หนังสือรั บรองของผู้รับโอนหลักทรั พย์
(สําหรั บผู้ลงทุนรายใหญ่ พเิ ศษ หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ )
เขียนที.....................................................................................................................
วันที.........................................................................................................................
เรี ยน ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์
ข้ าพเจ้ านาย/นาง/น.ส./บริ ษัท.........................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิตบิ คุ คลเลขที............................................................................................สัญชาติ....................................
ในฐานะผู้รับโอนหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี 0 (โปรดระบุ)
ประเภทหลักทรัพย์
รายละเอียด
จํานวน (หน่ วย)

ข้ าพเจ้ าขอรั บรองต่อธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ลงทุนทีเข้ าลักษณะเป็ นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรื อ
ผู้
ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.8/9:;< เรื อง การกําหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที ? กุมภาพันธ์ 9:;< โดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี 0 (โปรดระบุเครื องหมาย ในข้ อใดข้ อหนึง)
ผู้ลงทุนรายใหญ่ พเิ ศษ ได้ แก่ ผ้ ูลงทุนดังต่ อไปนี ,
ข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมีลกั ษณะใดลักษณะหนึง ดังนี 0
มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบแล้ วตังแต่
0 200 ล้ านบาทขึ 0นไป
มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื 0อขายล่วงหน้ าตังแต่
0 4< ล้ านบาทขึ 0นไป หรื อในกรณีทีนับรวมเงินฝากแล้ วมีเงิน ลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าวตังแต่
0 8< ล้ านบาทขึ 0นไป ทังนี
0 0 ตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบแล้ ว
ข้ าพเจ้ าเป็ นบุคคลธรรมดาซึงนับรวมคูส่ มรสทีจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแล้ ว (ถ้ ามี) มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง ดังนี 0
มีสินทรัพย์สุทธิตงแต่
ั 0 70 ล้ านบาทขึ 0นไป ทังนี
0 0 สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นบั รวมมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ซงใช้
ึ เป็ นทีพักอาศัยประจําของบุคคล
นัน0
มีรายได้ ตอ่ ปี ตังแต่
0 J< ล้ านบาทขึ 0นไป หรื อในกรณีทีไม่นบั รวมกับคูส่ มรสแล้ วมีรายได้ ตอ่ ปี ตังแต่
0 K ล้ านบาทขึ 0นไป
มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื 0อขายล่วงหน้ าตังแต่
0 95 ล้ านบาทขึ 0นไป หรื อในกรณีทีนับรวมเงินฝากแล้ วมีเงินลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าวตังแต่
0 50 ล้ านบาทขึ 0นไป
ผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้ แก่ ผ้ ูลงทุนดังต่ อไปนี ,
ข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมีลกั ษณะใดลักษณะหนึง ดังนี 0
มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปี ล่าสุดทีมีผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบแล้ วตังแต่
0 J<< ล้ านบาทขึ 0นไป
มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรั พย์หรื อสัญญาซื 0อขายล่วงหน้ าตังแต่
0 9< ล้ านบาทขึ 0นไป หรื อในกรณีทีนับรวมเงินฝากแล้ วมีเงินลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าวตังแต่
0 8< ล้ านบาทขึ 0นไป ทังนี
0 0 ตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบแล้ ว
