
แบบคำขอถอน/โอนหลักทรัพย / Withdrawal/Transfer Requisition Form

(ฉบับบริษัท / Company Copy)

เรียน  กรรมการผูจัดการ (Managing Director)

        บริษัทหลักทรัพยเมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. (the “Company”)

วันที่ / Date………………………………..

ขาพเจา (I, Mr./ Mrs./Miss) ............................................................................ เลขที่บัตรประชาชน (Identification Card No.) ........................................................

เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย (Account No.) ................................... มีความประสงคขอใหบริษัทฯ ดำเนินการดังนี้ (hereby request Company to proceed:)

โอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพยใบหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย /

โอนหลักทรัพยภายในบัญชีบริษัท /

ถอนเปนใบหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย /

จดแจงจำนำ / 

เพิกถอนการจดแจงจำนำ / 

ไถถอนหลักทรัพย (กรณีหุนเพิกถอน / หุนหมดอายุ) /

Transfer  my securities through TSD)

Transfer my Securities within Company’s account

Withdraw to script form through TSD

Pledge

Withdrawal pledge

Withdraw Securities (shares withdrawal/share expired)

โดยมีรายละเอียดของการถอน/โอนหลักทรัพยตอไปนี้ (The detail(s) of withdrawal/ transfer are:)

ช�อหลักทรัพย จำนวนหุน

บริษัทสมาชิก ช�อ – นามสกุล เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย

ขอมูลผูรับโอนหลักทรัพย/ช�อผูปดโอนหลักทรัพย

Securities Name Share(s) amount

Member Company Name-Surname Account No.

ลงช�อ (ลูกคา/ผูรับมอบอำนาจ)

Sign (client/authorized person) .........................................................................................

หมายเหตุ  กรุณาลงช�อใหเหมือนตัวอยางลายมือช�อที่ใหไวกับบริษัทฯ 

Remark: your signature shall be the same as the specimen signature card given to us.

คาธรรมเนียม (Fee) _____________________ บาท (ฺBaht) ใบเสร็จเลขที่ (Receipt No.) __________________________ ลงวันที่ (Dated)_______________________

สำหรับเจาหนาที่บริษัท (Official Use only) :

ผูตรวจสอบลายมือช�อ (Signature verified by) ....................................................

ลูกคาลงนามตอหนา /

Client signed in presence

โทรศัพทยืนยัน / 

Confirmation by phone 

วันที่ / Date.................................เวลา / Time...................... เบอรโทร / Tel No ...............................

ฝายบริหารความเสี่ยง 

Risk Management .................................................

สำหรับเจาหนาที่สวนทะเบียนสำนักงานใหญ  ผูบันทึก 

H/O Office: Record by.................................................

วันที่ทำรายการ 

Transaction Date .........................................................

Created: 1507

Transferee/ Transferor

ผูตรวจสอบ 

Verified by...............................................................

ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้เปนขอมูลที่ขาพเจาไดตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองและเปนไปตามความประสงคของขาพเจาทุกประการ กรณีที่ขาพเจาดำเนินการโอนหลักทรัพยที่

ไมเขาเง�อนไขการยกเวนภาษีเงินไดไมวากรณีใดๆ ซึ่งรวมถึงการขายหลักทรัพยนอกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขาพเจารับทราบวาอาจมีภาระภาษีอันเน�องจากการกระทำดังกลาว ทั้งนี้ เปนไปตาม

หลักเกณฑที่กรมสรรพากรกำหนดนอกจากนี้ ขาพเจารับทราบวากรณีที่กรมสรรพากรหรือหนวยงานอ�นที่มีอำนาจตามกฎหมายขอเรียกดูขอมูลตามที่แสดงในเอกสารฉบับนี้บริษัทมีหนาที่จะตองเปดเผย

ขอมูลใหแกหนวยงานดังกลาว

วัตถุประสงคในการโอน  ___________________________________________________  ความสัมพันธกับผูรับโอน  ________________________________________________________________

Transfering Purpose   ________________________________________________ Relationships With Transferee ______________________________________________________________

(I certified and confirmed that the all details in this form are correct and subject to my request. In case of any transfer are not under the term and condition of income tax 

exemption including securities selling over the counter, I acknowledged and accepted to make additional payment for income tax from the said action subject to Revenue 

Department rules. In addition, I acknowledged to reveal any information to Revenue Department or any other Offices under law and regulation.)

ผูจัดการสาขา / หัวหนาทีม (Branch Manager) .........................................


