
 

OP_ใบขอถอนเงิน 310719.doc 

* จํานวนเงิน (บาท) 
   Withdrawal amount (Baht) 

* จํานวนเงินเป็นตวัอกัษร 
    Amount in words 

ใบขอถอนเงนิ 
MONEY WITHDRAWAL REQUEST FORM 

                                        วนัที5  Date .................................................. 
ข้าพเจ้า I  ................................................................................................................................................. เลขที5บญัชี Account number.................................................... 
สาขา Branch......................................................... 
มีความประสงค์ขอถอนเงินในบญัชีชื Eอขายหลกัทรัพย์ของข้าพเจ้าจากบญัชีประเภท I would like to withdrawal the money from my account type as below. 
(    ) บญัชีเงินสด Cash account        (    ) บญัชีแคชบาลานซ์ Cash balance account                       (    ) บญัชีเครดติบาลานซ์ Credit balance account          
(    ) บญัชีสญัญาซื Eอขายลว่งหน้า Derivatives account (    ) บญัชีซื Eอขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ Offshore account 

      * หากเป็นการถอนเงินบญัชีซื�อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ ให้ระบขุ้อมูลในกรอบด้านล่าง For withdrawal of Offshore account, please fill the information below. 
 
 
 
 

 
 

 
   
 ข้าพเจ้าขอถอนเงนิโดย  I would like to withdrawal the money by 

 ให้บริษัทนําฝากเข้าบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า ณ To transfer to my bank account at      
        ธนาคาร Bank....................................................       สาขา Branch   ...................................................... 
 บญัชีเงินฝากประเภท  Account type..............................................................     บญัชีเงินฝากเลขที5 Bank account number ….......………........................................... 
 นําไปชําระคา่ซื Eอขายหลกัทรัพย์ประเภทบญัชีเงินสดของข้าพเจ้า To settle the purchase in my cash account. 
 นําไปฝากเข้าบญัชีประเภทอื5นของข้าพเจ้า To deposit to my other type of trading account  เลขที5บญัชี Account number.................................................................... 
 นําไปชําระธุรกรรมอื5นๆ ในชื5อของข้าพเจ้าเทา่นั Eน (โปรดระบ)ุ Other transaction only under my name (Please specify)....................................................................... 
       ......................................................................................................................................................................................................................................................... 
กรณีจํานวนเงินคงเหลือในบญัชีของข้าพเจ้าไม่เพียงพอกบัจํานวนเงินที5ขอถอนดงักลา่วข้างต้น ขอให้บริษัทดําเนินการดงันี E  
If our cash balance does not match with the withdrawal amount as specified above, please process one of the following. 
 ขอถอนเงินเทา่กบัจํานวนเงินที5ถอนได้ในบญัชี To withdraw equal to the cash balance available. 
 ยกเลกิคําขอถอนเงินดงักลา่วข้างต้น  To cancel the withdrawal request. 
 

        ลายมือชื5อเจ้าของบญัชี Signature……………………………………………….……… 
       (โปรดลงลายมือชื5อให้ตรงกบัตวัอยา่งที5ให้ไว้กบับริษัท Please sign as same as the signatures card) 
หมายเหต ุ  
1. เมื5อบริษัทนําเงินเข้าบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า ให้ถือวา่ข้าพเจ้าได้รับเงินที5ขอถอนเป็นที5เรียบร้อยแล้ว when the company pays into my bank account, it shall be deemed that I have already received payment. 
2. ข้าพเจ้ารับทราบวา่บริษัทจะดําเนินการจ่ายเงินไมเ่กินจํานวนเงินที5ลกูค้ามีหรือจํานวนเงินที5ขอถอน ตามวนัที5ที5บริษัทกําหนด โดยรายการถอนเงินที5สง่ให้ฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรัพย์ภายในเวลา dd.ee น. จะมีผลให้ได้รับเงินตามคําสั5งในวนัทําการ

เดียวกัน หากถอนเงินหลงัเวลา dd.ee น. จะได้รับเงินในวนัทําการถัดไป (เฉพาะการโอนเงินบาทภายในประเทศ) .I acknowledge that the company will pay the amount of cash balance in the client’s account or amount of 
withdrawal requested, whichever lower. If the withdrawal instruction was sent to operation department by 11.00 a.m., the client will receive the fund within the same day. For the instruction sent after 11.00 a.m., the 
client will receive the fund on the next working day (Only domestic money transfers in Baht currency). 

