แบบคำขอออกใบตรำสำร

APPLICATION FOR ISSUANCE OF SECURITIES CERTIFICATE
วันที...................................................................................
่
Date

เรียน ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย
To Governor
ชือ่ ผูโ้ อนตราสารหนี้
บริ ษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก
Transferrer Name
Thailand Securities Depository Co., Ltd. for depositors
ขอโอนกรรมสิทธิ ์ในตราสารหนี้ของข้าพเจ้า เพือ่ ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยถอนตราสารหนี้เพือ่ ออกใบตราสารให้แก่ผรู้ บั โอนตราสารหนี้
โดยมีรายละเอียดดังนี้ :
Request the Bank of Thailand (BOT) for securities transfer from my account to the specified transferee and ask for the issuance of securities
certificate for the said transferee as the following details:
รหัสตราสารหนี้
(ISIN Code)
….................................................................................................................
(ชือ่ เต็มตราสารหนี้ / Full Name of Securities)

ประเภทการเสียภาษี (เฉพาะกองทุนรวม)
หักภาษี
ไม่หกั ภาษี
Type of Tax Paying (Mutual Fund Only)
Withholding Tax
No Withholding Tax
ชือ่ ผูร้ บั โอนตราสารหนี้...........................................................................................................................................วันทีจ่ ดทะเบียน.......................................
Transferee Name
Register Date
เป็ นจานวน ........................หน่ วย ราคาทีต่ ราไว้...................................................บาท (.........................................................................................)
Number of Units
Par Value (Amortized Bond ราคาตรา ณ วันทีท่ าธุรกรรม) Baht
Par Value in letters
กรณี ต้องกำรแบ่งแยกใบตรำสำร โปรดกรอกรำยละเอียดข้ำงล่ำงนี้ :In the case where separation of certificate is required, please provide details as follows:-

ลงชือ่ ผูโ้ อน
Transferee's Signature
(.....................................................................................................)
ผูม้ อี านาจลงนาม / ผูร้ บั มอบอานาจ
Authorized person / Attorney
บริ ษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก
Thailand Securities Depository Co., Ltd. for depositors
ลงชือ่ ผูร้ บั โอน
Transferee's Signature
(.....................................................................................................)
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ / ผูม้ อี านาจลงนาม / ผูร้ บั มอบอานาจ
Securities owner / Authorized person / Attorney
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชือ่ นามสกุล ทีอ่ ยู่ สถานทีต่ ดิ ต่อ เบอร์โทรศัพท์ เลขประจาตัวประชาชน เลขประจาตัว
ผูเ้ สียภาษี ลายมือชือ่ ข้อมูลเกีย่ วกับบัญชีเงินฝากสาหรับรับเงินค่าดอกเบี้ย /ต้นเงินตราสารหนี้ ฯลฯ เพื่อใช้ประกอบการทาธุรกรรมด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ และเพื่อการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ อง ธปท. ในฐานะนายทะเบียนตราสารหนี้ โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บ 10 ปี
ทัง้ นี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิ ดเผย ส่งหรือโอนไปยังหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ อี านาจตามกฎหมาย เช่น ศาล
อนึ่ง ท่านมีสทิ ธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้จากพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ .ศ. 2562

หมำยเหตุ การขอออกใบตราสารจากบัญชีท่ี ธปท.ติดต่อ ธปท.
Remark Issuance of certificate for securities deposited with the BOT, please contact the BOT.
การขอออกใบตราสารจากบัญชีสมาชิกผูฝ้ าก (Broker หรือ Custodian) ติดต่อบริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ
Issuance of cetificate for securities deposited with broker or custodian, please contract the TSD.
เอกสำรที่ต้องยืน่ ประกอบแบบคำขอออกใบตรำสำร
1) เอกสารแสดงตัวบุคคล
กรณีบุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวทีอ่ อกโดยส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจของผูถ้ อื กรรมสิทธิตราสารหนี
้ กรณีมไิ ด้ถอื สัญชาติไทย
์
ให้ใช้สาเนาใบสาคัญถิน่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย หรือสาเนาบัตรประจาตัวคนต่างด้าว ซึง่ เจ้าของบัตรลงลายมือชือ่ รับรองความถูกต้อง
- บัตรตัวอย่างลายมือชือ่ ผูถ้ อื กรรมสิทธิตราสารหนี
้ ซึง่ ลงลายมือชือ่ โดยผูถ้ อื กรรมสิทธิตราสารหนี
้
์
์
กรณีนิตบิ ุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั กระทรวงพาณิชย์ทอ่ี อกให้ไม่เกิน 1 เดือน หรือหนังสือแสดงความเป็ นนิตบิ ุคคล
ทีอ่ อกโดยส่วนราชการ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึง่ เจ้าของบัตรลงลายมือชือ่ รับรองความถูกต้อง
- ตัวอย่างลายมือชือ่ ผูม้ อี านาจจัดการตราสารหนี้ ซึง่ ลงลายมือชือ่ โดยกรรมการผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
2) แบบคาออกใบตราสาร ลงลายมือชือ่ โดยผูถ้ อื กรรมสิทธิตราสารหนี
้ / ผูม้ อี านาจลงนาม / ผูร้ บั มอบอานาจ
์
3) คาขอจดทะเบียนประวัติ / เปลีย่ นแปลงทะเบียนประวัติ ซึง่ ลงลายมือชือ่ โดยผูถ้ อื กรรมสิทธิตราสารหนี
้ (กรณีทผ่ี ถู้ อื กรรมสิทธิ ์ตราสารหนี้ไม่มปี ระวัติ
์
อยูท่ ธ่ี นาคารแห่งประเทศไทย)
4) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ทีต่ อ้ งการให้นาต้นเงิน/ดอกเบีย้ เข้าบัญชี
Required documents for issuance of securities certificate
1) Identifying document
For individual person
- A copy of securities owner's indentification card or government officer card issued by government agency or State-owned enterprise,
certified by the signature of the owner. In case of non-resident, either certificate of residence in the Kingdom of Thailand or alien
identification card is applied.
- A signature-sample card with original signatures of the owner
For juristic person
- A copy of the commercial registration certificate issued by the Ministry of Commerce not exceeding one month of juristic person
certificate issued by government.
- A copy of authorized person's indentification card certified by the signature of the card's owner.
- A singnature-sample document with original signatures of the authorized person.
2) An application for issuance of security certificate signed by the securities owner / authorized person / attorney.
3) An application for registration / change of holder record signed by the owner (in case of new holder without holder record with the BOT).
4) A copy of passbook for savings or current deposit for principle and interest accounted.

ข้อมูลติ ดต่อของ ธปท.

ข้อมูลติ ดต่อของเจ้ำหน้ ำที่ ค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ธปท. (Data Protection Officer : DPO)

ส่วนพันธบัตร ฝ่ ายการชาระเงินและพันธบัตร

เจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ธปท .

สถานทีต่ ดิ ต่อ : 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร สถานทีต่ ดิ ต่อ : 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
กรุงเทพมหานคร 10200
Email Address : PBD-BondServiceTeam@bot.or.th

Email Address : DPO@bot.or.th

