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วนัท่ี                                                                           

เรียน กรรมการผูจ้ัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำากัด

ข้าพเจ้า                                                                                                     รหัสบญัชีเลขท่ี                                                             
มีความประสงค์ท่ีจะขอโอนหลักทรัพย์ตามรายละเอียดข้างลา่งน้ีในวันท่ี                                                                                                                   
โดยโอนผ่านศูนย์ ฯ ให้กับ  บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำากัด   สมาชิกศูนย์ ฯ หมายเลข   023  เพื่อบัญชีเลขท่ี  023-000000013-7  ชื่อบัญชี
“บริษัทหลักทรัพย์  ไทยพาณิชย์  จำากัด  เพื่อการทำาเทนเดอร์ออฟเฟอร์”

ชื่อหลักทรัพย์ จำานวน

                            HEMRAJ __________________________

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า    หลักทรัพย์ท่ีโอนเป็นสิทธิของข้าพเจ้าจริง และเสมือนหน่ึงว่าข้าพเจ้าได้รับมอบหลักทรัพย์จำานวนท่ีระบขข้างต้นน้ัน
ไว้ครบถ้วนแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(                                                                                )
ผูโ้อน

หมายเหตข   กรขณาเซ็นให้เหมือนตัวอย่างท่ีให้ไว้กับทางบริษัท ฯ

ค่าธรรมเนียม ____________ บาท ใบเสร็จเล่มท่ี _______________ เลขท่ี _______________________________ ลงวันท่ี ________________
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