แบบคําขอรั บใบหลักทรั พย์ ท ีส่งคืนกลับมายังนายทะเบียนหลักทรั พย์

อากรแสตมป์
10 บาท
(กรณีมอบอํานาจ)

วันที................................................
ข้ าพเจ้ า................................................................................................................................................บัตรประจําตัวประชาชน/
หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบคุ คล เลขที..............................................................ขอรับใบหลักทรัพย์ กองทุนรวม/บริษัท ทีบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัท ศูนย์รับฝากฯ”) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้ จดั ส่งให้ กบั ข้ าพเจ้ า และเอกสารดังกล่าวได้ ถกู
ส่งคืนกลับมายังบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ดังนี 4
1. หลักทรัพย์...........................................................................................................................................................................................
2. หลักทรัพย์...........................................................................................................................................................................................
3.. หลักทรัพย์.........................................................................................................................................................................................
4. หลักทรัพย์..........................................................................................................................................................................................
ข้ าพเจ้ า มีความประสงค์ ขอรับใบหลักทรัพย์ ดังกล่ าวข้ างต้ น ทีส่งคืนกลับมายังบริษทั ศูนย์ รับฝากฯ ดังนี )
 รับทีบริษัท ศูนย์รับฝากฯ  รับทีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์  ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ (ระบุทีอยู)่ ....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์......................
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความตามทีระบุไว้ ข้างต้ นเป็ นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้ เกิดความเสียหายใดขึ 4นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ
อันเนืองมาจากการดําเนินการตามรายการทีระบุไว้ ข้างต้ น ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขึ 4นและชดใช้ ให้ แก่ บริษัท
ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้ วน
เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้ านหลังแบบคําขอฯ 
ลงชือ .............................................................................. ผู้ถือหลักทรัพย์
(.............................................................................) โทรศัพท์................................................
กรณีผ้ ูถอื หลักทรัพย์ มอบอํานาจให้ บุคคลอืนดําเนินการแทน ต้ องลงลายมือชือในช่ องลงชือผู้ถือหลักทรัพย์ และผู้มอบอํานาจ
ข้ าพเจ้ า ขอมอบอํานาจให้ ................................................................................................................................บัตรประจําตัวประชาชน/
หนังสือเดินทาง เลขที.................................................ดําเนินการ  ยืนแบบคําขอฯ  ยืนแบบคําขอฯ และรับใบหลักทรัพย์ แทนข้ าพเจ้ า
ลงชือ................................................................ผู้มอบอํานาจ ลงชือ...................................................... ผู้รับมอบอํานาจ
(..............................................................)
(………………………………….…..) โทรศัพท์.......................................

สําหรับการรับใบหลักทรัพย์ ทบี ริษัท ศูนย์ รับฝากฯ เท่ านัน)
ข้ าพเจ้ า (ผู้ถือหลักทรัพย์/ผู้รับมอบอํานาจ) ได้ รับใบหลักทรัพย์กองทุนรวม/บริ ษัท ดังกล่าวทีส่งคืนกลับมายังบริ ษัท ศูนย์รับฝากฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว
ลงชือ..........................................................................ผู้รับใบหลักทรัพย์
(........................................................................ )
สําหรั บเจ้ าหน้ าที สบล.
วันที…
 ............................................................................
ผู้ตรวจรับ/ผู้จา่ ยเอกสาร...................................................

สําหรั บเจ้ าหน้ าที สบผ.
ลงชือ.............................................................................เจ้ าหน้ าทีผ้ จู า่ ย
วันที......................................................................

เอกสารประกอบ แบบคําขอรั บใบหลักทรั พย์ ท สี ่ งคืนกลับมายังนายทะเบียนหลักทรั พย์
1. แบบคําขอขอรับใบหลักทรัพย์ ท ีส่งคืนกลับมายังนายทะเบียนหลักทรัพย์ ทีกรอกรายละเอียด พร้ อมลงลายมือชือผู้ถือหลักทรัพย์
อย่างถูกต้ องครบถ้ วน
2. กรณีเปลียน คํานําหน้ า/ชือ-สกุล โปรดแนบเอกสารการเปลียน คํานําหน้ า,ชือตัว-ชือสกุล,ใบสําคัญการสมรส, ใบสําคัญการหย่า แล้ วแต่กรณี
3. เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล
(บุคคลประเภทอืน ๆ สามารถดูรายละเอียดได้ จาก www.tsd.co.thหรื อ สอบถามศูนย์บริ การข้ อมูล 0-2229-2888)
ประเภทบุคคล

เอกสารประกอบแบบคําขอ

บุคคลธรรมดา
-สัญชาติไทย

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัตร
(บัตรไม่หมดอายุ)

บุคคลธรรมดา
-สัญชาติอ ืน

- สําเนาใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง
ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของเอกสาร
(เอกสารไม่หมดอายุ)

นิติบุคคล
-สัญชาติไทย

1. สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์
(ซึง ออกไม่เกิน 1 ปี ) ลงลายมือชือรับรองโดยกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลนั 4น
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลลงลายมือชือรับรอง
สําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)

นิติบุคคล
-สัญชาติอ ืน

1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริ ษัท ซึง ออกโดย
หน่วยงานราชการทีมีอํานาจของประเทศซึง นิติบคุ คลนัน4
มีภมู ิลําเนา
2. สําเนาหนังสือรับรองรายชือกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบคุ คล พร้ อมด้ วยเงือนไขหรื ออํานาจในการ
ลงนามผูกพัน และทีตั 4งสํานักงานใหญ่ ซึง ออกโดย
เจ้ าหน้ าทีของนิติบคุ คลนัน4 หรื อหน่วยงานราชการทีมี
อํานาจของประเทศทีนิติบคุ คลนันมี
4 ภมู ิลําเนา
3. สําเนาบัตประจําตัวประชาชนหรื อหนังสือเดินทางของ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน4 ซึง รับรอง
ความถูกต้ องของเอกสาร

หมายเหตุ

กรณีเอกสารได้ จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้ องในต่างประเทศ
ต้ องดําเนินการ ดังนี 4
1. ให้ เจ้ าหน้ าที Notary Public หรื อหน่วยงานราชการทีมีอํานาจในประเทศ
ทีได้ จดั ทําเอกสาร หรื อรับรองความถูกต้ อง ทําการรับรองลายมือชือผู้จดั ทํา
หรื อผู้ให้ คํารับรองความถูกต้ องของเอกสารนั 4น และประทับตราเจ้ าหน้ าที
Notary Public หรื อหน่วยงานราชการนันด้
4 วย
2. ให้ สถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยในประเทศทีได้ จดั ทําเอกสาร หรื อ
รับรองความถูกต้ อง รับรองลายมือชือและตราประทับของเจ้ าหน้ าที
Notary Public หรื อหน่วยงานราชการทีมีอํานาจตามข้ อ 1. ด้ วย
การรับรองเอกสารต้ องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทียืนแบบคําขอต่อนายทะเบียน