ข้ าพเจ้ าเป็ นบุคคลธรรมดาซึงนับรวมคูส่ มรสทีจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแล้ ว (ถ้ ามี) มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง ดังนี 0
มีสินทรัพย์สุทธิตงแต่
ั 0 :< ล้ านบาทขึ 0นไป ทังนี
0 0 สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นบั รวมมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ซงใช้
ึ เป็ นทีพักอาศัยประจําของบุคคล
นัน0
มีรายได้ ตอ่ ปี ตังแต่
0 8 ล้ านบาทขึ 0นไป
มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื 0อขายล่วงหน้ าตังแต่
0 J< ล้ านบาทขึ 0นไป หรื อในกรณีทีนับรวมเงินฝากแล้ วมีเงินลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าวตังแต่
0 9< ล้ านบาทขึ 0นไป
ทังนี
0 0 หากข้ าพเจ้ าให้ ข้อมูลไม่ถูกต้ องครบถ้ วนและ/หรื อผิดคํารับรองดังกล่าวข้ างต้ น ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธและ/หรื อยกเลิกการจดทะเบียนรับโอน
หลักทรัพย์ให้ แก่ข้าพเจ้ า โดยข้ าพเจ้ าจะไม่เรี ยกร้ องให้ ธนาคารต้ องรับผิดหรื อชดใช้ ความเสียหายหรื อเงินใดๆให้ แก่ข้าพเจ้ า และหากเกิดความเสียหายใดๆ
กับธนาคาร ข้ าพเจ้ าตกลงรับผิดชอบในความเสียหาย ค่าใช้ จ่าย หรื อเงินอืนใดๆ (ถ้ ามี)ทีเกิดขึ 0นให้ แก่ธนาคาร จนครบถ้ วนโดยปราศจากเงือนไขใดๆทังสิ
0 0น
และข้ าพเจ้ าตกลงปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบัติ และคําแนะนํา ซึงแสดงไว้ ในส่วนถัดไปของหนังสือนีท0 กุ ประการ หากข้ าพเจ้ าได้ รับความเสียหายใดๆจากการที
ข้ าพเจ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามวิธีปฏิบตั แิ ละคําแนะนําดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าจะไม่เรี ยกร้ องให้ นายทะเบียนฯรับผิดในความเสียหายนันแต่
0 อย่างใด และข้ าพเจ้ าตกลง
และยินยอมให้ นายทะเบียนฯ สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องกับการแสดงตน และ/หรื อ การระบุตวั ตนของข้ าพเจ้ า ทังนี
0 0 เพือให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทีเกียวข้ อง
ประทับตราบริ ษัท (ถ้ ามี)
ลงชือ…………………………………………..…………….. ผู้รับโอนหลักทรัพย์
(….....………..……………………………….………) หมายเลขโทรศัพท์.................................................
สําหรับสาขา : ตรวจสอบความครบถ้ วนถูกต้ องของเอกสารตามที3ระบุไว้ ในคําขอนี , และรับรองว่ าผู้รับโอนหลักทรั พย์ ได้ ลงลายมือชื3อต่ อ
หน้ าเจ้ าหน้ าที3สาขา พร้ อมลงชื3อและประทับตราสาขาของธนาคาร
ลงชือ ..........................................................เจ้ าหน้ าทีสาขา
ลงชือ ....................................................เจ้ าหน้ าทีระดับ Supervisorขึ 0นไป
(………………………………………….) วันที....................
(……………………..…...........….) วันที.....................................
สําหรับนายทะเบียนฯ
ผู้บนั ทึก………………….…………………… วันที......................... ผู้ตรวจสอบ…………………………..……….วันที....................................

วิธป
ี ฏิบ ัติ
กรอกข ้อความลงในแบบฟอร์มคําขอ ลงลายมือชือผู ้รับโอนหลักทรัพย์ แนบเอกสารแสดงตน และแนบเอกสารอย่างใดอย่างหนึงดังนี'
กรณีผล
ู ้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ
(1) นิตบ
ิ ค
ุ คล
-สําเนางบการเงินปี ลา่ สุดทีมีผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบแล ้วตัง' แต่ 200 ล ้านบาทขึน
' ไป
' ขายล่วงหน ้าตัง' แต่ 40 ล ้านบาทขึน
ิ ดังกล่าวตัง' แต่ 80 ล ้าน
-สําเนาใบหลักทรัพย์หรือสัญญาซือ
' ไป หรือในกรณีทนั
ี บรวมเงินฝากแล ้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สน
บาทขึน
' ไป ทัง' นี' ตามงบการเงินปี ลา่ สุดทีผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบแล ้ว
