คําขอหนังสือรั บรองการถือครองหลักทรั พย์
เขียนที ……………………………….………………..…………........................
วันที …………………………………….…...………………………………….…
เรี ยน ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว/บริ ษัท ……………………………………………………………………………………………………..……………
ชือและนามสกุลภาษาอังกฤษ(ระบุตามหนังสือเดินทาง/หนังสือรับรองบริ ษัท) Mr./Mrs./Miss………………..................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิตบิ คุ คลเลขที………..…………………………………...…………………………สัญชาติ………………………..……
ทีอยู่สําหรับการจัดส่งเอกสาร...................……………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………..…………….……….รหัสไปรษณีย์……….………….หมายเลขโทรศัพท์......................หมายเลขโทรสาร........................
ในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ของบริ ษัท/กองทุนรวม(ระบุชือหลักทรัพย์).……………………………………………………...…………………..…...................
เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ………………..……………..………….…..…..ใบหลักทรัพย์เลขที.....................................................
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอหนังสือรับรองการถือครองหลักทรัพย์
ฉบับภาษาไทย
ฉบับภาษาอังกฤษ เพือนําไปใช้ แสดงต่อ
องค์กร หรื อ สถาบัน หรื อ หน่วยงานชือ (ระบุภาษาไทย)………..…...........................................................................................................................
(และระบุภาษาอังกฤษ)..........................................................................................................................................................................................
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ (ระบุภาษาไทย)....................................................................................................................................................................
(และระบุภาษาอังกฤษ)..........................................................................................................................................................................................
ข้ าพเจ้ า ขอให้ นายทะเบียนฯ จัดส่งหนังสือรับรองฯ ดังนี ? (โปรดทําเครื องหมาย √ หน้ าข้ อทีต้ องการ)
จัดส่งที ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)สาขา…...............................................................
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีได้ แจ้ งไว้
มาติดต่อขอรับเองทีส่วนนายทะเบียนหลักทรัพย์และตัวแทนชําระเงิน (ทีอยู่โปรดดู “สถานทีติดต่อและส่งเอกสาร” ในวิธีปฏิบตั ิ)
ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่าจะนําหนังสือรั บรองฯ ไปใช้ ตามทีได้ แจ้ งไว้ ต่อนายทะเบียนฯ เท่านัน? การทีนายทะเบียนฯ ออกหนังสือรั บรองการถือครอง
หลักทรัพย์ในครั ง? นี ? หากจะพึงมี หรื อ ก่อให้ เกิดความเสียหาย และค่าใช้ จ่ายต่างๆ แก่นายทะเบียนฯ ด้ วยประการใดๆ อันเกิดจากข้ าพเจ้ า หรื อ ผู้รับมอบ
อํานาจกระทําการแทนข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ายินยอมรับผิดชอบ และชดใช้ ให้ แก่นายทะเบียนฯ จนครบถ้ วน โดยปราศจากเงือนไขใดๆ ทังสิ
? ?น และข้ าพเจ้ าตกลง
ปฏิบตั ิตาม วิธีปฏิบัติ และคําแนะนํา ซึงแสดงไว้ ในส่วนถัดไปของหนังสือนี ?ทุกประการ หากข้ าพเจ้ าได้ รับความเสียหายใดๆ จากการทีข้ าพเจ้ าไม่ปฏิบตั ิ
ตามวิธีปฏิบตั ิ และคําแนะนําดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าจะไม่เรี ยกร้ องให้ นายทะเบียนฯ รับผิดในความเสียหายนันแต่
? อย่างใด และข้ าพเจ้ าตกลงและยินยอมให้
นายทะเบียนฯ สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องกับการแสดงตน และ/หรื อ การระบุตวั ตนของข้ าพเจ้ า ทังนี
? ? เพือให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินทีเกียวข้ อง
ประทับตราบริ ษัท (ถ้ ามี)
ลงชือ…………………………………………………………..…………….ผู้ถือหลักทรัพย์
(…................………………………………………………)
สําหรับสาขา : ตรวจสอบความครบถ้ วนถูกต้ องของเอกสารตามที%ระบุไว้ ในคําขอนี ) และรับรองว่ าผู้ถือหลักทรัพย์ ได้ ลงลายมือชื%อต่ อหน้ า
เจ้ าหน้ าที%สาขา พร้ อมลงชื%อและประทับตราสาขาของธนาคาร
ลงชือ .............................................................เจ้ าหน้ าทีสาขา
ลงชือ ....................................................เจ้ าหน้ าทีระดับ Supervisorขึ ?นไป
(………………………………………….) วันที..................
