
 แบบค ำขอถอน - โอนหลกัทรพัย์

Securities Withdrawal/Transfer Request form

วนัที่
(Date)

ชือ่ลกูคำ้ เลขทีบ่ญัช ี
(Customer Name) (A/C No.)

ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อใหบ้รษัิทฯ ด าเนนิการเบกิ-โอนหุน้ของขา้พเจา้ดังนี ้(Please withdraw/transfer my securities as follows) :

ถอน-โอน เพือ่ "บญัชขีองขำ้พเจำ้เอง"  (Withdrawal/Transfer to "My Own Account")

ถอนเป็นใบหุน้ (Securities Certificate Withdrawal) โอนไปบญัชเีลขที ่(Transfer to A/C No.)

โอนไปบรษิทัหลกัทรพัยอ์ ืน่ ชือ่ เลขสมำชกิ เลขทีบ่ญัชี
(Transfer to other Broker) (Participant No.) ( A/C No.)

โอนหลกัทรพัยเ์พือ่แปลงสถำนะ (                       to                       ) อืน่ๆ

ถอน-โอน เพือ่ "บญัชบีคุคลอืน่" (Withdraw/Transfer to Other Person's Account)

ชือ่ผูร้บัโอน ควำมสมัพนัธ์
(Name of Transferee) (Relationship)

เลขทีบ่ตัรประชำชน (Citizen ID/Passport No. of the Transferee)

ถอนเป็นใบหุน้ (Securities Certificate Withdrawwal) โอนไปบญัชเีลขที ่(Transfer to A/C No.)

โอนไปบรษิทัหลกัทรพัยอ์ ืน่ ชือ่ เลขสมำชกิ เลขทีบ่ญัชี
(Transfer to other Broker) (Participant No.) (A/C No.)

ชือ่หลกัทรพัยท์ ีข่อถอน-โอน มดีงัตอ่ไปนี ้(Details of Securities) :

ล ำดบั จ ำนวน รำคำตอ่หนว่ย ล ำดบั ชือ่หลกัทรพัย ์ จ ำนวน รำคำตอ่หนว่ย
No. Quantity Unit Price No. Securities Quanity Unit Price

1 5

2 6

3 7

4 8

ค ำเตอืน  :  โปรดขดีฆา่ขอ่งวา่งในบรรทัดทีท่า่นไมไ่ดร้ะบชุือ่หุน้ Warning :  Please cross out the available rows.

ขา้พเจา้ขอรับรองและยนืยันวา่ขอ้มลูทีป่รากฏในเอกสารนีเ้ป็นขอ้มลูทีข่า้พเจา้ไดต้รวจสอบแลว้เห็นวา่ถกูตอ้งและเป็นไปตามความประสงคข์องขา้พเจา้ทกุประการ    กรณีทีข่า้พเจา้ด าเนนิการ

โอนหลักทรัพยท์ีไ่มเ่ขา้เงือ่นไขการยกเวน้ภาษีเงนิไดไ้มว่า่กรณีใด ๆ ซึง่รวมถงึการขายหลักทรัพยน์อกตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  ขา้พเจา้รับทราบวา่อาจมภีาระภาษีอันเนือ่งจากการกระท า

ดังกลา่ว ทัง้นี ้ เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่รมสรรพากรก าหนด นอกจากนี ้ขา้พเจา้รับทราบวา่กรณีทีก่รมสรรพากรหรอืหน่วยงานอืน่ทีม่อี านาจตามกฏหมาย  ขอเรยีกดขูอ้มลูตามทีแ่สดงในเอกสาร

ฉบบันี ้ บรษัิทมหีนา้ทีจ่ะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูใหแ้กห่น่วยงานดังกลา่ว  I hereby certify and confirm that all information contained within this document have been checked for their 

accuracy and they are consistent and according to my intentions in all respects.  In case I proceed to transfer securities that which do not meet conditions for income tax 

exemption under any circumstances,   including the sale of shares in over-the-counter market place,   I am aware and acknowledge that there might be tax obligation

resulting  from my course of action, whereby it is in accordance with the rules set by the Revenue Department.  In addition, I am aware that if the Revenue Department 

or other agencies under local laws request to review the informantion as contained within this said doucment,  the Company shall be responsible to disclose such informaton

to the  said agencies.

ลงนำม             ลกูคำ้ วนัที่ เบอรโ์ทร

(Sign)                                                                           (Customer)   (Date) (Tel.)

หมำยเหต ุ กรุณาลงลายมอืชือ่ใหเ้หมอืนตัวอยา่งทีใ่หไ้วก้ับบรษัิทฯ (Please sign as same as the signature card)

ส ำหรบัเจำ้หนำ้ทีบ่รษิทัฯ (For Officer Only)

ยนืยนักำรท ำรำยกำรกบัลกูคำ้

        ลกูคา้ตดิตอ่ดว้ยตนเอง

        ยนืยันกับลกูคา้ทางโทร

          เจา้หนา้ทีก่ารตลาด

บนัทกึในระบบ SBA เวลา                                 ผูด้ าเนนิการ

ผูบ้นัทกึ ตรวจสอบกำรช ำระรำคำ

ผูต้รวจสอบ         ถอน                 โอน ไดทั้ง้หมด

        ถอน                 โอนได ้ยกเวน้

บนัทกึในระบบ PTI

ผูบ้นัทกึ/ผูต้รวจสอบ   ผูด้ าเนนิการ  

ตรวจสอบรายมอืชือ่

ผูอ้นุมัต ิ/ ฝ่ายปฏบิตักิาร

หัวหนา้ทมี/ผูจั้ดการสาขา

ชือ่หลกัทรพัย์
Securities
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