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

Cash
Prepaid
Credit Balance
Derivatives
Global Equity
Global Derivatives
P-Money Private Fund Share Builders Plan Bond
Other……………………………
 ให้หักเงินค่าขายซึง่ จะครบกาหนด Use the proceed from a sale which due on วันที่ Date.............../.............../................
 ให้หักเงินจากบัญชีธนาคารของข้าพเจ้า ผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) Deduct from my bank account

เข้าบัญชีประเภท
To this account type
โดย
By

 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..........................................................................................................................................................................................
 ปรับลดวงเงินทันที Reduce trade limits immediately
ลงชื่อ Sign......................................................................................ลูกค้า Client (โปรดใช้ลายเซ็นตามบัตรตัวอย่างลายเซ็นที่ได้ให้ไว้กับบริษัท)
[
]
(Please use the same signature you gave us on the signature card.)

ตารางวันรับเงินตามคาสั่งถอนเงิน Withdrawal Processing Time
จานวนเงิน Amount (บาท/Baht)
ไม่เกิน (Not over) 100,000
ต่อบัญชีต่อวัน Per account per day
เกิน (Over) 100,000
ต่อบัญชีต่อวัน Per account per day

หมายเหตุ Remarks:

เวลาทารายการ Time of Transaction
ก่อน 12:00 น. (Before 12:00 PM)
ก่อน 15:00 น. (Before 3:00 PM)
หลัง 15:00 น. (After 3:00 PM)
ได้รับเงินภายใน 15:30 น. ของวันทาการ
ได้รับเงินในวันทาการถัดไป
Received within 3:30 PM same business day
Received within next business day T+1
ได้รับเงินในวันทาการถัดไป
ได้รับเงินภายในสองวันทาการ
Received within next business day T+1
Received within two business day T+2

1. หากหลังส่งคาสั่งถอนเงินไปแล้ว ท่านมีการส่งคาสั่งซื้อ ยอดเงินที่ท่านได้รับจริงจะเป็นยอดเงินคงเหลือที่ถอนได้ (หักค่าซื้อแล้ว) และหากคาสั่งถอนเงินทาให้จานวนเงินคงเหลือในบัญ ชีน้อยกว่า 100 บาท บริษัท
จะถอนเงินคงเหลือในบัญชีให้ท่านทั้งหมด. 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 automatically.
2. เฉพาะบัญชี Global Markets: (For Global Markets Accounts)
- บริษัทจะดาเนินการถอนเงินตามสกุลเงินที่ท่านระบุ จากบัญชีในต่างประเทศ และนาเข้าบัญชีธนาคารของท่านเป็นสกุลเงินบาท.
Your chosen withdrawal currency will be exchanged into Thai Baht for depositing to your local bank account.
- หากเงินในสกุลนั้นๆมีไม่เพียงพอในการถอน ทางบริษัทฯจะถือว่าคาสั่งนั้นเป็นโมฆะ. The withdrawal will be cancelled if there is insufficient amount in the currency you specified.
- การโอนเงินกลับประเทศมีค่าธรรมเนียมโอนเงินรายการละ 2,000 บาทต่อสกุลเงินที่ต้องการถอน. A transaction charge of 2,000 baht per remittance per currency will be deducted.
- อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนขณะที่บริษัททาการโอนเงิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราแลกเปลี่ยนตอนที่ท่านส่งคาสั่ง.
The exchange rate applied is the prevailing rate during the transfer which may differ from the rate when you send the order.
- คาสั่งโอนเงินบัญชีGlobal Marketsก่อน 15:00 น.ของวันทาการ เงินจะเข้าบัญชีของท่านอย่างเร็วในสองวันทาการถัดไป (T+2) ทั้งนี้วันหยุดของประเทศที่เกี่ยวข้องในการทาธุรกรรม อาจส่งผลให้การโอนเงินล่าช้า .
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. อาจมีเหตุสุดวิสัยทาให้ท่านได้รับเงินล่าช้ากว่ากาหนด จานวนเงินที่ท่านได้รับจริง อาจต่างจากจานวนเงินที่ท่านระบุในคาสั่งถอนเงินด้ วยเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะถือว่าการถอนเงินเป็นไปตามความ
ประสงค์ของท่านและบริษัทได้ดาเนินการครบถ้วนแล้ว. 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.
ส่ วนเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูแนะนาการลงทุน
เจ้ าหน้ าที่แนะนาการลงทุน............................................................................................... ผู้จัดการฝ่ ายการตลาด....................................................................................................................
ฝ่ ายประสานงานการตลาด / ฝ่ ายหลักทรั พย์ บริการ
ผู้บันทึกรายการ........................................................................

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

ผู้อนุมัติ..........................................................................
Update 27 Sep, 2019