(……………………..…...........….) วันที...........................................
ผู้บนั ทึก……………………………… วันที..............................

สําหรับนายทะเบียนฯ
ผู้ตรวจสอบ……………………………วันที.................................................

1

วิธป
ี ฏิบ ัติ
กรอกข ้อความลงในแบบฟอร์มคําขอ ลงลายมือชือผู ้ถือหลักทรัพย์ และแนบเอกสารแสดงตน
1.การลงลายมือชือผูถ
้ อ
ื หล ักทร ัพย์ในแบบฟอร์มคําขอ
1.1ลงลายมือชือต่อหน ้าพนักงานธนาคาร
1.2กรณีลงลายมือชือไม่ได ้ ให ้ประทับลายพิมพ์นวิ. มือต่อหน ้าพยาน 2 คน โดยพยานทัง. 2 คนจะต ้องลงลายมือชือรับรองการพิมพ์ลายนิว. มือ (พร ้อมแนบ
สําเนาบัตประจําตัวประชาชนของพยาน) ทัง. นีพ
. ยาน 1 คน จะต ้องเป็ นพนักงานธนาคาร
1.3กรณีเป็ นผู ้เยาว์ (อายุยังไม่ครบ 20 ปี บริบรู ณ์) ผู ้ลงลายมือชือแทนผู ้เยาว์ คือ บิดา หรือ มารดา หรือ ผู ้ปกครองตามคําสังศาล (พร ้อมแนบคําสังศาล) คนใด
คนหนึง ยกเว ้นกรณีผู ้เยาว์เป็ นผู ้โอนหลักทรัพย์ ผู ้ลงลายมือแทนผู ้เยาว์ คือ บิดา และมารดา ลงลายมือชือร่วมกัน
2.เอกสารแสดงตนทีต้องนําส่งให้นายทะเบียนฯ
หมายเหตุ
1.เอกสารต ้องไม่หมดอายุ
2.เอกสารทัง. หมด ต ้องลงนามรับรองความถูกต ้องทุกหน ้าโดยเจ ้าของเอกสาร หรือ ผู ้มีอํานาจกระทําการแทน แล ้วแต่กรณี
ประเภท
รายละเอียดเอกสาร
2.1บุคคลธรรมดา
-ส ัญชาติไทย
1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีสําเนาเอกสารทีหน่วยงานราชการออกให ้ มีรป
ู ถ่าย มีเลขประจําตัวประชาชน เช่น บัตรข ้าราชการ หรือ
ใบอนุญาตขับขี เป็ นต ้น จะต ้องแนบสําเนาทะเบียนบ ้านด ้วย)
2.กรณีเป็ นผู ้รับโอนหลักทรัพย์ และกรณีเป็ นผู ้ถือหลักทรัพย์รายใหม่ เพิมเอกสารดังนี.
•
สําเนาทะเบียนบ ้าน หรือเอกสารทีหน่วยงานราชการออกให ้ เช่น หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี เป็ นต ้น (กรณีบต
ั รไม่สามารถอ่าน
Chip หรือไม่มเี ครืองอ่านบัตร Smart Card Reader หรือไม่สามารถตรวจสอบกับกรมการปกครองได ้)
-ชาวต่างชาติ
1.สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ สําเนาบัตรประจําตัวคนต่างด ้าว อย่างใดอย่างหนึง
2.กรณีเป็ นผู ้รับโอนหลักทรัพย์ และกรณีเป็ นผู ้ถือหลักทรัพย์รายใหม่ เพิมเอกสารดังนี.
