
แบบค ำขอถอน/โอน/แปลงสถำนะหลกัทรัพย์
Request for Securities Withdrawal / Transfer /Conversion Form 

วนัท่ี Date …………………….……………….

ข้าพเจ้า I/We ………………………………………………………………………………………………….       เลขท่ีบญัชี  Account No.…………….………………..…..……………

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

 โอนหลกัทรัพย์ผ่านระบบศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ : ช่ือบริษัทสมาชิก……………………………………………………….  เลขท่ีสมาชิก…………………………..…. 

       Transfer securities via the TSD System   : Participant Name    Participant No. 

 โอนระหวา่งบญัชีภายในบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั
 Transfer securities to other accounts in SBI Thai Online Securities Company Limited 

 แปลงสถานะหลกัทรัพย์จากกระดานในประเทศไปยงักระดานตา่งประเทศ 
Conversion of the securities from local status to be foreign status 

 แปลงสถานะหลกัทรัพย์จากกระดานตา่งประเทศไปยงักระดานในประเทศ
   Conversion of the securities from foreign status to be local status 

 ถอนเป็นใบหลกัทรัพย์  Withdraw securities in the form of a certificate  อ่ืนๆ Other…………………………………………............…………………

ชื่อหลกัทรัพย์
Securities Name 

จ านวน
หลกัทรัพย์
Amount of 
Securities 

ข้อมลูผู้ รับโอนหลกัทรัพย์  Transferee Information

ลกูค้าลงนาม
Client to sign

ชื่อ-นามสกลุ
Account Name 

เลขที่บญัช ี

Account No. 

เลขที่บตัรประชาชน 

ID/Passport No. 

ราคาที ่
รับโอน

Transfer 
Price

ความสมัพนัธ์
กบัผู้ รับโอน 

Relationship with 
Transferee 

เหตผุล 

ในการโอน
Reason for the 

Transfer 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่หลักทรัพยท์ีเ่บกิ/โอน/แปลงสถานะเป็นกรรมสทิธิข์องขา้พเจา้จรงิ และเมือ่บรษัิทไดเ้บกิ/โอน/แปลงสถานะหลักทรัพยต์ามรายชือ่และจ านวนทีร่ะบไุวข้า้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้ถอืวา่
การเบกิ/โอน/แปลงสถานะหลักทรัพย ์ดังกลา่วขา้งตน้ถูกตอ้งครบถว้น ทัง้นี้ หากมคีวามเสยีหายใดๆเกดิขึน้อันเนื่องจากการด าเนนิการตามทีข่า้พเจา้ระบไุวข้า้งตน้ ขา้พเจา้ขอรับผดิชอบต่อความเสยีหายดังกลา่วและ

จะไมเ่รยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆจากบรษัิททัง้สิน้ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มลูทีป่รากฏในเอกสารนี้เป็นขอ้มูลทีข่า้พเจา้ไดต้รวจสอบแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งและเป็นไปตามความประสงคข์องขา้พเจา้ทุกประการ 
กรณีทีข่า้พเจา้ด าเนินการโอนหลักทรัพยท์ีไ่มเ่ขา้เงือ่นไขการยกเวน้ภาษีเงนิไดไ้มว่่ากรณีใดๆ ซึง่รวมถงึการขายหลักทรัพยน์อกตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ขา้พเจา้รับทราบวา่อาจมภีาระภาษีอันเนื่องจากการ
กระท าดังกล่าว ทัง้นี ้ เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่กรมสรรพากรก าหนด และขา้พเจา้รับทราบว่ากรณีทีก่รมสรรพากรหรือหน่วยงานอืน่ทีม่อี านาจตามกฎหมายขอเรยีกดขูอ้มลูตามทีแ่สดงในเอกสารฉบับนี้ บรษัิทมหีนา้ที่

จะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่หน่วยงานดังกลา่วและขา้พเจา้ตกลงใหค้วามยนิยอมแกบ่รษัิทเพือ่ด าเนนิการดังกลา่ว 
 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.

ข้าพเจ้าขอช าระคา่ธรรมเนียมเป็นจ านวนเงิน ...........................บาท โดย   โอนเงิน  ถอนจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า
I/We would like to pay the fee amounting to    Baht by   Money Transfer   Withdraw from my cash deposit account 

ลายมือช่ือ Signature......................................................ลกูค้า Customer 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีบริษัท For officer only:

ตรวจรับเอกสาร สอบทาน ตรวจทานและอนุมตั ิ คา่ธรรมเนยีม 

รบัเอกสารวนัที�........................

( ) ด าเนินการได ้

( )ด าเนินการไมไ่ด ้เน่ืองจาก ...............
....................................................................

เวลา..........น.วนัที�...............

E- mail/เบอรโ์ทร..................

ผูส้อบทาน........................

 ผูท้ ารายการ.....................

 ผูอ้นุมตั.ิ........................

จ านวนเงนิ ....................บาท

เลขท ี�ใบเสรจ็รบัเงนิ .................

ผู้ตรวจรับเงิน ......................

เลขท่ีอ้างอิง Ref. No……………………………

เวลา...............น. วนัที�..............

ผูส้อบทาน.........................

(  ) ลายมือชื�อตรงกับที� ให้ ไว้
(  ) ลายมือชื�อไม่ตรงกับที� ให้ ไว้

(For Settlement)(For Custodian)(For Open A/C)  
ตรวจสอบลายมอืชื�อ

(For Custodian) (For Custodian)
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