□

□ สาขา

สํานักงานใหญ ( H.O )

( Branch ) ………………………

ใบคําขอเบิก / โอนหลักทรัพย

Securities Withdrawal / Transfer Form
เรียน ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการหลักทรัพย
Attn. Head of Securities Operations

วัน/เดือน/ป........................................
DD/MM/YYYY

ขาพเจา (ชื่อ-สกุล) .............................................................................................

เลขทีบ
่ ัญชีซื้อขายหลักทรัพย ....................................................

I /We (Name-Surname)

เลขทีบ
่ ัตรประชาชน / Identification No. .....................................................................

Account No.

โปรดทําเครือ
่ งหมาย x หนาชองทีต
่ องการและโปรดระบุขอ
 มูลใหถก
ู ตองและครบถวนทัง้ ขอ 1 และ 2

Please mark x in your requested box and complete all information in both section 1 and 2

1) มีความประสงคขอใหบริษท
ั ฯดําเนินการดังนี้

2) เพือ
่ วัตถุประสงคในการดําเนินการตามขอ 1 ดังนี้

Hereby request the Company to process the following

Purpose of this requested

□ 1.1 ขอรับใบหลักทรัพยในชื่อ ....................................................................

□ 2.1 เพื่อจดแจงจํานํา
Pledged Registration
□ 2.2 เพื่อเพิกถอนการจดแจงจํานํา
Pledge Withdrawal
□ 2.3 เพื่อไถถอนหลักทรัพย
Securities Withdrawal
□ 2.4 โอนหุนจากกระดาน................. เปน ………….
Transferring form
To
□ 2.5 อื่นๆ โปรดระบุ................................................

To issue Share Certificate on Name
วิธีการจัดสงใบหลักทรัพย / Delivery method
□ จัดสงทางไปรษณีย / By mail □ มารับเอง / By hand

□ 1.2 โอนไปบริษัทหลักทรัพยเลขที่ / External transfer to Broker No.…..............
ชื่อบริษัทหลักทรัพย / Broker name ....................................................
เลขที่บญ
ั ชี / A/C No ..........................................................................

Other

ชื่อ-สกุล / Name ...............................................................................

............................................................

□ 1.3 โอนภายในบริษัทฯ ไปผูรับโอน / Internal transfer to
เลขที่บญ
ั ชี ........................... ชื่อ-สกุล ................................................

A/C No

Name-Surname

ก
No.

ก

Securities Name

Quantity

Cost

No.

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Securities Name

Quantity

Cost

ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้เปนขอมูลที่ขาพเจาไดตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตอง
และเปนไปตามความประสงคของขาพเจาทุกประการ
กรณีที่ขาพเจาดําเนินการโอนหลักทรัพยที่ไมเขา
เงื่อนไขการยกเวนภาษีเงินไดไมวา กรณีใดๆ ซึ่งรวมถึงการขายหลักทรัพยนอกตลาดหลักทรัพยฯ ขาพเจารับทราบวาอาจมีภาระภาษีอันเนื่องจากการกระทําดังกลาวทั้งนี้เปนไปตามหลักเกณฑที่กรมสรรพากรกําหนดนอกจากนี้ขาพเจา
รับทราบวากรณีที่กรมสรรพากร หรือหนวยงานอื่นที่มีอํานาจตามกฎหมายขอเรียกดูขอมูลตามที่แสดงในเอกสารฉบับนี้ บริษัทมีหนาที่จะตองเปดเผยขอมูลใหแกหนวยงานดังกลาว อีกทั้งขาพเจายินยอมขอรับผิดชอบในความเสียหาย
ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากคําสั่งเบิกหรือโอนหลักทรัพยนี้ และจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

I hereby certify and confirm that I have verified all information contained in this form thoroughly and found that they are consistent with my intentions in all respects. In addition, due to any transferred of share which shall not reach
related taxes waiver conditions including any securities trading which transact out of the Stocks Exchange of Thailand, I acknowledge that some tax payment may be incurred as specified by Thai Revenue Department, and the Company shall
disclose all information contained in this Form to the others as per requested by Thai Revenue Department or any empowered regulators or entities. I/We hereby understand that I am responsible for all damage incurred from my request to withdraw
or transfer of share and agree not to claim any losses suffered with respect to such withdrawal or transfer of share from the company.

สําหรับลูกคา / For Customer
กรุณาลงลายมือชื่อใหเหมือนบัตรตัวอยางที่ใหไวกับบริษัทฯ
Please sign the same as specimen signature card with Company

ลายมือชื่อผูรับโอน

Transferee's signature

………………………………………………………………..…….....
………………………………………………………………..…….....
ลงชือ
่ ผูโ อน/ผูข
 อเบิก / Signature of Transferor /Withdrawer
ลงชือ
่ ผูร บ
ั โอน / Signature of Transferee
สําหรับบริษท
ั ฯ / For Company
Marketing Department
Operations Department
 การสอบยันลูกคา/Client Confirmation :ผูแนะนําการลงทุน ……………………………………………………………
โทรศัพท/ Tel.............................วันที่ ….................เวลา ……..........
Investment Consultant

ผูสอบยัน .....................................................................................

ผูบริหารฝายหลักทรัพย / ผูจัดการสาขา ....................................................

Confirmed by

Department Head / Branch Manager

Credit Control Department



Verified Signature by

..............................................................................................................




ผูตรวจสอบ ………..............................................................................



ผูบังคับบัญชา / ผูอนุมัติ……..…………...………….............................



Checker

Authorized

อัตราคาธรรมเนียม (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %) / Fee Charge (included VAT 7 %
1. การโอนภายในบริษัทฯไปยังบัญชีอื่นที่เปนเศษหุน ( Odd Lot ) ที่นอยกวา 1 Board Lot รายการละ 100 บาท
2. โอนหลักทรัพยไปยังบริษัทสมาชิกอื่น รายการละ 100 บาท
3. ขอรับใบหลักทรัพย รายการละ 100 บาท
4. การโอน L , R --> F หรือ F --> L รายการละ 50 บาท

ผูตรวจสอบลายมือชื่อ…..…………...………..................................

ผูบังคับบัญชา / ผูอนุมัติ………..…………...……….........................
Authorized

ผูบันทึกรายการ ………..…………...…….. ผูอนุมัติ ........................

Officer / Maker

SML Approved

100 Baht/Transaction for internal transferred of the Odd Lot that less than 1 Board Lot
100 Baht / Transaction for external transferred
100 Baht / Transaction for Share Certificate Issuance
50 Baht / Transaction for transferred L , R --> F or F --> L

