
 / ีทนัว Date………………………………............

 าจเพาข I/We  / นชาชะรปรตับ ีทขลเ …………………………………………………………………………………………… I.D.Card no………………………………............

 / ีชญับทีขลเ Account no………………………………………………………………………………

ำด )นชาหม( ดักำจ ยทไรกิสก ยพัรทกัลหทัษิรบหใะจีทคงสะรปมาวคีม  /งนี้ัดรากนินเ request KASIKORN SECURITIES PCL to process the followings

0652/10 ยพัรทกัลหรากิตับิฎปยาฝ

ในนามขาพเจา / นุหบใกิบเอข.1 Issue share certificate in my name……………….............………………………………………………………………….....

……………………………………………งอขีชญับงัยปไทัษิรบนใาคกูลงาวหะรีชญับนอโอข.2 …….………………………ีทขลเยพัรทกัลหยาขีชซื้อญับ……
  Transfer securities within the company from my account to the account of      Account Number

………………………………ีชญับืชื่อ ………………ขลเยามหรอกเกรบโปไยพัรทกัลหนอโอข.3 .…..………………………ีที่ขลเยพัรทกัลหยาขญชีซื้อับ…
  Transfer securities from my account to broker no.     Account Name                                                Account Number

 / RDVN / NGIEROF นุหนปเ LACOL นุหกาจ นุหะนาถสยายอข .4 Change status from Local shares to Foreign / NVDR shares

 / LACOL นุหนปเ RDVN / NGIEROF นุหกาจ นุหะนาถสยายอข .5 Change status from Foreign / NVDR shares to Local shares

นาถสยาย/นอโมยีนเมรรธาค ทาบ 08 ะลรากยาร นุหบใกิบเมยีนเมรรธาค ะ รายการละ 20 บาท
Share Certificate withdrawal fee @80 Baht. Share transfer / change status fee @20 Baht.

............................................นทั้งสิ้นิงเนปเมวร ..บาท
Fee amount                                         Baht

  .………………………………)ุบะรดรปโ( นอโ/กิบเาคกูลีที่ลผุตหเ

…………………………………………………………………….......  

ทาบ ………………………………นอโีที่ยพัรทกัลหงอขมวราคลูม

….………………………………………… : ลคคุบนุทนิงเรากดัจูผ

 .....………………………… รทโรอบเ ______/______/_____ ีที่นัว

..................................................................................
นอโบัรูผอืชื่อืมยาล

Transferee Signature

..............................................................................
ีชญับงอขาจเ / นอโูผสั่งอืชื่อืมยาล

Transferor / Customer Signature

ify relationships

วตแบันดไยาขรากำทถรามาสมไะจกิบเอขีที่ยพัรทกัลห นุหบใกิบเีณรก บนี้ับฉราสกอเบัรดไทัษิรบีที่นั

For securities withdraw, it/they must not be sold since KASIKORN SECURITIES PCL received this request.

มัสมาวคุบะรดรปโนือื่ลคคุบหในุหนอโีณรก .............................................……………………………………… ธนัพ

In case of transfer to third party please spec

าคกูลบักำสั่งคนัยนืยราก

........................................อตดิตขลเยามห

..............................................าลวเ / ีที่นัว

ยพัรทกัลหะนาถสนยีลปเ / นอโ / กิบเอขำคบใ
REQUEST FOR WITHDRAW / TRANSFER / CHANGE STATUS OF SECURITIES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SETTLEMENT            HEAD OPS

OOC      ผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป

ยพัรทกัลหรากิตับิฎปยาฝ

ิตัมุนอจานำอีมูผ

KCOTS       น็ซเยาลบอสจวรตูผ

ยาฝราหิรบูผ             มีทานหวัห

ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้เปนขอมูลที่ขาพเจาไดตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองและเปนไปตามความประสงคของขาพเจาทุกประการ กรณีที่ขาพเจาดำเนินการโอนหลักทรัพยที่ไมเขาเงื่อนไขการยกเวนภาษี
เงินไดไมวากรณีใดๆ ขาพเจารับทราบวาอาจมีภาระภาษี อันเนื่องจากการกระทำดังกลาว ทั้งนี้เปนไปตามหลักเกณฑกรมสรรพากรกำหนด
นอกจากนี้ ขาพเจารับทราบวากรณีที่กรมสรรพากรหรือหนวยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฏหมายขอเรียกดูขอมูลตามที่แสดงในเอกสารฉบับนี้ บริษัทมีหนาที่จะตองเปดเผยขอมูลใหแกหนวยงานดังกลาว
I/We hereby certify that the information given above is accurate and reflects my/our intention in all aspects.  I/We also acknowledge that if the transfer of securities is not under income tax 
exemption, it may be taxable under the Revenue Code or relevant rules and regulations. In addition, I/We acknowledge and accept that the company is entitled to disclose the information herein as 
requested by law at the required of the Revenue department or any other authories. 

บริษัทฯจะดำเนินการโอนหลักทรัพยตามคำขอขางตนใหก็ตอเมื่อไดรับชำระคาซื้อแลว และปลอดภาระผูกพัน ลูกคาขอรับรองวา เมื่อบริษัทฯดำเนินการโอนหลักทรัพยไปยังบัญชีผูรับ
ตามขางตนแลว บริษัทฯ ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการโอนดังกลาว
The company shall proceed to transfer the securities according to the above mentioned request when full payment has been made and the securities are free of obligation. The customer certifies 
that after transferring his/her securities to the transferee’s account as instructed above, the company shall not be liable for any damages which may be incurred as a result of such transfer.

บมจ.หลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร เพื่อคำเสนอซื้อ
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