แบบคาขอลงทะเบียนรับโอนตราสารหนี้
APPLICATION FOR REGISTRATION OF SECURITIES TRANSFER
วันที......................................................................................
่
Date
เรียน ผูว้ ำ่ กำรธนำคำรแห่งประเทศไทย
To Governor
ข้ำพเจ้ำ……………………………………………........……………………………………………………………………………………………….
I (name of securities owner)
โดย....................................................................................ผูร้ บั มอบอำนำจ ขอโอนกรรมสิทธิ ์เพือ่ ฝำกตรำสำรหนี้ของข้ำพเจ้ำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
by
(attorney) request for securities transfer from my account as the following details:
รหัสตรำสำรหนี้
(ISIN Code)
….................................................................................................................
(ชือ่ เต็มตรำสำรหนี้ / Full Name of Securities)

ชือ่ ผูร้ บั โอนตรำสำรหนี้
บริ ษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก
Transferee Name:
Thailand Securities Depository Co., Ltd. For depositors
กรณี ที่ติดต่อผ่านบริ ษทั ศูนย์รบั ฝากฯ (แนบใบรับ) ข้ามไปกรอกข้อ 3 (In case contacting with the TSD (securities list attached), skip to 3)
สาหรับผูโ้ อนกรรมสิ ทธิ์ ที่มีปัญชีฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รบั ฝากโดยตรง (For transferrer depositing securities with the TSD)
1. บัญชีของข้ำพเจ้ำทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด BIC CODE ……………………….……… รหัสสมำชิก
My securities account deposited with the TSD
TSD Parti No.
ชือ่ บัญชี.................................................................................................................................
Account Name
ภำษำอังกฤษ / in English
บัญชีเลขที่ / Account No.
สาหรับผูโ้ อนกรรมสิ ทธิ์ ที่ฝากผ่าน Broker หรือ Custodian (For transferrer depositing securities via broker or custodian)
2. บัญชี Broker หรือ Custodian Bank (ทีเ่ ปิ ดไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกฯ)
BIC CODE ……………………….……… รหัสสมำชิก
Broker's / Custodian Bank's account (opened with TSD)
TSD Parti No.
ชือ่ บัญชี.................................................................................................................................
Broker / Custodian Bank Name
บัญชีเลขที่ / Account No.
3. ชือ่ บัญชีทผ่ี โู้ อนเปิ ดไว้กบั Broker หรือ Custodian Bank
Transferrer's account opened with broker or custodian Bank
ชือ่ บัญชี........................................................................................................................................ บัญชีเลขที่
Account Name
ภำษำอังกฤษ / in English
Account No.
เป็ นจำนวน...........................หน่ วย รำคำทีต่ รำไว้................................................. บำท (...................................................................................)
Number of Units

Par Value (Amortized Bond รำคำตรำ ณ วันทีท่ ำธุรกรรม) Baht

Par Value in letters

กรณี มีใบตราสารหนี้ โปรดกรอกรายละเอียดข้างล่างนี้ :- (In case of securities certificates, please provide details as follows:พันธบัตรเลขทีต่ ้น
พันธบัตรเลขทีท่ ำ้ ย
จำนวนหน่ วย
จำนวนเงินทีโ่ อน
Certificate Beginning No. Certificate Ending No. Number of Units
Par Value (Baht)

รวม (Total)
ลงชือ่ ผูโ้ อน
Transferrer's Signature

ลงชือ่ ผูร้ บั โอน
Transferee's Signature
(........................................................................)
(............................................................................)
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ /์ ผูม้ อี ำนำจลงนำม / ผูร้ บั มอบอำนำจ
ผูม้ อี ำนำจลงนำม / ผูร้ บั มอบอำนำจ
Securities owner / Authorized person / Attorney
Authorized person / Attorney
บริ ษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก
Thailand Securities Depository Co., Ltd. for depositors

ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เช่น ชือ่ นำมสกุล ที่อยู่ สถำนที่ตดิ ต่อ เบอร์โทรศัพท์ เลขประจำตัวประชำชน เลขประจำตัว
ผูเ้ สียภำษี ลำยมือชือ่ ข้อมูลเกีย่ วกับบัญชีเงินฝำกสำหรับรับเงินค่ำดอกเบีย้ /ต้นเงินตรำสำรหนี้ ฯลฯ เพือ่ ใช้ประกอบกำรทำธุรกรรมด้ำนพันธบัตรและตรำสำรหนี้และเพือ่ กำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่ของ ธปท. ในฐำนะนำยทะเบียนตรำสำรหนี้ โดยมีระยะเวลำกำรจัดเก็บ 10 ปี
ทัง้ นี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอำจถูกเปิ ดเผย ส่งหรือโอนไปยังหน่วยงำนของรัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มอี ำนำจตำมกฏหมำย เช่น ศำล
อนึ่ง ท่ำนมีสทิ ธิในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ตำมที่กฏหมำยกำหนดไว้ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิม่ เติมได้จำกพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ .ศ. 2562

เอกสารที่ต้องยืน่ ประกอบแบบคาขอลงทะเบียนรับโอนตราสารหนี้
1) ใบตรำสำร
2) เอกสำรแสดงตัวบุคคล
กรณีบุคคลธรรมดำ
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวทีอ่ อกโดยส่วนรำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจของผูถ้ อื กรรมสิทธิตรำสำรหนี
้ กรณีมไิ ด้ถอื สัญชำติไทย
์
ให้ใช้สำเนำใบสำคัญถิน่ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทย หรือสำเนำบัตรประจำตัวคนต่ำงด้ำว ซึง่ เจ้ำของบัตรลงลำยมือชือ่ รับรองควำมถูกต้อง
กรณีนิตบิ ุคคล
- สำเนำหนังสือรับรองของสำนักงำนทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั กระทรวงพำณิชย์ทอ่ี อกให้ไม่เกิน 1 เดือน หรือหนังสือแสดงควำมเป็ นนิตบิ ุคคล
ทีอ่ อกโดยส่วนรำชกำร
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคล ซึง่ เจ้ำของบัตรลงลำยมือชือ่ รับรองควำมถูกต้อง
3) แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนตรำสำรหนี้ ลงลำยมือชือ่ โดยผูถ้ อื กรรมสิทธิตรำสำรหนี
้ / ผูม้ อี ำนำจลงนำม / ผูร้ บั มอบอำนำจ
์
Required documents for registration of securities transfer
1) Securities ceritificate
2) 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.
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.
3) An application for registration of securities Transfer signed by securities owner / authorized person / attorney.

หมายเหตุ กรณีเป็ นกำรโอนกรรมสิทธิ ์จำกบัญชีท่ธี นำคำรแห่งประเทศไทย ให้ใช้แบบฟอร์มของ ธปท .
Remark Transferring from securities deposited with the Bank Of Thailand (BOT) , use BOT's securities transfer form.

ข้อมูลติ ดต่อของ ธปท.

ข้อมูลติ ดต่อของเจ้าหน้ าที่ ค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ธปท. (Data Protection Officer : DPO)

ส่วนพันธบัตร ฝ่ ำยกำรชำระเงินและพันธบัตร

เจ้ำหน้ำทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ธปท .

สถำนทีต่ ดิ ต่อ : 273 ถนนสำมเสน แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร

สถำนทีต่ ดิ ต่อ : 273 ถนนสำมเสน แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200

กรุงเทพมหำนคร 10200
Email Address : PBD-BondServiceTeam@bot.or.th

Email Address : DPO@bot.or.th

