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ใบคําขอเบิก / โอนหลักทรัพย 
Request for Share Transfer and Withdrawal Form 

                                 
         ทีม (HO Team)/สาขา (Branch) _______________________

                 วันที่/ Date___________________________________________________
                  

             ขาพเจา/ I, _____________________________________________________________ เลขที่บัญช/ีAccount No.______________________________________ 

มีความประสงคขอใหบริษัทดําเนินการดังตอไปนี้ / I hereby request the Company to:- 
                        
   ขอเบิกใบหุนจากบัญชี / Withdraw Share (แนบใบคําขอใหออกหลักทรัพย)     TENDER OFFER 

  ขอโอนหุนของขาพเจาใหกับ / Transfer my share to the following Account Code -  ภายในวันที ่(Date) __________________________________________ 

                                               ภายในบริษัท ( Transfer between Kingsford’s account)                                           ภายนอกบรษิัท (Transfer out to another Broker) 

 

 ชื่อผูรับโอน (Transferee) ____________________________________________________________________เลขที่บัญช ี/Account Code _________________________________ 

 วัตถุประสงคในการโอน (Purpose)  

                                              สงมอบรายการขายวันที่ (Deliver for sell order date) __________________________    ฝากเพือ่ขาย (for sell) 

     ฝากเปนหลักประกันในบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพยเลขที ่(Deposit as collateral in trading account no.)_____________________________________________________ 

     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ / Other, (Please specify) _________________________________________________________________________________________________ 

 ชื่อบริษทั (Broker Name)  ________________________________________________________________ รหัสสมาชิก (Custodian No) ____________________________________ 

รับโอนจากบรษิัท (Transfer in from Broker Name) ____________________________________________ รหัสสมาชิก (Custodian No) ____________________________________ 

 

ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ (Details as follow):- 

No. 

 

ชื่อหลกัทรพัย 

Share Name 

จํานวน 

Quantity 

ตนทุนตอหนวย 

Unit Cost 

No. 

 

ชื่อหลกัทรพัย 

Share Name 

จํานวน 

Quantity 

ตนทุนตอหนวย 

Unit Cost 

1    6    

2    7    

3    8    

4    9    

5    10    

หมายเหตุ (Remark):  กรณีที่เปนการโอนขามชื่อ โปรดกรอกขอมูลหนา 2 ใหครบถวน และผูรับโอนตองลงนามในแบบฟอรม พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนประกอบดวย

ทุกกรณ/ี In case of transfer shares to another person. Please complete the 2nd page and the Transferee must sign the form with attach a copy of ID or passport 

 

ผูขอเบิกหลักทรัพย (Requested Name) _________________________________ผูรับโอนหลักทรัพย (Transferee Name) _________________________________________ 
       
******************************************************************************************************************************************************************* 

สําหรับเจาหนาที่บริษัท (For Officer Only) 

FRONT OFFICE BACK OFFICE SBA &PTI 

 

ENTRYBY________________________________DATE_____________ 

CHECKER BY_____________________________DATE_____________ 

 

        มูลคา ณ ปจจบุัน รวม  5 ลานบาทขึ้นไปแตไมเกิน 50 ลานบาท 

        มูลคา ณ ปจจุบัน รวม 50 ลานบาทขึ้นไป 

 

________________________________________________________ 

( ผูมีอํานาจลงนาม  ) 

 

 

______________________________ 

MARKETING 

         ลูกคามาติดตอเอง ณ ที่ทําการสาขา / Face to Face (ตามประกาศบริษัท)

Branch___________________Date_____________________Time____________ 

Operation Branch ______________________Head Branch__________________ 

          โทรศัพทติดตอลูกคาเพื่อสอบยันรายการ / Telephone 

           เบอรโทรลูกคา / Tel. No. ________________________________ 

         จํานวนครั้งที่โทรติดตอลูกคา __________________ 

          วันที่สอบยันรายการ / Date ___________________ เวลา / Time __________ 

          ตรวจสอบแลวลูกคาไมมีภาระหน้ีสินกับบริษัท ณ วันทีท่ํารายการโอนหุน 

Verify By :________________________________ Ext. NO. ____________ 

Authorized By :______________________________________Head Custodian 

 

 

 

______________________________ 

HEAD  TEAM / BRANCH 

_____________________________ 

MD 

 
 
 



KFS - 301  

แบบแจงขอมูลการโอนหุน กรณีการโอนขามชื่อ  
 

 

          

ขาพเจา/ I ____________________________________________________________เลขที่บัญช/ีAccount No. _____________________________________ ในฐานะผู

โอนหุน ขอแจงรายละเอียดการโอนหุน ดังนี ้/ I hereby clarify following details:- 

 

1. รายละเอียดของผูรับโอนหุน (พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน / สําเนาหนังสือรับรอง)  

  ผูรับโอน (บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล) / Detail of the Beneficial Account (Individual/ Corporate) 

  ชื่อ – นามสกุล /Name ______________________________________________________________________________________________

  ชื่อนิติบุคคล /Name ______________________________________________________________________________________________ 

  เอกสารประกอบ / Details of documents _____________________________________________________________________________ 

 

2. ความสัมพันธระหวางผูโอน และ ผูรับโอน /Relationship   (ระบุใหชัดเจน)  __________________________________________________________ 

 

3. วัตถุประสงคในการโอน / Purpose (ระบุใหชัดเจน หามระบุวาเปนความประสงคของลูกคา ) ______________________________________________ 

 

รายละเอียดของขอมูลการโอนหุน/ Following Details 

ลําดับที ่
ชื่อหลักทรัพย 

Share Name 

จํานวนหุน 

Quantity 

ราคาที่โอน 

Price 

ราคาปด ณ วันโอน 

Closed Price 

ราคาหุนที่ไดมา 

Cost 

ชื่อ/เลขที่ บริษทัหลักทรัพยที่รบัโอน 

Broker Name / Account No. 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอมูลที่ปรากฎในเอกสารนี้เปนขอมูลที่ขาพเจาไดตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองและเปนไปตามความประสงคของขาพเจาทุกประการ กรณีที่

ขาพเจาดําเนินการโอนหลักทรัพยที่ไมเขาเงื่อนไขการยกเวนภาษีเงินไดไมวากรณีใดๆ ซึ่งรวมถึงการขายหลักทรัพยนอกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขาพเจารับทราบ

วาอาจมีภาระภาษีอันเนื่องจากการกระทําดังกลาว ทั้งนี้เปนไปตามหลักเกณฑที่กรมสรรพากรกําหนด นอกจากนี้ขาพเจารับทราบวากรณีที่กรมสรรพากร หรือหนวยงานอื่น

ที่มีอํานาจตามกฎหมายขอเรียกดูขอมูลตามที่แสดงในเอกสารฉบับนี้ บริษัทมีหนาท่ีจะตองเปดเผยขอมูลใหแกหนวยงานดังกลาว 

 

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                                   ลูกคา / ผูใหขอมูล (Customer Name) ________________________________________ 
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** การโอนหลักทรัพยที่เขาขายการขายนอกตลาด อาจมีภาระภาษีเกิดขึ้น** 

     A transaction outside the SET, may be taxable 
 


