( ) สานักงานใหญ่ HO ( ) สาขา Branch…………………………..……….

แบบคำขอเบิก/โอน/แปลงสถำนะหลักทรัพย์
Request for Securities Withdrawal/Transfer/Conversion
ถึง
To

วันที่ Date ……….…………………………..…..
เลขที่อ้างอิง Ref. No. ……………………………………..

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
Head of Operation Department

ข้าพเจ้า ....................................................................................................................................................................... เลขที่บัญชี .................................................. มีความประสงค์ขอเบิก/โอน/แปลงสถานะหลักทรัพย์ตามรายละเอียดต่อไปนี้
I/We
Account No.
hereby would like to withdraw/transfer/convert my/our securities as per the following instructions:
(1) โอนหลักทรัพย์ผ่านระบบศูนย์รับฝาก

(3) แปลงสถานะหลักทรัพย์กระดานในประเทศไปยังกระดานต่างประเทศ (5) ขอเบิกเป็นใบหลักทรัพย์ในนาม ...............................................................

(7) โอนเพื่อการให้ยืม……………………..………………………

(2) โอนระหว่างบัญชีภายในบริษัท

(4) แปลงสถานะหลักทรัพย์กระดานต่างประเทศไปยังกระดานในประเทศ (6) โอนเพื่อการคืนรายการที่ยืม…………………………………………………..

(8) อื่นๆ ...................................................................................

Transfer of Securities via Thailand Securities
Depository (TSD) System
Transfer to other account within BLS

ลาดับที่
SEQ.

ชื่อหลักทรัพย์
Securities
Name

จานวน
หลักทรัพย์
Amount of
Securities

Conversion of the securities from local status to be foreign status

Conversion of the securities from foreign status to be local status

โอนไปบริษัท
หลักทรัพย์

Transfer to Broker

เลขที่บัญชี

ชื่อ-นามสกุลผู้รับโอน

Account No.

Transferee name

เลขที่สมาชิก

Request for issuing the securities certificate registered in the name of
Transfer to Lender

เพื่อวัตถุประสงค์
ข้อ( )
(โปรดระบุ)
As above
purpose No.( )
(Please specify)

Participant No.

Transfer to Borrower

Other

กรณีเบิก/โอนหลักทรัพย์ให้กับบุคคลอื่นที่มิใช่เจ้าของบัญชี (โปรดระบุยกเว้นข้อ (6) และ(7))

In case of withdrawal/transfer to other person(s) who is/are not the owner of the account (please
specify, except No. (6) and No. (7))

เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับโอน
ID/ Passport No. of the
Transferee

เหตุผลในการโอน
Reason for the
Transfer

ความสัมพันธ์กับผู้รับโอน
Relationship with
Transferee

ลูกค้าลงนาม
Client to sign

ราคาที่โอน
Transfer
Price

รวมจานวน (รายการ) Total transaction……………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักทรัพย์ที่เบิก/โอน/แปลงสถานะเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าจริง และเมื่อบริษัทได้เบิก/โอน/แปลงสถานะหลักทรัพย์ตามรายชื่อและจานวนที่ระบุไว้ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าถือว่าการเบิก/โอน/แปลงสถานะหลักทรัพย์ ดังกล่าวข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ หากมี
ความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องจากการดาเนินการตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่า ว และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัททั้ งสิ้น นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า
ถูกต้อง และเป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ กรณีที่ข้าพเจ้าดาเนินการโอนหลักทรัพย์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งรวมถึงการขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้าพเจ้ารับทราบว่าอาจมีภาระภาษีอันเนื่องจากการกระทาดังกล่าว
ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกาหนด และข้าพเจ้ารับทราบว่ากรณีที่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอานาจตามกฎหมายขอเรียกดูข้อมูลตามที่แสดงในเอกสารฉบับนี้ บริษัทมีหน้าที่ จะต้องเปดดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานดังกล่าว และข้าพเจ้าตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัทเพื่อ
ดาเนินการดังกล่าว
I/We hereby affirm that the above securities to be withdrawn/transferred/converted belong to me/us. I/We agree that upon the withdrawal/transfer/conversion of such securities in the name and amount specified as requested, it shall be considered correct
and complete delivery. In the event that the damage incurred as a result of my/our aforementioned request, I/we shall be responsible for any such damage caused and shall not claim for any losses suffered with respect to such withdrawal /transfer/conversion of
securities from the Company. In addition, I/we hereby certify that the information contained herein is true, correct and complied with my/our request. In the case where I/we transfer the securities which are not eligible for income tax exemption or trade the securities
in the Over-The-Counter (OTC) market, I/we acknowledge that there may incur tax liabilities as a result of my/our actions in conjunction with rules and regulations imposed by the Revenue Department. In addition, I/we acknowledge that in the case where the
Revenue Department or other competent authorities request for the information contained herein, the company has duty to disclose such information and I/we hereby agree to consent the Company to perform such acts.
ลงชื่อ .......................................................................................................... ลูกค้า
Signature
Customer

สาหรับเจ้าหน้าที่บริษัท For officer only:
ความเห็นและรับทราบโดยหน่วยงานการตลาด

ความเห็นส่วนชาระราคา
( ) ดาเนินการไม่ได้

ความเห็นหน่วยงานปฏิบัติการ-SBL

ความเห็นส่วนเก็บรักษาหลักทรัพย์

……………………………………………………………….………....

เลขที่อ้างอิง ................................................................................................

…………………………….…………………………..……

( ) ดาเนินการได้

เจ้าหน้าที่ ......................................................................

หมายเหตุ : .................................................................................

……………………………………………………………………..……

ดาเนินการเรียบร้อยแล้ววันที่........................................................................

หัวหน้า/ผู้จัดการ..............................................................

จัดทาและตรวจสอบโดย...............................................................

จัดทาโดย.............................................เลขที่อ้างอิง..........................

จัดทาและตรวจสอบโดย...............................................................................

หัวหน้าสายงานอนุมัติ......................................................

สอบทานและอนุมัติโดย................................................................

ตรวจทานโดย.......................................วันที่เวลา.............................

สอบทานและอนุมัติโดย...............................................................................