(2) บุคคลธรรมดาซึง) น ับรวมคูส
่ มรสทีจ
) ดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแล้ว
ึ
้เป็ นทีพักอาศัยประจําของบุคคลนัน
-สําเนาสินทรัพย์สท
ุ ธิตงั ' แต่ 70 ล ้านบาทขึน
' ไป ทัง' นี' สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซงใช
'
-สําเนาเอกสารแสดงรายได ้ต่อปี ตงั ' แต่ 10 ล ้านบาทขึน
' ไป หรือในกรณีทไม่
ี นับรวมกับคูส
่ มรสทีจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแล ้วมีรายได ้ต่อปี ตัง' แต่ 7 ล ้าน
บาทขึน
' ไป
' ขายล่วงหน ้าตัง' แต่ 25 ล ้านบาทขึน
ิ ดังกล่าวตัง' แต่ 50 ล ้าน
-สําเนาใบหลักทรัพย์หรือสัญญาซือ
' ไป หรือในกรณีทนั
ี บรวมเงินฝากแล ้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สน
บาทขึน
' ไป
กรณีผล
ู ้ งทุนรายใหญ่
(1) นิตบ
ิ ค
ุ คล
-สําเนางบการเงินปี ลา่ สุดทีมีผู ้สอบบัญชีตรวจสอบแล ้วตัง' แต่ 100 ล ้านบาทขึน
' ไป
' ขายล่วงหน ้าตัง' แต่ 20 ล ้านบาทขึน
ิ ดังกล่าวตัง' แต่ 40 ล ้าน
-สําเนาใบหลักทรัพย์หรือสัญญาซือ
' ไป หรือในกรณีทนั
ี บรวมเงินฝากแล ้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สน
บาทขึน
' ไป ทัง' นี' ตามงบการเงินปี ลา่ สุดทีผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบแล ้ว
(2) บุคคลธรรมดาซึง) น ับรวมคูส
่ มรสทีจ
) ดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแล้ว
ึ
้เป็ นทีพักอาศัยประจําของบุคคลนัน
-สําเนาสินทรัพย์สท
ุ ธิตงั ' แต่ 50 ล ้านบาทขึน
' ไป ทัง' นี' สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซงใช
'
-สําเนาเอกสารแสดงรายได ้ต่อปี ตงั ' แต่ 4 ล ้านบาทขึน
' ไป
' ขายล่วงหน ้าตัง' แต่ 10 ล ้านบาทขึน
ิ ดังกล่าวตัง' แต่ 20 ล ้าน
-สําเนาใบหลักทรัพย์หรือสัญญาซือ
' ไป หรือในกรณีทนั
ี บรวมเงินฝากแล ้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สน
บาทขึน
' ไป
) ผูถ
1.การลงลายมือชือ
้ 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.เอกสารแสดงตนทีต
) อ
้ งนําส่งให้นายทะเบียนฯ
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
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ประเภท
2.5นิตบ
ิ ค
ุ คล

รายละเอียดเอกสาร
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
A ง
2.5นิตบ
ิ ค
ุ คล (ต่อ)
กองทุนสํารองเลีย
1.สําเนาใบสําคัญจดทะเบียนจัดตัง' กองทุน และสําเนาใบสําคัญจดทะเบียนเปลียนแปลงกองทุน (ถ ้ามี)
ิ ไม่เกิน 1 เดือน
ชีพ
2.สําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ของผู ้รับฝากทรัพย์สน
3.สําเนาหนังสือมอบอํานาจของกองทุนให ้บริษัทจัดการ
ิ หรือ สําเนาหนังสือมอบอํานาจของกองทุนให ้
4.สําเนาหนังสือมอบอํานาจของบริษัทจัดการให ้ผู ้รับฝากทรัพย์สน
ิ อย่างใดอย่างหนึง
ผู ้รับฝากทรัพย์สน
ิ พร ้อมสําเนาเอกสารแสดงตนตามข ้อ 2.1 ของผู ้มอบอํานาจ
5.สําเนาหนังสือมอบอํานาจของผู ้ผู ้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.สถานทีต
) ด
ิ ต่อและส่งเอกสาร
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
่ ทางไปรษณีย ์ (โปรดติดต่อนายทะเบียนด้วยตนเอง)
5.นายทะเบียนฯ ไม่ร ับแบบฟอร์มคําขอและเอกสารประกอบทีส
) ง
6.กรณีไม่ได ้ไปติดต่อธนาคารด ้วยตนเอง จะต ้องจัดทําหนังสือมอบอํานาจให ้ผู ้รับมอบอํานาจไปดําเนินการแทนทุกครัง'
7.โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ (ทีติดต่อได ้สะดวก) ให ้ชัดเจน เพือนายทะเบียนฯ จะโทรศัพท์สอบถามกรณีมข
ี ้อสงสัย และนายทะเบียนฯ ขอสงวนสิทธิe ไม่ดําเนินการใดๆ
กรณีนายทะเบียนฯ โทรศัพท์ตด
ิ ต่อผู ้ถือหลักทรัพย์ไม่ได ้
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