•
สําเนาหลักฐานทีแสดงสิทธิพํานักอยูใ่ นประเทศไทย (Thai Residency) เช่น สําเนาหนังสืออนุญาตทํางานในประเทศไทย (Work
Permit) หรือ สําเนาหนังสืออนุญาตให ้พํานักอยูใ่ นประเทศไทยออกโดยกองควบคุมคนเข ้าเมือง (Certificate of Resident) เป็ นต ้น
•
สําเนาหลักฐานแสดงถึงทีอยูใ่ นประเทศไทย
2.2ผูเ้ ยาว์
1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน(กรณีผู ้เยาว์ ตัง. แต่ 7 ปี บริบรู ณ์) หรือ สําเนาใบสูตบ
ิ ต
ั รของผู ้เยาว์ (กรณีไม่ถงึ เกณฑ์ต ้องมีบต
ั รประจําตัว
ประชาชน) อย่างใดอย่างหนึง
2.สําเนาเอกสารแสดงตนตามข ้อ 2.1 ของบิดา หรือ มารดา หรือ ผู ้ปกครองตามคําสังศาล (พร ้อมแนบคําสังศาลให ้เป็ นผู ้ปกครอง)
2.3คณะบุคคล/ห้าง
1.สําเนาสัญญาจัดตัง. คณะบุคคล/ห ้างหุ ้นส่วนสามัญ (ไม่จดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล)
หุน
้ ส่วนสาม ัญ (ไม่จด 2.สําเนาหนังสือมอบอํานาจให ้กระทําการแทนคณะบุคคล/ห ้างหุ ้นส่วนสามัญ (ไม่จดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล) พร ้อมสําเนาเอกสารแสดงตนตามข ้อ
ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล)
2.1 ของผู ้มอบอํานาจและผู ้รับมอบอํานาจ (กรณีผู ้มีอํานาจกระทําการแทนไม่ได ้แสดงตนต่อนายทะเบียนด ้วยตนเอง)
3.สําเนาเอกสารแสดงตนตามข ้อ 2.1 ของผู ้ลงลายมือชือในแบบฟอร์มคําขอ
4.กรณีเป็ นผู ้รับโอนหลักทรัพย์ และกรณีเป็ นผู ้ถือหลักทรัพย์รายใหม่ เพิมเอกสารดังนี.
•
ใบทะเบียนพาณิชย์ (เฉพาะทีมีการประกอบธุรกิจขายสินค ้า และบริการ)
•
สําเนาบัตรประจําตัวผู ้เสียภาษีอากรของคณะบุคคล/ห ้างหุ ้นส่วนสามัญ (ไม่จดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล)
•
สําเนาเอกสารแสดงตนตามข ้อ 2.1 ของผู ้ร่วมจัดตัง. คณะบุคคล/ห ้างหุ ้นส่วนสามัญ (ไม่จดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล) ทุกคน
2.4พระภิกษุ
1.สําเนาเอกสารแสดงตนตามข ้อ 2.1 หรือสําเนาหนังสือสุทธิ
หมายเหตุ สามเณร
2.กรณีเป็ นผู ้รับโอนหลักทรัพย์ และกรณีเป็ นผู ้ถือหลักทรัพย์รายใหม่ เพิมเอกสารดังนี.
ภิกษุณี แม่ช ี หรือ
•
สําเนาทะเบียนบ ้าน
น ักบวชในศาสนาอืน
ให้ใช้เอกสารแสดง
ตนเหมือนบุคคล
ธรรมดาตามข้อ 2.1
2.5นิตบ
ิ ค
ุ คล
1.สําเนาหนังสือมอบอํานาจช่วงให ้เจ ้าหน ้าทีมากระทําการแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล พร ้อมสําเนาเอกสารแสดงตนตามข ้อ 2.1 ของผู ้มอบอํานาจและผู ้รับ
มอบอํานาจ (กรณีผู ้มีอํานาจกระทําการแทนนิตบ
ิ ค
ุ คลไม่ได ้แสดงตนต่อนายทะเบียนด ้วยตนเอง)
2.สําเนาเอกสารแสดงตนตามข ้อ 2.1 ของผู ้ลงลายมือชือในแบบฟอร์มคําขอ
3.เอกสารดังนี.
บริษ ัทมหาชน
1.สําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 1 เดือน
บริษ ัทจําก ัด
2.สําเนาหนังสือมอบอํานาจให ้กระทําการแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล
ห้างหุน
้ ส่วนจําก ัด
3.กรณีเป็ นผู ้รับโอนหลักทรัพย์ / กรณีเป็ นผู ้ถือหลักทรัพย์รายใหม่ / กรณีกรรมการผู ้มีอํานาจกระทําการแทนนิต ิ
บุคคลไม่ได ้ลงลายมือชือต่อหน ้าพนักงานธนาคาร เพิมเอกสารดังนี.
