แบบคำขอบริ จำคหลักทรัพย์
(สาหรับหลักทรัพย์ทฝ่ี ากไว้ในบัญชี บริษทั สมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์)

เรียน นายทะเบียนหลักทรัพย์ กองทุนรวม/บริษทั
ข้าพเจ้า
เลขที่

สัญชาติ

อาชีพ
รหัสไปรษณีย์

บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ คุ คล
ทีอ่ ยู่จดั ส่งเอกสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่

สำหรับบุคคลธรรมดำ
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึง่ แสดงว่าท่านเป็ นบุคคลอเมริกนั ตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอก W-9)
1. พลเมืองอเมริกนั หรือเกิดในสหรัฐอเมริกา
 ใช่  ไม่ใช่
2. มีสญ
ั ชาติท่ี 2 เป็ นอเมริกนั
 ใช่  ไม่ใช่
3. มีถนิ่ ทีอ่ ยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา
 ใช่  ไม่ใช่
สำหรับนิ ติบคุ คล
1. เป็ นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศสหรัฐฯ (หาก“ใช่”โปรดกรอก W-9)
 ใช่  ไม่ใช่
2. เป็ นสถาบันการเงิน ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA (ระบุประเภท ⃝ PFFI, ⃝ RDCFFI)
 ใช่  ไม่ใช่
หาก“ใช่”โปรดกรอกหมายเลข GIIN ...
3. เป็ นนิตบิ คุ คลทีม่ รี ายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของรายได้รวม
 ใช่  ไม่ใช่
หรือมีทรัพย์สนิ ทีก่ ่อให้เกิดรายได้ดงั กล่าวได้ตงั ้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีลา่ สุด (หาก “ใช่” โปรดกรอก W-8BEN-E)
มีความประสงค์บริจาคหลักทรัพย์ ประเภท  หุน้ สามัญ  หุน้ บุรมิ สิทธิ  หุน้ กู้  หน่วยลงทุน  อื่นๆ (ระบุ)
จานวน
หุน้ / หน่วย โดยโอนหลักทรัพย์ให้กบั มูลนิธสิ ายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทะเบียนนิตบิ ุคคลเลขที่ 866
สัญชาติ ไทย จดทะเบียนจัดตัง้ มูลนิธทิ ป่ี ระเทศไทย สานักงานตัง้ อยู่ท่ี สวนจิตรลดา อาคารชัยพัฒนา 2 ถนนราชวิถี แขวงจิตรลดา เขตดุสติ กทม. 10303
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลทีป่ รากฏในแบบคาขอฯ นี้แล้ว เห็นว่าถูกต้องและเป็ นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ การโอน
หลักทรัพย์ดงั กล่าว ข้าพเจ้ามีเจตนาทีจ่ ะบริจาคหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รบั โอนมาโดยชอบด้วยกฎหมายให้แก่ มูลนิธสิ ายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“มูลนิธ”ิ )
โดยข้าพเจ้าจะไม่ขอถือสิทธิใด ๆ ในหลักทรัพย์ทไ่ี ด้บริจาคไปแล้ว และจะไม่ถอนคืนเจตนาในการบริจาคไม่ว่ากรณีใดๆ และข้าพเจ้าขอโอนหลักทรัพย์ดงั กล่าวจากบัญชี
บริษทั สมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์ ไปยังบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์และโอนหลักทรัพย์ให้กบั มูลนิธติ ่อไป
ลงชื่อ

ผู้โอน / ผู้บริ จำค
(

)

หมำยเหตุ ผู้ถือหลักทรัพย์โปรดยื่นแบบคำขอบริ จำคหลักทรัพย์กบั สมำชิ กผูฝ้ ำกหลักทรัพย์ของท่ำนโดยตรง
ข้าพเจ้า มูลนิธสิ ายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“มูลนิธ”ิ ) ขอรับโอนหลักทรัพย์ดงั กล่าวทีไ่ ด้จากการบริจาค เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของมูลนิธิ และรับทราบว่าในการ
รับโอนหลักทรัพย์นนั ้ หลักทรัพย์ทร่ี บั โอนมาอาจมีการเปลีย่ นแปลงของราคาหลักทรัพย์ได้โดยขึน้ อยู่กบั ปั จจัยทางเศรษฐกิจและปั จจัยอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยผูโ้ อน และผูร้ บั
โอนต่างมีเจตนาทีจ่ ะถือเอาจานวนหลักทรัพย์ทบ่ี ริจาคเป็ นสาคัญ และจะไม่ใช้สทิ ธิเรียกร้องใดๆ ในกรณีทร่ี าคาหลักทรัพย์ทร่ี บั บริจาคมีการเปลีย่ นแปลงขึน้ ลงในภายหลัง
ลงชื่อ
(

ผู้รบั โอน / ผู้รบั บริ จำค
)

สำหรั บบริษัทสมำชิกผู้ฝำกหลักทรั พย์ กับ บริษัท ศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ข้าพเจ้า
สมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์เลขที่
ได้พจิ ารณาตรวจสอบเอกสารและ
หลักฐานประกอบการขอโอนจากเจ้าของหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว และขอรับรองว่ารายการโอน ตามทีไ่ ด้ระบุดงั กล่าวข้างต้นเป็ นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิด
ความเสียหายใดขึน้ แก่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด อันเนื่องมาจากการดาเนินการตามรายการทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบ
ในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ และชดใชัให้แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จนครบถ้วน
ลงชื่อ
(
สาหรับเจ้าหน้
วั าที่
วันที_่ ________________ เลขทีร่ ายการ_______________ผูต้ รวจรับ________________

ผู้มีอำนำจลงนำม
)

เอกสำรประกอบ โปรดดูรำยละเอียดด้ำนหลังแบบคำขอฯ 

เอกสารประกอบแบบคาขอบริจาคหลักทรั พย์
1. แบบคำขอบริ จำคหลักทรัพย์ ทีก่ รอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสำรแสดงตนของผู้โอน/ผู้บริ จำค ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง กรณีบคุ คลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่
SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคาขอฯ
ประเภทบุคคล

เอกสำรแสดงตน

บุคคลธรรมดำ
- สัญชำติ ไทย

- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)

บุคคลธรรมดำ
- สัญชำติ อื่น

- สาเนาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)

นิ ติบคุ คล
- สัญชำติ ไทย

1. สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึง่ ออกไม่เกิน 1 ปี ) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลนัน้
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ )

นิ ติบคุ คล
- สัญชำติ อื่น

1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ซึง่ ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่ อี านาจของประเทศซึง่ นิตบิ คุ คลนัน้ มีภูมลิ าเนา
2. สาเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออานาจในการลงนามผูกพัน และทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
ซึง่ ออกโดยเจ้าหน้าทีข่ องนิตบิ คุ คลนัน้ หรือหน่วยงานราชการทีม่ อี านาจของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้ มีภูมลิ าเนา
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ ซึง่ รับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
กรณีเอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องทาการรับรองลายมือชื่อ
ของผูจ้ ดั ทาหรือผูใ้ ห้คารับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
2. ให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับ
ของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่ วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการตาม (1)
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย่ ่นื แบบคาขอต่อนายทะเบียน
 เอกสารทีจ่ ดั ทาขึน้ เป็ นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลอย่างน้อยเป็ นภาษาอังกฤษ

หมำยเหตุ : นายทะเบียนอาจเรียกให้บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องตามทีม่ รี ายชื่อปรากฏในแบบคาขอฉบับนี้ แสดงต้นฉบับของสาเนาเอกสารต่อนายทะเบียนได้ตามที่เห็นสมควร

