บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ชัน้ 15 อาคารวรวัฒน์ เลขที่ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
15th Fl, Vorawat Bldg., 849 Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND
Tel. 635-1700, 268-0999 Fax: 635-1615

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
010753600065

ใบคาขอโอนหลักทรั พย์
SECURITIES TRANSFER REQUEST
วันที่/Date…….…….....................
ข้ าพเจ้ า/Name Surname ……………………………………..……………………………...…………….………………….…………………………………….
รหัสลูกค้ า/Code……....………… ประเภทบัญชี(Account Type) …….....…………. มีความประสงค์ ขอให้ บริ ษทั ฯ ดาเนินการดังนี ้ / As require to
ขอให้ ทาการโอนบัญชีภายในบริ ษทั
ขอให้ ทาการโอนหุ้นไปโบรกเกอร์ อ่ นื
Internal Transfer
Transfer to other broker
จดแจ้ งจานา
เพิกถอนการจดแจ้ งจานา
Pledge registration
Pledge withdrawal
โดยมีรายละเอียดของการโอน/ถอนใบหุ้นดังต่ อไปนี ้ / As follow information :ชื่อหลักทรั พย์
Securities

จานวนหุ้น
Units

ชี่อบริ ษัทสมาชิก
Broker name

ขอถอนใบหุ้นเพื่อการปิ ดโอนเข้ าชื่อ
Withdraw for share certificate
อื่น ๆ ...........................................
Other

ข้ อมูลผู้รับโอนหลักทรั พย์ / Recipient information transferee of securities
ชื่อ - นามสกุล
เลขที่บญ
ั ชีซอื ้ ขายหลักทรั พย์
Name - Surname
Trading account number

หมายเหตุ / Remark
คาขอชาระค่ าธรรมเนียมการโอนหลักทรั พย์ ไปยังโบรกเกอร์ อ่ นื หรื อการถอนใบหุ้น (กรณีการโอนบัญชีภายในบริ ษัทไม่ มีค่าธรรมเนียม)
Securities transfer fee to another broker or Share certificate withdrawal fee. (In case of Internal Transfer, there will be free of charge.)
ชาระค่ าธรรมเนียมโดยวิธี / Fee payment method
หักเงินจากบัญชีซอื ้ ขายของข้ าพเจ้ า …………………………….
Deduction from my account

หักเงินจากธนาคารอัตโนมัต(ิ ATS)ของข้ าพเจ้ า ระบุธนาคาร.............................
Deduction from my ATS Bank

จานวนเงินที่ชาระ / Amount .........................................................บาท/Baht

Pay-In

ในวันที่ / Effective Date …………………………………..

* ค่ าธรรมเนียมการโอนหลักทรั พย์/ถอนใบหุ้น =100 บาท/หุ้น/รายการ (Securities transfer fee / Share certificate withdrawal fee =THB100/Share/transaction)
** กรณีมีคาสั่งหักเงินจากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ได้ เฉพาะธนาคารที่ลูกค้ าได้ เคยสมัครไว้ กับทางบริ ษัทเท่ านัน้ / In case of deducting money from ATS account,
this will only apply to banks which customers have applied for ATS.
ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่าและยืนยันว่าข ้อมูลทีป
่ รากฏในเอกสารนี้เป็ นข ้อมูลทีข
่ ้าพเจ ้าได ้ตรวจสอบแล ้วเห็นว่าถูกต ้องและเป็ นไปตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้าทุกประการ กรณี
ทีข
่ ้าพเจ ้าดาเนินการโอนหลักทรัพย์ทไี่ ม่เข ้าเงือ
่ นไขการยกเว ้นภาษี เงินได ้ไม่วา่ กรณีใดๆ ซึง่ รวมถึงการขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข ้าพเจ ้า
รับทราบว่าอาจมีภาระภาษี อน
ั เนื่องจากการกระทาดังกล่าว ทัง้ นี้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก
ี่ รมสรรพากรกาหนด นอกจากนี้ข ้าพเจ ้ารับทราบว่ากรณีทก
ี่ รมสรรพากรหรือ
หน่วยงานอืน
่ ทีม
่ อ
ี านาจตามกฏหมายขอเรียกดูข ้อมูลตามทีแ
่ สดงในเอกสารฉบับนี้ บริษัทมีหน ้าทีจ
่ ะต ้องเปิ ดเผยข ้อมูลให ้แก่หน่วยงานดังกล่าว / 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.

ลงชื่อ ....................................................... Customer's signature
หมายเหตุ
กรุ ณาลงชื่อให้ เหมือนตัวอย่ างลายมือชื่อที่ให้ ไว้ กับบริ ษัทฯ / Please sign same as your specimen signature given to the Company.
กรุ ณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนก่ อนลงนามในเอกสารนี ้ / Please complete all information and fill in this form before authorize.

STAFF ONLY
Marketing Department
Investment Consultant …………………………… Date…………………. Approved by ………….....…………………

Date…………………..

Operation Department
KYC……………Signature……………..Customer Tel ………..….Call Time……………Checker By………………. Record Ext………....Date………...
Terminal by……...….………Date…………….
ปรับปรุง 22/08/2018

Verified by …………………. Date…………

Approved by…………...………Date………..…

