แบบคําขอบริ จาคหลักทรัพย์
(สําหรับหลักทรัพย์ที"ฝากไว้ในบัญชี บริ ษทั สมาชิ กผู้ฝากหลักทรัพย์)
วันที"..........................................................
เรียน นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริ ษทั /กองทุนรวม.............................................................................................................................
ข้าพเจ้า ……………………………………………………….……..... สัญชาติ ..................... สัญชาติ ที" 2 ................. สถานที"เกิ ด (ประเทศ)....................
ที"อยู่จดั ส่งเอกสาร ..................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย.์ ............... โทรศัพท์เคลื"อนที"..................................
ที"อยู่ถาวร (ตามบัตรประชาชน)............................................................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย.์ .................
กรณี เป็ นนิ ติบคุ คล 1. ประเทศที"จดทะเบียนจัดตัง3 บริ ษทั …………………………………..………… 2. หมายเลข GIIN (ถ้ามี)…………………….………………….
มีความประสงค์บริ จาคหลักทรัพย์ ประเภท  หุ้นสามัญ  หุ้นบุริมสิ ทธิ  หุ้นกู้  หน่ วยลงทุน  อื"นๆ (ระบุ)....................................
จํานวน...............................................................................................................หุ้น / หน่ วย โดยโอนหลักทรัพย์ให้กบั มูลนิ ธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทะเบียนนิ ติบคุ คลเลขที" 866 สัญชาติ ไทย จดทะเบียนจัดตัง3 มูลนิ ธิที"ประเทศไทย สํานักงานตัง3 อยู่ที" สวนจิ ตรลดา อาคารชัยพัฒนา 2 ถ.ราชวิ ถี แขวงจิ ตรลดา
เขตดุสิต กทม. 10303
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลทีป รากฏในแบบคําขอฯ นี%แล้ว เห็นว่าถูกต้องและเป็ นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ
การโอนหลักทรัพย์ดงั กล่าว ข้าพเจ้ามีเจตนาทีจ ะบริจาคหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า ซึง ได้รบั โอนมาโดยชอบด้วยกฎหมายให้แก่ มูลนิธสิ ายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(“มูลนิธ”ิ ) โดยข้าพเจ้าจะไม่ขอถือสิทธิใดๆ ในหลักทรัพย์ทไี ด้บริจาคไปแล้ว และจะไม่ถอนคืนเจตนาในการบริจาคไม่ว่ากรณีใดๆ และข้าพเจ้าขอโอนหลักทรัพย์ดงั กล่าว
จากบัญชีบริษทั สมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์ ไปยังบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์และโอนหลักทรัพย์ให้กบั มูลนิธติ ่อไป

ลงชื"อ............................................................................... ผู้โอน / ผู้บริ จาค
(..............................................................................)
หมายเหตุ ผูถ้ อื หลักทรัพย์โปรดยืนแบบคําขอบริจาคหลักทรัพย์กบั สมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์ของท่านโดยตรง
ข้าพเจ้า มูลนิธสิ ายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“มูลนิธ”ิ ) ขอรับโอนหลักทรัพย์ดงั กล่าวทีไ ด้จากการบริจาค เพือเป็ นทรัพย์สนิ ของมูลนิธิ และรับทราบว่าใน
การรับโอนหลักทรัพย์นนั % หลักทรัพย์ทรี บั โอนมาอาจมีการเปลีย นแปลงของราคาหลักทรัพย์ได้โดยขึน% อยู่กบั ปจั จัยทางเศรษฐกิจและปจั จัยอืนๆ ทีเ กีย วข้อง โดยผูโ้ อนและ
ผูร้ บั โอนต่างมีเจตนาทีจ ะถือเอาจํานวนหลักทรัพย์ทบี ริจาคเป็ นสําคัญ และจะไม่ใช้สทิ ธิเรียกร้องใดๆ ในกรณีทรี าคาหลักทรัพย์ทรี บั บริจาคมีการเปลีย นแปลงขึน% ลงใน
ภายหลัง

ลงชื"อ.............................................................................. ผู้รบั โอน / ผู้รบั บริ จาค
(............................................................................)

