บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 173 อาคารเอเซียเซ็นเตอร ชั้น 8 - 11 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited
173 Asia Centre Bldg, 8th - 11th Floor, South Sathorn Rd, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, THAILAND
http://www.kgieworld.co.th Tel.(662) 658-8888 Fax: (662) 658-8000

ใบคําขอเบิก / โอนหล ักทร ัพย์
Script Withdrawal / Transfer Form
เรียน กรรมการผูจ
้ ัดการ บมจ.หล ักทร ัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)

ว ัน เดือน ปี …………….....………

Attn.

DD/MM/YYYY

Managing Director of KGI Securities (Thailand) PCL

ื
ักทร ัพย…
์ .…………...……….
ข้าพเจ้า (ชือ-สกุล) ..............................................................................
เลขทีบ ัญชีซอขายหล
I , (Name)

Account No.

เลขทีบ ัตรประชาชน …………….…...……..………………………
Identification No.

โปรดทําเครืองหมาย X หน้าช่องทีต้องการ และโปรดระบุขอ
้ มูลให้ถูกต้องและครบถ้วนทงข้
ั อ 1 และ 2
Please mark x in your requested box and complete all information in both section 1 and 2
1) มีความประสงคข
์ อให้บริษ ัทดําเนินการด ังนี hereby request Company to process the following

2) เพือว ัตถุประสงค์ของการดําเนินการตามข้อ 1 ด ังนี
Purpose of this reguest under 1)

 1.1 ออกใบหล ักทร ัพย์ในชือ……………..…...………………..


To issue Share Certificate on Name
ั หล ักทร ัพย์เลขที / External transfer to Broker No.………
 1.2 โอนหล ักทร ัพย์ไปบริษท
ชือบริษท
ั หล ักทร ัพย์ / Broker name ...............................................................

เลขทีบ ัญชี / A/C No….....………….….……..…...……….……..….………
ชือ-สกุล / Name……………….…………………..……..……………………
 1.3 โอนหล ักทร ัพย์ภายในบริษท
ั ฯ ไปผูร้ ับโอน / Internal transfer to

2.1 เพือจดแจ้งจํานํา
Pledge

2.2 เพือเพิกถอนการจดแจ้งจํานํา
Release Pledge

2.3 เพือฝากหุน
้ เป็นหล ักประก ันบ ัญชี TFEX
Non-Cash Collateral Deposit

เลขทีบ ัญชี / A/C No……………..……..………………………………………


2.4 เพือถอนหุน
้ หล ักประก ันในบ ัญชี TFEX

ชือ-สกุล / Name…………………………..…………….………………………


2.5 อืนๆ โปรดระบุ ..................................

Non-Cash Collateral W ithdrawal
Other

ที

ชือหล ักทร ัพย์

จํานวน

ต้นทุน/หน่วย

ที

ชือหล ักทร ัพย์

จํานวน

ต้นทุน/หน่วย

No.

Securities Name

Quantity

Cost/unit

No.

Securities Name

Quantity

Cost/unit

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20
หมายเหตุ / Remarks

ข ้าพเจ ้าขอรับรองและยืนยันว่าข ้อมูลทีปรากฏในเอกสารนีเป็ นข ้อมูลทีข ้าพเจ ้าได ้ตรวจสอบแล ้วเห็นว่าถูกต ้องและเป็ นไปตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้าทุกประการ
กรณี ทีข ้าพเจ ้าดําเนินการโอนหลักทรัพย์ทีไม่เข ้าเงือนไขการยกเว ้นภาษี เงินได ้ไม่วา่ กรณี ใดๆ ซึงรวมถึงการขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข ้าพเจ ้ารับทราบว่าอาจมีภาระภาษี อันเนืองจากการกระทํ าดังกล่าว ทั งนี เป็ นไป ตามหลักเกณฑ์ทีกรมสรรพากรกําหนด นอกจากนีข ้าพเจ ้ารับทราบว่า กรณี ทีกรมสรรพากร
หรือหน่วยงานอืนทีมีอํานาจตามกฎหมายขอเรียกดูข ้อมูลตามทีแสดงในเอกสารฉบับนี บริษัทฯมีหน ้าทีจะต ้องเปิ ดเผยข ้อมูลให ้แก่หน่วยงานดังกล่าว

I hereby represent and warrant that all information contained in this Form is accuracy and in accordance with my purpose in all respects. In addition, I acknowledge that
a) some tax payment as specified by Thai Revenue Department may be applied due to i) any transferred of shares which isl not fall within taxes exemption in any conditions and ii) any securities trading
which transact outside the Exchange, and b) the Company shall disclose all information as per requested by Thai Revenue Department or any other regulators or authorities.

สําหร ับลูกค้า / For Customer
กรุณาเซ็นต์ให้เหมือนบ ัตรต ัวอย่างทีให้ไว้ก ับบริษ ัทฯ

สําหร ับบริษ ัทฯ / For Company
Marketing Department

Please sign with the same specimen signature on the card with Company

เจ ้าหน ้าทีการตลาด / MKT. Officer

....................................................................
ลงชือผูโ้ อน/ผูข
้ อเบิก
Signature of Transferor /W ithdrawer

ผู ้บริหารฝ่ ายหลักทรัพย์ / ผู ้จัดการสาขา .......................................
Department Head / Branch Manager

กรณีโอนภายในบริษ ัทฯ ต้องมีลายเซ็นต์ผูร้ ับโอนด้วย

Stock Cashier

In case of internal transfer the Transferee's signature is required

....................................................................
ลงชือผูร้ ับโอน

……….….………...….........

ผู ้ตรวจสอบสถานะเงิน,หุ ้น / Checker …….…………..................
ผู ้อนุมัต ิ / Authorized

………..……..…….……….….…………

Signature of Transferee
อ ัตราค่าธรรมเนียม (รวมภาษีมูลค่าเพิม 7 %) / Fee Charge (included VAT 7 %)
1. การโอนภายในบริษัทฯ ไปยังบัญชีอน
ื ไม่คด
ิ ค่าธรรมเนียม
2. โอนหลักทรัพย์ไปยังบริษัทสมาชิกอืน รายการละ 50 บาท
3. ขอรับใบหลักทรัพย์ รายการละ 100 บาท

Free of charge for internal transfer
50 Baht / Transaction for external transfer
100 Baht / Transaction for Share Certificate Issuance

CODE : OP 12

