เลขที่อ้างอิง Ref. No……………………………

แบบคำขอถอน/โอน/แปลงสถำนะหลักทรัพย์
Request for Securities Withdrawal / Transfer /Conversion Form

วันที่ Date …………………….……………….
ข้ าพเจ้ า I/We ………………………………………………………………………………………………….
มีความประสงค์ขอเบิก/โอน/แปลงสถานะหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดต่อไปนี ้

เลขที่บญ
ั ชี

Account No.…………….………………..…..……………

hereby would like to withdraw/transfer/convert my/our securities as per the following instructions:

 โอนหลักทรัพย์ผ่านระบบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ชื่อบริษัทสมาชิก
 โอนระหว่างบัญชีภายในบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด

……………………………………………………….

:

Transfer securities via the TSD System

: Participant Name

เลขที่สมาชิก…………………………..….
Participant No.

Transfer securities to other accounts in SBI Thai Online Securities Company Limited

 แปลงสถานะหลักทรัพย์จากกระดานในประเทศไปยังกระดานต่างประเทศ
 แปลงสถานะหลักทรัพย์จากกระดานต่างประเทศไปยังกระดานในประเทศ
Conversion of the securities from local status to be foreign status

Conversion of the securities from foreign status to be local status

 ถอนเป็ นใบหลักทรัพย์

Withdraw securities in the form of a certificate

จานวน
ชื่อหลักทรัพย์ หลักทรัพย์
Securities Name

ชื่อ-นามสกุล
Account Name

Amount of
Securities

 อื่นๆ

Other…………………………………………............…………………

ข้ อมูลผู้รับโอนหลักทรัพย์ Transferee Information
เลขที่บญ
ั ชี
เลขที่บตั รประชาชน ราคาที่
Account No.
ID/Passport No.
รับโอน

ความสัมพันธ์
กับผู้รับโอน

เหตุผล ลูกค้ าลงนาม
ในการโอน Client to sign

Transfer Relationship with Reason for the
Price
Transferee
Transfer

่ และจานวนทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้นเรียบร ้อยแล ้ว ข ้าพเจ ้าถือว่า
ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่าหลักทรัพย์ทเี่ บิก /โอน/แปลงสถานะเป็ นกรรมสิทธิข
์ องข ้าพเจ ้าจริง และเมือ
่ บริษัทได ้เบิก/โอน/แปลงสถานะหลักทรัพย์ตามรายชือ
การเบิก/โอน/แปลงสถานะหลักทรัพย์ ดังกล่าวข ้างต ้นถูกต ้องครบถ ้วน ทัง้ นี้ หากมีความเสียหายใดๆเกิดขึน
้ อันเนื่องจากการดาเนินการตามทีข
่ ้าพเจ ้าระบุไว ้ข ้างต ้น ข ้าพเจ ้าขอรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวและ
้
จะไม่เรียกร ้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัททัง้ สิน
นอกจากนี้ ข ้าพเจ ้าขอรั บรองว่าข ้อมูลทีป
่ รากฏในเอกสารนี้เป็ นข ้อมูลทีข
่ ้าพเจ ้าได ้ตรวจสอบแล ้วเห็นว่าถูกต ้องและเป็ นไปตามความประสงค์ของข ้าพเจ า้ ทุกประการ
กรณีทข
ี่ ้าพเจ ้าดาเนินการโอนหลักทรั พย์ทไี่ ม่เข ้าเงือ
่ นไขการยกเว ้นภาษี เงินได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึง่ รวมถึงการขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ข ้าพเจ ้ารับทราบว่าอาจมีภาระภาษี อันเนื่องจากการ
กระทาดังกล่าว ทัง้ นี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกาหนด และข ้าพเจ ้ารับทราบว่ากรณีทก
ี่ รมสรรพากรหรือหน่วยงานอืน
่ ทีม
่ อ
ี านาจตามกฎหมายขอเรียกดูข ้อมูลตามทีแ
่ สดงในเอกสารฉบับนี้ บริษัทมีหน ้าที่
จะต ้องเปิ ดเผยข ้อมูลให ้แก่หน่วยงานดังกล่าวและข ้าพเจ ้าตกลงให ้ความยินยอมแก่บริษัทเพือ
่ ดาเนินการดังกล่าว
I/We hereby affirm that the above securities to be withdrawn/transferred/converted belong to me/us. I/We agree that upon the withdrawal/transfer/conversion of such securities in the name and amount
specified as requested, it shall be considered correct and complete delivery. In the event that the damage incurred as a result of my/our aforementioned request, I/we shall be responsible for any such damage
caused and shall not claim for any losses suffered with respect to such withdrawal /transfer/conversion of securities from the Company. In addition, I/we hereby certify that the information contained herein is
true, correct and complied with my/our request. In the case where I/we transfer the securities which are not eligible for income tax exemption or trade the securities in the Over-The-Counter (OTC) market,
I/we acknowledge that there may incur tax liabilities as a result of my/our actions in conjunction with rules and regulations imposed by the Revenue Department. In addition, I/we acknowledge that in the case
where the Revenue Department or other competent authorities request for the information contained herein, the company has duty to disclose such information and I/we hereby agree to consent the Company
to perform such acts.

ข้ าพเจ้ าขอชาระค่าธรรมเนียมเป็ นจานวนเงิน ...........................บาท โดย
I/We would like to pay the fee amounting to

 โอนเงิน

Baht by

 ถอนจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ า

Money Transfer

Withdraw from my cash deposit account

ลายมือชื่อ Signature......................................................ลูกค้ า Customer
สาหรับเจ้ าหน้ าที่บริ ษัท For officer only:
ตรวจรับเอกสาร

สอบทาน

รับเอกสาร วันที.่ ................................

เวลา................น. วันที.่ ...................

(

E-mail/เบอร์โทร..................................

(

) ดาเนินการได้

) ดาเนินการไม่ได้ เนื่องจาก ....................... ผูส้ อบทาน.......................................

ตรวจทานและอนุมต
ั ิ

ผูท้ ารายการ ...........................

ค่าธรรมเนียม

จานวนเงิน ............................บาท
เลขทีใ่ บเสร็จรับเงิน ........................

ผูอ้ นุมตั .ิ ................................

ตรวจรับเงิน ...........................

