
         
                                                                                                              (       )   ส ำนกังำนใหญ่         (      ) สำขำ …………………… 
                                                                                                                             HO.                 Branch 

ใบค ำขอเบิก / โอนหลักทรัพย์                      
Request for Share Transfer and Withdrawal 

เรียน   กรรมกำรผู้จดักำร                                                                                                                                                      เลขที่ .............................. 
To      managing director                                                                                                                             No. 
          บริษัทหลกัทรัพย์  เอเชีย เวลท์ จ ำกดั                                                                                                         วนัที่ ___________________________ 
          Asia Wealth Securities Co., Ltd.                                                                                                            Date. 
                                                       ข้ำพเจ้ำ  ____________________________________________เลขที่บญัช_ี__________________________________ 
                                                        I/ We                                                                                     A/C No. 
         มีควำมประสงค์ขอเบิก / โอนหุ้นโดยกำร 
          hereby  would  like  to   withdraw  my  share  by  : 
                  (       )      โอนบญัชีผ่ำนศนูย์รับฝำก                                                  (       )    โอนระหวำ่งบญัชีภำยในบริษัท 
                                 Transferring  through  TSD                                                           Transferring  to  other  account  within  AWS 
                  (       )      ขอรับเป็นใบหุ้นในชื่อ - นำมสกลุ  : __________________________________________________________________________________ 
                                 Issuing  the  share  certificate  in  name 
                  (       )      โอนหุ้นจำกกระดำน __________  เป็น  __________  เพื่อ _____________ (    ) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ____________________________________ 
                                 Transferring  from                       to                         for                                  Other(specify) 
   เหตผุลกำรโอน / ถอนหลกัทรัพย์_____________________________________________________________________________________________________ 
   (Reason for transfer /Withdraw) 

ช่ือหุ้น 
Stock Name 

จ ำนวนหุ้น 
Quantity 

 

รำคำ

ต้นทุน 
Cost 

โอนผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ / โอนระหว่ำงลูกค้ำของบริษัท 

Transfer  through  TSD  to  /  Transfer  to  Other  Account at  AWS 
ควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงผู้โอนและ
ผู้รับโอน (Relation 
between Transferor 

and Transferee) 

ช่ือ/ เลขท่ีสมำชิกผู้รับโอน 

กรณีโอนผ่ำนศูนย์รับฝำก 
Participant  Name / No. 

ช่ือ – นำมสกุลผู้รับโอน 
Transferee name 

เลขท่ีบัญชี 
A/C No. 

       
       
       

       
       
       
       

ค ำเตือน : โปรดขีดฆ่ำชอ่งวำ่งในบรรทดัที่ทำ่นไมไ่ด้ระบชุื่อหุ้น  Warning: Please cross out the available rows. 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองและยืนยันว่ำข้อมูลท่ีปรำกฎในเอกสำรนีเ้ป็นข้อมูลท่ีข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบแล้วเหน็ว่ำถูกต้องและเป็นไปตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร  กรณีท่ีข้ำพเจ้ำด ำเนินกำรโอนหลักทรัพย์ท่ีไม่เข้ำเง่ือนไขกำรยกเว้นภำษี
เงนิได้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ซึ่งรวมถงึกำรขำยหลักทรัพย์นอกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำอำจมีภำระภำษีอันเน่ืองจำกกำรกระท ำดังกล่ำวทัง้นีเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีกรมสรรพำกรก ำหนด นอกจำกนีข้้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ
กรณีท่ีกรมสรรพำกรรือหน่วยงำนอ่ืนท่ีมีอ ำนำจตำมกฏหมำยขอเรียกดูข้อมูลตำมท่ีแสดงในเอกสำรฉบับนี ้บริษัทมีหน้ำท่ีจะต้องเปิดเผยข้อมูลแกหน่วยงำนดังกล่ำว  
 ( I hereby certify and affirm that the information contained in all documents has been reviewed by me and is true and correct and in accordance with my desire in every aspect. If I Transfer any securities in any case that is not in accordance with income tax exemption conditions, including the sale of securities 
outside the Stock Exchange of Thailand, I acknowledge that there may be a tax liability on said transaction. In this case, the transfer of securities will fall under the regulations of the Revenue Department. 
In addition to this, I acknowledge that if the Revenue Department or another entity authorized bylaw requests information or details of the transaction, the Company is required to provide all related documents to the said authority. 
 

                                                                                              ผู้ขอเบิก/โอนหลักทรัพย์    _____________________________________       
                                                                                               Requested by / Transferor                                                                 
*********************************************************************************************************************************************************************************************************************** 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีบริษัท (For Officer only) 

 
 

 
เจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด 
(Marketing Officer) 

 
 

 
 

ตรวจสอบลำยมือช่ือลูกค้ำ 
(Verified by) 

กรณีเบิก/โอนหลักทรัพย์จำกบัญชีประเภท Credit Balance 
บนัทึกในระบบ Front Office    Excess Equity = ……………………………………………….…………… บำท 

จ ำนวนหุ้นท่ีเบิก/โอนได้มีดงันี ้  (__) เบิก/โอนได้ทัง้หมดตำมท่ีลกูค้ำระบไุว้ข้ำงต้น  
 (__)  เบกิ/โอนได้ยกเว้นหุ้น ดงัตอ่ไปนี ้(ระบ)ุ….................................................…..................................                       
บนัทกึ/ตรวจสอบโดย…………..........................................………….…    วนัท่ี.........……….……..…    เวลำ……….......  

 
 
 
 

หัวหน้ำทีมกำรตลำด 
(Head of Team) 

ยืนยันกำรท ำรำยกำรกับลูกค้ำ 
  ลกูค้ำติดต่อด้วยตนเอง โดยแสดง    บตัรประชำชน  อ่ืน ๆ ระบ.ุ......................... 

ตดิตอ่ลกูค้ำ  # 1 Tel……………………………………………………เวลำ................ 

                             # 2 Tel ………………………………………………… เวลำ.................. 
                             #3 Tel…………………………………………………..เวลำ.................. 

ผลกำรติดต่อลกูค้ำ      ยืนยนัส ำเร็จ        ไมส่ำมำรถยืนยนัได้ 

เน่ืองจำก............................................................................................... 

.............................................................................................................. 

ลงช่ือ..............................ผู้ด ำเนินกำร วนัท่ี ..................…....……. 

 ( กรณีเบิก / โอน ในช่ือบุคคลอ่ืน) 

 
 

กรรมกำรบริหำร  
(Executive Director) 

 
 
 
 

มีอ ำนำจลงนำม 
(Authorized Signature) ฝ่ำยปฎิบตักิำร 

บันทกึในระบบ Back Office 
 

 

ผู้บันทกึรำยกำร................................วันท่ี.................................... 
 


