aforesaid amount.
2. ถอนตามจํานวนเงินที่ประมวลผลได หรือตามจํานวนเงินท่ีระบุไว แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา  / Withdraw as the available amount or the

aforesaid amount whichever is lower.
หากไมระบุ ใหถือวาขาพเจามีความประสงคถอนเงินตามเงื่อนไขที่ 2 / If there is no specification, please identify as condition no. 2. 

ขาพเจาตกลงวา หากจํานวนเงินในบัญชหีลังจากการถอนเงินตามใบคําขอน้ีคงเหลือนอยกวา 500 บาท  ขาพเจาตกลงยินยอมเบิกถอนเปนจํานวน 

เงนิคงเหลือในบัญชีทั�งหมด และให้ถือว่าท่านได้ดาํเนินการตามความประสงคของขาพเจา 
I accept that if the available amount after withdrawal remains less than 500 Baht, I agree and accept to withdraw all and it shall be deemed that the 
Company process as my request.  

ลงนาม  ................................................................................... ........................ ลูกคา    ( โปรดลงนามตรงกับบัตรตัวอยางลายเซ็นตที่ใหไวกับบริษัทฯ ) 
Signed (        ) Client    (Signature must be the same as your signature card) 

ุลงนาม ......................................................... .................................................... ผู้แนะนําการลงทน
Signed (  ) Investment Consultant 

ลงนาม ....................................................... .................................................... ผูอนุมัติ  
 Signed (  ) Authorizer 

หมายเหตุ  :      -    ทานจะตองนําสงแบบคําขอถอนเงินใหฝายปฏิบัติการหลักทรัพยของบริษัทฯ ภายใน 12.30 น. ของวันทําการ  ทานจะไดรับเงินในวันทํา
การถัดไป และบริษัทฯ จะดําเนินการลดจํานวนเงินจากระบบซื้อขายในชวงพักการซ้ือขายของวันทําการนั้นๆ 

-    กรณีลูกคานําสงแบบคําขอถอนเงินหลัง 12.30 น.  บริษัทฯ จะดําเนินการลดจํานวนเงินจากระบบซื้อขายในชวงพักการซื้อขายในวันทําการ
ถัดไป  ทานจะไดรับเงินในวันทําการท่ี 2   

Remarks : -   The request must be submitted to Operation Department by 12.30 p.m. and 1 business day prior effective date.  Your trade 
limit will be reduced on the intermission session.    

-   If the request is submitted after 12.30 p.m., your trade limit will be reduced on next business day and you will receive money

สําหรับเจาหนาท่ี (For Company Use Only) 
ฝายปฏิบัติการ ผูตรวจสอบลายมือช่ือ ผูตรวจสอบความถูกตอง ผูอนุมัต ิ

ผูบันทึกรายการ ฝายควบคุมวงเงิน

Receive by        OPS           Invest. Consult 
Call #1 ……….….…...……. Time……....... 
Call #2 ………….……….…..Time….……. 
Call #3 ………..……………. Time……….. 

Complete:        Yes          No 
Reason……………………………. 
…………………………………….. 
Confirm by...………….…Ext……  

คําสั่งเพื่อดําเนินการทางดานการเงิน (Cash Management Instruction)

 

ภายใต้เงื�อนไขดงันี � (เลือกเพยีงข้อเดยีว) Under the following condition (Choose only one)

-    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนลงนามในเอกสารนี �

ปรับปรุง 07/08/2558

-   Please complete all information and fill in this form before authorize
on next 2 business day

[   ] ลดวงเงินและกนัเงินทนัที

  (Segregate fund once received)
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