•
สําเนาหนังสือแบบ ก (กรรมการเข ้าใหม่) และสําเนาหนังสือแบบ บอจ.3 (รายการจดทะเบียนจัดตัง. )
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค ้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ สําเนาประกาศ/เอกสารใด ๆ ทีแสดงตัวอย่างลายมือ
ชือกรรมการผู ้มีอํานาจกระทําการแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล และตราของนิตบ
ิ ค
ุ คล
สหกรณ์
1.สําเนาใบสําคัญจดทะเบียนจัดตัง. และสําเนาใบสําคัญจดทะเบียนเปลียนแปลง (ถ ้ามี)
มูลนิธ ิ
2.สําเนาข ้อบังคับ
สมาคม
3.สําเนาประกาศ หรือ สําเนาหนังสือแต่งตัง. คณะกรรมการ/เปลียนแปลงกรรมการ (ถ ้ามี)
4.สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการทีมีมติให ้ดําเนินการ
5.สําเนาบัตรประจําตัวผู ้เสียภาษี อากร หรือ เอกสารแสดงการยกเว ้นภาษี อากร กรณีเป็ นหน่วยงานทีได ้รับการ
ยกเว ้นภาษี อากร
ว ัด
1.สําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนจัดตัง. หรือ สําเนาหนังสืออนุญาตให ้สร ้าง หรือ สําเนาหนังสือรับรองสภาพ
โบสถ์
และสําเนาหนังสือใบอนุญาตเปลียนแปลง (ถ ้ามี)
ม ัสยิด
2.สําเนาระเบียบ หรือ ข ้อบังคับ ของโบสถ์/มัสยิด
3.สําเนารายชือคณะกรรมการของโบสถ์/มัสยิด (ถ ้ามี)
4.สําเนาตราตัง. เจ ้าอาวาส หรือ สําเนาประกาศ หรือ สําเนาคําสังแต่งตัง. ผู ้มีอาํ นาจกระทําการแทน
สถานศึกษา
1.สําเนาใบอนุญาตจัดตัง. และสําเนาหนังสือใบอนุญาตเปลียนแปลง (ถ ้ามี)
2.สําเนาระเบียบ หรือ ข ้อบังคับ
3.สําเนาหนังสือ/ประกาศแต่งตัง. คณะกรรมการสถานศึกษา (ถ ้ามี)
4.สําเนาประกาศ หรือ สําเนาคําสังแต่งตัง. อธิการบดี หรือ ผู ้อํานวยการสถานศึกษา หรือ ผู ้มีอํานาจกระทําการแทน
สถานพยาบาล
1.สําเนาใบอนุญาตให ้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และสําเนาใบอนุญาตเปลียนแปลง (ถ ้ามี)
2.สําเนาใบอนุญาตให ้ดําเนินการสถานพยาบาล และสําเนาใบอนุญาตเปลียนแปลง (ถ ้ามี)
3.สําเนาหนังสือ/ประกาศแต่งตัง. คณะกรรมการสถานพยาบาล (ถ ้ามี)
4.สําเนาประกาศ หรือ สําเนาคําสังแต่งตัง. ผู ้อํานวยสถานพยาบาล หรือ ผู ้มีอํานาจกระทําการแทน
กองทุนรวม
1.สําเนาใบสําคัญจดทะเบียนจัดตัง. กองทุน และสําเนาใบสําคัญจดทะเบียนเปลียนแปลงกองทุน (ถ ้ามี)
2.สําเนาหนังสือ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนจัดตัง. กองทุน
3.สําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ของผู ้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 1 เดือน
4.สําเนาหนังสือมอบอํานาจของบริษัทจัดการให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์
5.สําเนาหนังสือมอบอํานาจของผู ้ดูแลผลประโยชน์ พร ้อมสําเนาเอกสารแสดงตนตามข ้อ 2.1 ของผู ้มอบอํานาจ
และผู ้รับมอบอํานาจ
6.กรณีเป็ นผู ้รับโอนหลักทรัพย์ และกรณีเป็ นผู ้ถือหลักทรัพย์รายใหม่ เพิมเอกสารดังนี.