สําหรับบริ ษทั สมาชิ กผู้ฝากหลักทรัพย์ กับ บริ ษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ข้าพเจ้า..............................................................................................................สมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์เลขที. ......................ได้พจิ ารณาตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐานประกอบการขอโอนจากเจ้าของหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว และขอรับรองว่ารายการโอน ตามทีไ ด้ระบุดงั กล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิด
ความเสียหายใดขึน% แก่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด อันเนืองมาจากการดําเนินการตามรายการทีร ะบุไว้ขา้ งต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบ
ในความเสียหายทีเ กิดขึน% และชดใช้ให้แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จนครบถ้วน
ชื"อ...............................................................................................................ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
(...............................................................................................................)

สําหรับเจ้าหน้ าที"
วันที. ..........................................................เลขทีร ายการ................................................... ผูต้ รวจรับ...........................................................................................
เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้ านหลังแบบคําขอฯ 

เอกสารประกอบแบบคําขอบริจาคหลักทรั พย์
1. แบบคําขอบริจาคหลักทรัพย์ ทีก รอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชือในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารแสดงตนของผูโ้ อน/ผูบ้ ริจาค ตามประเภทของบุคคล กรณีบุคคลประเภทอืน ๆ สอบถามข้อมูลเพิม เติมที SET Contact Center
ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบฟอร์ม
ประเภทบุคคล

เอกสารประกอบแบบคําขอ

บุคคลธรรมดา
- สัญชาติ ไทย

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ลงลายมือชือ รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)

บุคคลธรรมดา
- สัญชาติ อื"น

- สําเนาใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง ลงลายมือชือ รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)

นิ ติ บคุ คล
- สัญชาติ ไทย

1. สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึง ออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชือ รับรองโดยกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันนิติ

นิ ติ บคุ คล
- สัญชาติ อื"น

1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ซึง ออกโดยหน่ วยงานราชการทีม อี ํานาจของประเทศซึง นิตบิ ุคคลนัน% มีภมู ลิ าํ เนา
2. สําเนาหนังสือรับรองรายชือ กรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล พร้อมด้วยเงือ นไขหรืออํานาจในการลงนามผูกพัน และ
ทีต งั % สํานักงานใหญ่ ซึง ออกโดยเจ้าหน้าทีข องนิตบิ ุคคลนัน% หรือหน่ วยงานราชการทีม อี ํานาจของประเทศทีน ิตบิ ุคคลนัน% มี
ภูมลิ าํ เนา
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน% ซึง รับรองความถูกต้อง
โดยเจ้าของเอกสาร
กรณีเอกสารได้จดั ทําหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดําเนินการ ดังนี%
1. ให้เจ้าหน้าที Notary Public หรือหน่ วยงานอืน ใดทีม อี ํานาจในประเทศทีเ อกสารดังกล่าวได้จดั ทําหรือรับรองความถูกต้อง
ทําการรับรองลายมือชือ ของผูจ้ ดั ทําหรือผูใ้ ห้คาํ รับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
2. ให้เจ้าหน้าทีข องสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศทีเ อกสารดังกล่าวได้จดั ทําหรือรับรองความถูกต้องทําการรับรองลายมือชือ
และตราประทับของเจ้าหน้าที Notary Public หรือหน่ วยงานอืนใดทีไ ด้ดาํ เนินการตาม (1)
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย นื แบบคําขอต่อนายทะเบียน
 เอกสารทีจ ดั ทําขึน% เป็ นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลอย่างน้อยเป็ นภาษาอังกฤษ

บุคคลนัน%
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลลงลายมือชือ รับรอง
สําเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)

หมายเหตุ : นายทะเบียนอาจเรียกให้บคุ คลที" เกี"ยวข้องตามที" มีรายชื"อปรากฏในแบบคําขอฉบับนี3 แสดงต้นฉบับของสําเนาเอกสาร
ต่อนายทะเบียนได้ตามที" เห็นสมควร

