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บริ ษัทหลัก ทรั พย์ ไอร่ า จากั ด (มหาชน) เลขที่ 319 อาคารจัตรุ ัสจามจุรี ชัน้ 17 และ 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2684-8888 โทรสาร 0-2160-5400
ทะเบียนเลขที่ 0107550000211

เรื่ อง

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์

ตามที่สมาคมบริ ษัทหลักทรั พย์ไทยได้ ออกประกาศ ที่ กส. 1/2559 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโอนหลักทรัพย์
การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริ ต หรื อการนาทรัพย์สินของลูกค้ าไป
ใช้ ประโยชน์ รวมทังป
้ ้ องกันการใช้ ประโยชน์จากการโอนหลักทรัพย์ การถอนหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรั พย์เพื่ อเป็ นนอมินีใน
การซื ้อขายหลักทรัพย์นนั ้
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) ขอสรุ ปแนวทางที่ต้องปฏิบตั ิ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 การโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายในบริ ษัทฯ หรื อกับบริ ษัทหลักทรัพย์อื่น ให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการตามคาสัง่ ของลูกค้ า
ได้ เฉพาะกรณี ที่กาหนดตามประกาศฯ เช่น การรั บโอน หรื อโอน ในชื่อของตนเอง หรื อ คู่สมรสหรื อบุตรโดยชอบด้ วย
กฎหมาย หรื อตามคาสัง่ ศาล หรื อเพื่อการทาธุรกรรมตามที่ได้ รับความเห็นชอบโดยสานักงานฯหรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
เท่านัน้ พร้ อมแนบสาเนาเอกสารเพื่อประกอบการดาเนินการ ได้ แก่ ทะเบียนสมรส ทะเบี ยนบ้ านที่ระบุความสัมพันธ์ของ
บุตร เอกสารรับรองบุตรบุญธรรม หรื อคาสัง่ ศาลล่าสุด เป็ นต้ น
 การฝากใบหลักทรัพย์ ลูกค้ าต้ องส่งมอบใบหลักทรัพย์ที่เป็ นชื่อของลูกค้ าเท่านัน้ หรื อตามรายชื่อผู้รับโอนทอดสุดท้ ายที่
ต้ องเป็ นชื่อของลูกค้ าเท่านันพร้
้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอน กรณีที่มีการลงนามสลักหลังการโอน
ให้ กับผู้รับโอน ชื่อของผู้รับโอนทอดสุดท้ ายจะต้ องเป็ นชื่อของลูกค้ าเท่านัน้ หากไม่ตรงกับบัญชี ซื ้อขายหลักทรั พย์ของ
ลูกค้ า บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ดงั กล่าว
กรณีผ้ โู อนและหรื อผู้รับโอนไม่ได้ เป็ นลูกค้ าของบริ ษัทฯ ให้ แสดงบัตรประชาชนตัวจริ งพร้ อมแนบสาเนา หรื อ
แนบหนังสื อรั บรองสาเนารายการที่เกี่ยวกับบัตรประชาชนที่อ อกโดยสานักงานเขต/อาเภอฉบับจริ งพร้ อมสาเนาบัตร
ประชาชน
 การรั บโอนหลักทรั พย์ จากบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์ (บัญชี 600) หรื อโอนเข้ าบัญชีของผู้ออกหลักทรั พย์
(บัญชี 600) ชื่อผู้โอนหรื อผู้รับโอนต้ องเป็ นชื่อของลูกค้ าเจ้ าของบัญชีเท่านัน้ โดยแนบสาเนาบัตรประชาชน
 การถอนและออกใบหลั ก ทรั พ ย์ ลูก ค้ า ถอนได้ ก รณี ที่ เ ป็ นชื่ อ ของลูก ค้ า เท่า นัน้ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การขอออกใบ
หลัก ทรั พย์ ในชื่ อ บุคคลอื่ นได้ ย กเว้ น ตามค าสั่งศาลเท่านัน้ และลูก ค้ า ต้ อ งแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อ เอกสารที่
เกี่ยวข้ องให้ เป็ นไปตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกากับดูแลกาหนด
ทังนี
้ ้มีผลบังคับใช้ ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป และหากท่านต้ องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ
ติดต่อได้ ที่ผ้ แู นะนาการลงทุนที่ดแู ลบัญชีทา่ น หรื อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-684-8756

