
15th Fl, Vorawat Bldg., 849 Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND
Tel. 635-1700, 268-0999  Fax: 635-1615

วันที่/Date…….…….....................

ข้าพเจ้า/Name Surname ……………………………………..……………………………...…………….………………….…………………………………….

รหสัลูกค้า/Code……....………… ประเภทบญัชี(Account Type) …….....…………. มีความประสงค์ขอให้บริษัทฯ ด าเนินการดงันี ้/ As require to

ขอให้ท าการโอนบญัชีภายในบริษัท ขอให้ท าการโอนหุ้นไปโบรกเกอร์อ่ืน ขอถอนใบหุ้นเพื่อการปิดโอนเข้าช่ือ
Internal Transfer Transfer to other broker Withdraw for share certificate
จดแจ้งจ าน า เพิกถอนการจดแจ้งจ าน า อ่ืน ๆ ...........................................
Pledge registration Pledge withdrawal Other

  โดยมีรายละเอียดของการโอน/ถอนใบหุ้นดงัต่อไปนี ้/ As follow information :-

  ช าระค่าธรรมเนียมโดยวิธี / Fee payment method  
   หักเงินจากบัญชีซือ้ขายของข้าพเจ้า ……………………………. หักเงินจากธนาคารอัตโนมัต(ิATS)ของข้าพเจ้า ระบุธนาคาร.............................  Pay-In

 Deduction from my account  Deduction from my ATS Bank
  จ านวนเงนิที่ช าระ / Amount ......................................................... ในวันที่ / Effective Date …………………………………..

ลงช่ือ ....................................................... Customer's signature
หมายเหตุ
กรุณาลงช่ือให้เหมือนตัวอย่างลายมือช่ือที่ให้ไว้กับบริษัทฯ / Please sign same as your specimen signature given to the Company.
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนลงนามในเอกสารนี ้/ Please complete all information and fill in this form before authorize.

Investment Consultant …………………………… Date………………….  Approved by ………….....………………… Date…………………..

Terminal by……...….………Date…………….   Verified by …………………. Date…………   Approved by…………...………Date………..…

หมายเหตุ / Remark

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ช้ัน 15 อาคารวรวัฒน ์เลขที ่849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

ช่ือ - นามสกุล
Name - Surname

010753600065
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร

เลขที่บญัชีซือ้ขายหลักทรัพย์
Trading account number

Securities transfer fee to another broker or Share certificate withdrawal fee. (In case of Internal Transfer, there will be free of charge.)
  ค าขอช าระค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์ไปยังโบรกเกอร์อ่ืนหรือการถอนใบหุ้น (กรณีการโอนบญัชีภายในบริษัทไม่มีค่าธรรมเนียม)

บาท/Baht

    this will only apply to banks which customers have applied for ATS.

  * ค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์/ถอนใบหุ้น =100 บาท/หุ้น/รายการ (Securities transfer fee / Share certificate withdrawal fee =THB100/Share/transaction)
  ** กรณีมีค าส่ังหักเงินจากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ได้เฉพาะธนาคารที่ลูกค้าได้เคยสมัครไว้กับทางบริษัทเท่านัน้ / In case of deducting money from ATS account,

Marketing Department

KYC……………Signature……………..Customer Tel ………..….Call Time……………Checker By………………. Record Ext………....Date………...

Operation Department

ใบค าขอโอนหลักทรัพย์
SECURITIES TRANSFER REQUEST

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่และยนืยันวา่ขอ้มลูทีป่รากฏในเอกสารนี้เป็นขอ้มลูทีข่า้พเจา้ไดต้รวจสอบแลว้เห็นวา่ถกูตอ้งและเป็นไปตามความประสงคข์องขา้พเจา้ทกุประการ กรณี

ทีข่า้พเจา้ด าเนนิการโอนหลักทรัพยท์ีไ่มเ่ขา้เงือ่นไขการยกเวน้ภาษีเงนิไดไ้มว่า่กรณีใดๆ ซึง่รวมถงึการขายหลักทรัพยน์อกตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ขา้พเจา้

รับทราบวา่อาจมภีาระภาษีอนัเนื่องจากการกระท าดังกลา่ว ทัง้นี้เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่รมสรรพากรก าหนด นอกจากนี้ขา้พเจา้รับทราบวา่กรณีทีก่รมสรรพากรหรอื

หน่วยงานอืน่ทีม่อี านาจตามกฏหมายขอเรยีกดขูอ้มลูตามทีแ่สดงในเอกสารฉบับนี้ บรษัิทมหีนา้ทีจ่ะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูใหแ้กห่น่วยงานดังกลา่ว / Hereby certify and

confirm that the information contained in this request is correct and in accordance with my requirement. In case of the securities transfers include trades

out of The Stock Exchange of Thailand have not exempted from income tax, I acknowledge that there might be tax burden from such actions according

to Revenue Department's law. Moreover, I acknowledge that the company has to disclose the information and relevent documents of this request in

case of Revenue Department or other authorities require to retrieve.

ช่ือหลักทรัพย์
Securities

จ านวนหุ้น
Units ช่ีอบริษัทสมาชิก

ข้อมูลผู้รับโอนหลักทรัพย์ / Recipient information transferee of securities

STAFF ONLY

Broker name

ปรับปรงุ 22/08/2018


