
                   

 บริษัทหลักทรัพย์ ดบีีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด   
 DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED   
 989 อาคารสยามพิวรรธนท์าวเวอร์ ชั้น 9, 14-15 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
 989 Siam Piwat Tower, 9 th, 14 th – 15 th Fl., Rama 1 Rd., Pathumwan, Bangkok 10330  
 Tel. 0-2857-7000, 0-2658-1222 Fax 0-2857-7570  
  
เลขที่ ส ำนักงำน    สนญ.  สนบ./สำขำ 
NO. Office          H.O.         Branch  
 วันที่ _____________________________ 
 Date 

ข้าพเจ้า   __________________________________________________ เลขท่ีบตัรประชาชน   ______________________________________ บญัชีเลขท่ี  __________________________ 
     I /  We  I.D. card No.   Account No. 
มีความประสงค์ขอให้ด าเนินการตามรายละเอียดต่อไปนี ้
Hereby request you to proceed as per the following instructions : 
  โอนหลกัทรัพย์ผ่านระบบศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  

To transfer securities via PTI system 
 โอนหลกัทรัพย์ภายในบญัชีบริษัท  

To transfer securities within the same company 
 ขอเบิกเป็นใบหลกัทรัพย์ ในนาม  ________________________________________________________    
         To withdraw securities in the form of a certificate under the name of                                           

 ไถ่ถอนหลกัทรัพย์   
To release securities 

 จดแจ้งจ าน า 
To register the pledge of securities            

 เพิกถอนการจดแจ้งจ าน า 
To cancel the registration of pledged securities 

 
ช่ือหลกัทรัพย์ 

 โอนผ่านระบบศนูย์รับฝากฯ  เพื่อเข้าบญัชี 
จ านวน Transfer via PTI System For Account of 

Securities Unit สมาชิกผู้ รับโอน มีผลวนัท่ี ช่ือผู้ รับโอน เลขท่ีบญัชี 
  Broker No. Effective Date Transferee Name Account No. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยนัว่าหลกัทรัพย์ที่เบกิเป็นสทิธิของข้าพเจ้าจริงและข้อมลูที่ปรากฏในเอกสารนีเ้ป็นข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถกูต้องและเป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทกุประการ กรณีที่ข้าพเจ้า 
ด าเนินการโอนหลกัทรัพย์ที่ไม่เข้าเง่ือนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึง่รวมถงึการขายหลกัทรัพย์นอกตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้าพเจ้ารับทราบว่าอาจมีภาระภาษีอนัเนื่องจากการกระท าดงักลา่ว ทัง้นี ้เป็นไป
ตาม ตามหลกัเกณฑ์ที่กรมสรรพากรก าหนด นอกจากนีข้้าพเจ้ารับทราบว่ากรณีที่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นท่ีมีอ านาจตามกฎหมายขอเรียกดขู้อมลูตามทีแ่สดงในเอกสารฉบบันี ้บริษัทมีหน้าที่จะต้องเปิดเผยข้อมลูให้แก่หน่วยงาน 
ดงักลา่วและเมื่อบริษัทได้โอนหลกัทรัพย์ตามรายชือ่และจ านวนท่ีระบไุว้ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว   บริษัทถอืว่าผู้มีชื่อได้รับมอบหลกัทรัพย์ตามรายชื่อและจ านวนดงักล่าวข้างต้นถกูต้องครบถ้วนแล้ว 
 
 

    I/We hereby confirm that I/we have a legal ownership right of securities to be withdrawn under this letter.  The statement of  facts to be mentioned herein is  correct and in accordance with my intentions.   
I am/We are aware that the transfer of securities does not gain benefit of tax exemption or whatsoever, including the disposition of securities out of the SET.  The transaction  may be subject to tax liabilities 
under the rules and regulations of the Revenue Department.  The Revenue Department or other authorities concerned may request any information stated in this letter. The Company is required to reveal  

 information to such authorities.  When the Company has completed the transfer of securities in accordance with the name and quantities as  instructed herein,  it shall be deemed that the beneficiary/ 
transferee has duly received the same. 
                                                                                  

  
                                                              ลงลายมือช่ือ      _____________________________________________________________________________________       ลกูค้า 
                                                                 Signature                                                                                                                                                    Customer 

(โปรดลงลายมือช่ือให้เหมือนกบัท่ีให้ไว้กบับริษัท / Please sign as duly given to the company) 
        หุ้นตามรายการข้างต้น ได้รับการช าระราคาแล้ว                           ลายมือชื่อเจ้าของบญัช/ี ผู้ รับมอบอ านาจถกูต้อง 
       Payment for the above securities is made.                                  Customer / Attorney signature is correct. 
  
  

                 เจ้าหน้าที่การตลาด                                หวัหน้าทีม/ผู้จดัการสาขา                                    ผู้ตรวจสอบ                                                                                         ผู้อนมุติั 
Marketing Officer                          Team Head/Branch Manager                                    Verified by                                                                                    Approved by 

            STM.09/032014 

ใบค ำขอเบิก / โอนหลักทรัพย์ 
Request for Securities Withdrawal / Transfer 

CUSTODIAN 


