
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางวันรับเงินตามค าส่ังถอนเงิน Withdraw Processing Time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้แนะน าการลงทุน 

 
เจ้าหน้าที่แนะน าการลงทุน.................................................................................................... 

 
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด.............................................................................................................. 

ฝ่ายประสานงานการตลาด / ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ 

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

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

 
ผู้อนุมัติ............................................................................. 

 

เวลาท ารายการ Time of Transaction 

จ านวน Amount (บาท/Baht) ก่อน 12:00 น. (Before 12:00 PM) ก่อน 15:00 น. (Before 3:00 PM) หลัง 15:00 น. (After 3:00 PM) 

ไม่เกิน (Not Over) 500,000 
ต่อบญัชีต่อวนั Per account per day 

ไดรั้บเงินภายใน 15:30 น. ของวนัท าการ 
Received within 3:30 PM same business day 

ไดรั้บเงินในวนัท าการถดัไป 
Received within next business day T+1 

เกิน (Over) 500,000 
ต่อบญัชีต่อวนั Per account per day 

ไดรั้บเงินในวนัท าการถดัไป 
Received within next business day T+1 

ไดรั้บเงินภายในสองวนัท าการ 
Received within two business day T+2 

 

 

โดย   ให้หักเงินค่าขายซ่ึงจะครบก าหนด Use the proceed from a sale which due on  วนัท่ี Date.............../.............../................ 
                       ให้หักเงินจากบญัชีธนาคารของขา้พเจา้  ผ่านบริการหักบญัชีเงินฝากอตัโนมติั (ATS)  Deduct from my bank account 

   บญัชีธนาคารหลกั Main bank 

   บญัชีธนาคารส ารอง Alternate bank...........................สาขา Branch.......................................เลขท่ีบญัชี A/C No.......................................................................... 

 

วัตถุประสงค์เพื่อ   ฝากเขา้บญัชีธนาคารหลกั Deposit to my main bank account 

                       ฝากเขา้บญัชีธนาคารส ารอง Deposit to alternate bank..................................สาขา Branch..................................เลขท่ีบญัชี A/C No..................................................... 

  โอนเขา้บญัชีหลกัทรัพยป์ระเภท Transfer to account type.................................................................... เลขทีบ่ญัชี A/C No................................................................... 

   ช าระราคาค่าซ้ือในบญัชีประเภท Settle the purchase in account type............................................................ ครบก าหนดช าระวนัท่ี Due on............/............./............ 

   อื่นๆ Others.............................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 ถอนเงิน Withdraw    จ านวน Amount........................................................................................................................................................ .บาท Baht   

 

 ฝากเงิน Deposit    จ านวน Amount.........................................................................................................................................................บาท Baht   

 

 

ค าส่ังเพื่อด าเนินการทางด้านการเงิน 

ลงช่ือ Sign......................................................................................ลูกคา้ Client       (โปรดใชล้ายเซ็นตามบตัรตวัอยา่งลายเซ็นท่ีไดใ้ห้ไวก้บับริษทั)  
                 [                                                                                    ] (Please use the same signature you gave us on the signature card.) 
                  
 

 

                     

 
 

ถึง: ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์  To: Operations Dept. Fax: 0-2635-1667 วันที ่Date...................../..................../......................... 
ข้าพเจ้า Name………………………………….…….………………………………………………….……….…… เลขท่ีบัญชีหลักทรัพย์ Account No.……………………………………………...………. 
ขอให้บริษัทฯ ด าเนินการดังนี้ Request the following transactions: 

เข้าบัญชีประเภท     Cash Prepaid Credit Balance Derivatives Global Equity Global Derivatives  

      P-Money  Private Fund  Share Builders Plan  Bond   Other…………………………… 

 

Account Deposit/Withdrawal Instruction 

To this account type 

By 

Objective 

 ปรับลดวงเงินทนัที  Reduce trade limits immediately 

 

1. หากหลงัส่งค าสั่งถอนเงินไปแลว้ ท่านมีการส่งค าสั่งซ้ือ ยอดเงินท่ีท่านไดรั้บจริงจะเป็นยอดเงินคงเหลือท่ีถอนได ้(หักค่าซ้ือแลว้) และหากค าสั่งถอนเงินท าให้จ านวนเงินคงเหลือในบญัชี 
นอ้ยกว่า 100 บาท บริษทัจะถอนเงินคงเหลือในบญัชีให้ท่านทั้งหมด A subsequent purchase transaction may lower the actual amount you receive from your pending withdrawal.  
And if a withdrawal causes the remaining balance to be lower than 100 baht, the remainder shall also be withdrawn automatical ly. 

2. เฉพาะบญัชี Global Markets: (For Global Markets Accounts) 
- บริษทัจะด าเนินการถอนเงินตามสกุลเงินท่ีท่านระบุ จากบญัชีในต่างประเทศ และน าเขา้บญัชีธนาคารของท่านเป็นสกุลเงินบาท  

Your chosen withdrawal currency will be exchanged into Thai Baht for depositing to your local bank account.  
- หากเงินสกุลนั้นๆ มีไม่เพียงพอในการถอน ทางบริษทัฯจะถือว่าค าสั่งน้ีเป็นโมฆะ The withdrawal will be cancelled if there is insufficient in the currency you specified.  
- การโอนเงินกลบัประเทศมีค่าธรรมเนียมโอนเงินรายการละ 2,000 บาทต่อสกุลเงินท่ีตอ้งการถอน A transaction charge of 2,000 baht per remittance per currency will be deducted. 
- อตัราแลกเปลี่ยนท่ีใชเ้ป็นอตัราแลกเปลี่ยนขณะท่ีบริษทัท าการโอนเงิน ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงไปจากอตัราแลกเปลี่ยนตอนท่ีท่านส่งค าสั่ง 

The exchange rate applied is the prevailing rate during the transfer which may differ from the rate when you send the order. 
- ค าสั่งโอนเงินบญัชี Global Markets ก่อน 15.00 น. ของวนัท าการ เงินจะเขา้บญัชีของท่านอย่างเร็วในสองวนัท าการถดัไป (T+2) ทั้งน้ี วนัหยดุของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งในการท าธุรกรรม  
อาจส่งผลให้การโอนเงินล่าชา้ Transfer instructions sent by 3 PM on a business day will be effective in two business days (T+2), the soonest. The national holiday in the related countries 
may further delay the transfer. 

3. อาจมีเหตุสุดวิสัยท าให้ท่านไดรั้บเงินล่าชา้กว่าก าหนด จ านวนเงินท่ีท่านไดรั้บจริง อาจต่างจากจ านวนเงินท่ีระบุในค าสั่งถอนเงินดว้ยเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะถือว่าการถอนเงิน 
เป็นไปตามความประสงคข์องท่านและบริษทัไดด้ าเนินการครบถว้นแลว้ There may be unforeseen circumstances that can delay the processing of your withdrawal. The actual amount you 
receive may differ from the amount you specify due to conditions mentioned above but it shall be deemed that the amount is according to your request and that we have fulfilled your order. 

หมายเหตุ Remarks: 

Last Updated   25/02/2021 

จากบัญชีประเภท     Cash Prepaid Credit Balance Derivatives Global Equity Global Derivatives  

  
 

 

 

From this account type     P-Money  Private Fund  Share Builders Plan  Bond   Other…………………………… 

 