•
สําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ของบริษัทจัดการ ไม่เกิน 1 เดือน
•
สําเนาบัตรประจําตัวผู ้เสียภาษี ของกองทุน
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ประเภท
2.5นิตบ
ิ ค
ุ คล (ต่อ)

? ง
กองทุนสํารองเลีย
ชีพ

รายละเอียดเอกสาร
1.สําเนาใบสําคัญจดทะเบียนจัดตัง. กองทุน และสําเนาใบสําคัญจดทะเบียนเปลียนแปลงกองทุน (ถ ้ามี)
ิ ไม่เกิน 1 เดือน
2.สําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ของผู ้รับฝากทรัพย์สน
3.สําเนาหนังสือมอบอํานาจของกองทุนให ้บริษัทจัดการ
ิ หรือ สําเนาหนังสือมอบอํานาจของกองทุนให ้
4.สําเนาหนังสือมอบอํานาจของบริษัทจัดการให ้ผู ้รับฝากทรัพย์สน
ิ อย่างใดอย่างหนึง
ผู ้รับฝากทรัพย์สน
ิ พร ้อมสําเนาเอกสารแสดงตนตามข ้อ 2.1 ของผู ้มอบอํานาจ
5.สําเนาหนังสือมอบอํานาจของผู ้รับฝากทรัพย์สน
และผู ้รับมอบอํานาจ
6.กรณีเป็ นผู ้รับโอนหลักทรัพย์ และกรณีเป็ นผู ้ถือหลักทรัพย์รายใหม่ เพิมเอกสารดังนี.
•
สําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ของบริษัทจัดการ ไม่เกิน 1 เดือน
•
สําเนาบัตรประจําตัวผู ้เสียภาษี ของกองทุน

3.เอกสารกรณีมอบอํานาจ
3.1.หนังสือมอบอํานาจ (ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีมอบอํานาจให ้บุคคลเดียวหรือหลายบุคคลกระทําการครัง. เดียว)
3.2.สําเนาเอกสารแสดงตนของผู ้มอบอํานาจ และของผู ้รับมอบอํานาจ ตามข ้อ 2.1
4.สถานทีติดต่อและส่งเอกสาร
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ส่วนนายทะเบียนหลักทรัพย์และตัวแทนชําระเงิน
. 2
ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์และผู ้ดูแลผลประโยชน์ อาคารเพชรบุร ี ชัน
1101 ถนนเพชรบุรต
ี ด
ั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-208-5017 ,02-208-5000 ต่อ 4518-4519 โทรสาร 02-651-7808
คําแนะนํา
1.กรณีทหลั
ี กทรัพย์ฝากไว ้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให ้ติดต่อบริษัทผู ้ฝากหลักทรัพย์ของท่าน (เฉพาะการแจ ้งเปลียนแปลงทีอยู่ และแจ ้งเปลียนแปลงเลขทีบัญชีเงินฝาก
เพือรับดอกเบีย
. /เงินปั นผล)
2.หากมีการแก ้ไข ขูดลบ ขีดฆ่า ต ้องลงลายมือชือกํากับการแก ้ไขทุกจุด
3.นายทะเบียนฯ จะดําเนินการตามแบบฟอร์มคําขอและเอกสารประกอบ เมือได ้รับเอกสารดังกล่าวไม่น ้อยกว่า 5 วันทําการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน
4.นายทะเบียนฯ จะใช ้ทีอยูข
่ องผู ้ถือหลักทรัพย์ในสมุดทะเบียนผู ้ถือหลักทรัพย์ในการติดต่อเท่านัน
. หากผู ้ถือหลักทรัพย์เปลียนแปลงทีอยูโ่ ปรดแจ ้งเป็ นหนังสือตาม
แบบฟอร์มทีนายทะเบียนฯกําหนด
5.นายทะเบียนฯ ไม่ร ับแบบฟอร์มคําขอและเอกสารประกอบทีส่งทางไปรษณีย ์ (โปรดติดต่อนายทะเบียนด้วยตนเอง)
6.กรณีไม่ได ้ไปติดต่อธนาคารด ้วยตนเอง จะต ้องจัดทําหนังสือมอบอํานาจให ้ผู ้รับมอบอํานาจไปดําเนินการแทนทุกครัง.
7.โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ (ทีติดต่อได ้สะดวก) ให ้ชัดเจน เพือนายทะเบียนฯ จะโทรศัพท์สอบถามกรณีมข
ี ้อสงสัย และนายทะเบียนฯ ขอสงวนสิทธิc ไม่ดําเนินการใดๆ
กรณีนายทะเบียนฯ โทรศัพท์ตด
ิ ต่อผู ้ถือหลักทรัพย์ไม่ได ้
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