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แบบคําขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย / Application for Registration of Securities Transfer
ชื่อหลักทรัพย / Securities Name …………………………………………………………….………………………………………….
ผูรับโอนหลักทรัพยซึ่งไมเคยเปนผูถือหลักทรัพยนี้ โปรดกรอกขอความตอไปนีใ้ หชัดเจน (ตัวบรรจง) / To be completed
by transferee who is the new securities holder (print)
ชื่อผูถอื หลักทรัพย Name of securities holder …………………………………………………….....……………………….
ชื่อผูรับโอนหลักทรัพย Name of transferee ………...……………………………………………..……...…………………...
สัญชาติ ......................................................................... อาชีพ ...........................................................................................
ที่อยูที่สามารถติดตอได บานเลขที่ ชื่ออาคาร , ชั้นที่ , ชื่อหมูบาน , เลขที่หมูบาน (ถามี) / Address ……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
หมูที่ / Moo ............................... ซอย / Soi ................................................... ถนน / Road ...................................................
ตําบล/แขวง / Tambon/Kwaeng ........................................อําเภอ/เขต / Amphoe/Khet/District .........................................
จังหวัด / Province ........................................................รหัสไปรษณีย / Postal Code ............................................................
โทรศัพท / phone. .............................................................. โทรศัพทมือถือ / mobile phone ……………………….……..……
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร / Tax Payer Identification Number / เลขประจําตัวประชาชน (13 หลัก) / Identification Number
เงื่อนไขการรับดอกเบี้ย / The receipt of interest condition
โอนเขาบัญชี
ธนาคาร________________________/ Transfer to account of Bank
- เช็ค / Cheque
จํานวนหลักทรัพยที่รับโอน / Number of transferred securities ………………………................................................หุน /หนวย / Units
ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไดหลักทรัพยมาโดยชอบดวยกฎหมาย อนึ่ง ในการที่ บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุนภัทร จํากัด
ลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพยใหแกขาพเจานี้ หากจะพึงมีหรือกอใหเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแกบริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุนภัทร
จํากัด ไมวาดวยประการใดๆ ขาพเจายินยอมรับผิดชอบและชดใชใหแกบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนภัทร จํากัด จนครบถวน / I/WE
hereby certifies that the aforementioned statement is true, In case the PHATRA ASSET MANAGEMENT transfer the securities to me/us and
should there be any damages resulting from such transfer of the securities I/We shall be held responsible and prepared to compensate the
PHATRA ASSET MANAGEMENT for all the damages.

ลงชื่อ ................................................. ผูโอน
(
)
Signature Transfer

ลงชือ่ .................................................. ผูรับโอน
(
)
Signature Transferee

สํา หรั บ เจ า หน า ที่ รั บ เอกสาร
รั บ เมื่ อ (วั น ที่ ) ………...…………………………...............

สํา หรั บ นายทะเบี ย น

โดย (ชื่ อ -สกุ ล )…………………………………………….…

ผู อ นุ มั ติ … ……...………………………………วั น ที่ … ……………………………

(ตัวบรรจง)

(ตัวบรรจง)

ผู บั น ทึ ก ………...………………………………วั น ที่ … ……………………………
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เอกสารที่ตองยื่นประกอบคําขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย / Documents to be submitted for transfer of share
ownership
1. ใบหลักทรัพยฉบับจริง พรอมลงลายมือชื่อดานหลัง ชองผูโอน ผูรับโอน / Original scrip. And signed the back of the box
to transfer the transferee.
2. กรณีผูโอนและหรือผูรับโอนเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนและ/หรือสําเนาทะเบียนบานที่
รับรองความถูกตองโดยเจาของบัตร / For individual persons : a copy of ID card with original signature
3. กรณีผูโอนและหรือผูรับโอนเปนนิติบุคคล ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 1 ป พรอม
ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ผูซึ่งลงนามสลักหลักใบหลักทรัพย / For
juristic persons : a copy of company's registration certificate issued by the Ministry of Commerce not exceeding
1 year and a copy of authorized person's ID card whose signature appears on the back of the share certificate
4. กรณีผูรับโอนรับเงินปนผล/ดอกเบี้ยเขาบัญชีธนาคาร ใหแนบสําเนาภาพถายสมุดเงินฝากของผูรับโอน ซึ่งรับรองความถูกตอง
โดยเจาของบัญชี / Assignee interest in Accounting, Bank to attach a photo page of the passbook assignee.
Authenticated by the account holder.
5. กรณีผูโอนและหรือผูรับโอนเปนผูเยาวตองแนบภาพถายทะเบียนบานของผูเยาว ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบิดาและมารดา
พรอมภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของทั้งบิดาและมารดาของผูเยาว ซึ่งรับรองความถูกตองโดยเจาของบัตร / For a
minor : a copy of house registration with signature of parents/guardian and copies of parents/guardians ID card
with original signature
6. กรณีผูโอนและหรือผูรับโอนเปนบุคคลไรความสามารถ ตองแนบสําเนาคําสั่งศาลที่สั่งใหเปนคนไรความสามารถและแตงตั้งผู
อนุบาล พรอมทั้งภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูอนุบาล / For incompetent persons : a copy of a certified
adjustment ordering the incompetent person to be under guardianship together with copy of guardian's ID card
with original signature