3. กรณีลกูค้าทําธรุกรรมใดๆกบับริษัท จะต้องเป็นชื5อลกูค้าที5เปิดบญัชีซื Eอขายหลกัทรัพย์ไว้กบับริษัทเท่านั Eน For the transactions with the company, the name must be as same as trading account name opened with the company only 
4. ลกูค้ายอมรับอตัราแลกเปลี5ยน ณ วนัที5ทําการถอนเงิน ตามที5เจ้าหน้าที5ได้แจ้งกบัลกูค้า Customers accept the exchange rate on the date of withdrawal. As the broker informs the customer. 
************************************************************************************************************************************************************************************************************ 
สําหรับเจ้าหน้าที&บริษัท For officer only 
การสอบยันการขอถอนเงนิ   

- ชื5อพนกังานผู้สอบยนั        (ตวับรรจง)     
 � สํานกังานใหญ่        � สาขา                               

- ผลการสอบยนั  �    ลกูค้ายื5นเอกสารด้วยตนเองกบัพนกังานฝ่ายปฏิบตักิารหลกัทรัพย์ วนัที5         เวลา   
          �    ติดตอ่ลกูค้าโดยการโทรสอบยนัข้อมลู:                       วนัที5         เวลา    

� เบอร์พนกังานที5ใช้ตดิตอ่    เบอร์โทรของลกูค้า     
� ผลการโทรสอบยนั: (โปรดระบ)ุ           

หมายเหต:ุ  � กรณีโทรติดตอ่ลกูค้าไมไ่ด้ ให้บนัทึกข้อมลูไว้ด้วยทกุครั Eง    
                  � หากเบอร์โทรศพัท์ของลกูค้าที5ติดตอ่ ไมต่รงกนักบัฐานข้อมลูในระบบ back office ให้จดบนัทกึเบอร์โทรของลกูค้านั Eนไว้ด้วย และแจ้งลกูค้าให้ทําการเปลี5ยนแปลงหรือเพิ5มเบอร์โทรศพัท์ดงักลา่วตามขั Eนตอนที5บริษัทกําหนด 

ฝ่ายปฏิบัตกิารหลักทรัพย์ ฝ่ายสินเชื&อ ฝ่ายปฏิบัตกิารหลักทรัพย์ 
ผู้ตรวจสอบลายมือชื5อลกูค้า 

ผู้สอบทานสนิเชื5อ ผู้บนัทกึข้อมลู ผู้ lสอบทานข้อมลู 
สาขา / ทีม สาํนกังานใหญ่ 

   

   

วนัที5 วนัที5 วนัที5 วนัที5 วนัที5 

(สําหรับการถอนเงินบญัชีซื�อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศเท่านั�น) 
 

สกลุเงินที5จะใช้แปลงค่า ............................................. 
อตัราแลกเปลี5ยน ....................................................... 
จํานวนเงินหลงัแปลงค่า ……..........................……………...…. บาท 

 

สําหรับบญัชีซื Eอขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศเท่านั Eน For Offshore  account only 
ข้าพเจ้าขอถอนเงินจากสกลุเงินดงัต่อไปนี Eและแปลงเป็นสกลุเงินบาท Please withdraw the money from following currency and convert them to THB  
       USD …………………….         SGD ……………….......….         HKD …………....………….        VND ……………....……….       Others (Specify) ....…………………..……… 
ในกรณีเป็นการนําเงินกลบัประเทศไทย ข้าพเจ้าถือวา่เงินจํานวนดงักลา่วเป็นเงิน The money which  withdrawal back to Thailand is 
         สว่นต้นทนุ Principal  สว่นกําไร Profit 


