ศรท-302

แบบคาขอพิ มพ์เอกสารสาหรับผู้ถือหลักทรัพย์

วันที่ ____________________
ข้าพเจ้า__________________________________________________________________________________________ ________
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที่
ในฐานะผูถ้ อื หลักทรัพย์ บริษทั /กองทุนรวม
มีความประสงค์ขอให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รบั ฝากฯ) จัดพิมพ์เอกสาร ดังนี้
สาหรับผูถ้ ือหลักทรัพย์

สาหรับเจ้าหน้ าที่ บริ ษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

ประเภทเอกสาร/รายงาน

จานวน
(ราย/หน้ า)

อัตรา (รวม Vat 7%)

จานวนเงิ น
(บาท)

 1. รายละเอียดใบหลักทรัพย์
 2. หนังสือรับรองการถือหลักทรัพย์
ณ วันที_่ ____________________________________
 3. รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล/ดอกเบีย้ /สิทธิอ่นื ใด
ทีเ่ ป็ นตัวเงิน (ระบุ เดือน/ปี )_____________________
 4. คัดสาเนาเอกสารการโอนหุน้ และใบหุน้

หน้ าละ 9 บาท (กรณี เกิ น 5 หน้ าคิ ด 45 บาท )

 5. รายงานการถือหลักทรัพย์
 6. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย (ระบุ เดือน/ปี
ทีจ่ ่ายเงินปั นผล)_______________________________
 7. อื่น ๆ ______________________________________
______________________________________

หน้ าละ 9 บาท
หน้ าละ 9 บาท

หน้ าละ 9 บาท (กรณี เกิ น 5 หน้ าคิ ด 45 บาท )
หน้ าละ 9 บาท (กรณี เกิ น 5 หน้ าคิ ด 45 บาท )
หน้ าละ 9 บาท (กรณี เกิ น 5 หน้ าคิ ด 45 บาท )

รวมจานวนเงิ น (บาท)
โปรดระบุวตั ถุประสงค์ในการขอพิ มพ์เอกสาร______________________________________________________________________________________
ข้าพเจ้า มีความประสงค์รบั เอกสารที่ขอให้จดั พิ มพ์ โดย
 รับทีศ่ นู ย์รบั ฝากฯ  ส่งเอกสารทางอีเมล (โปรดระบุ อีเมล) ______________________________________________________________________
 ส่งเอกสารทางไปรษณียล์ งทะเบียน ทีอ่ ยู่ __________________________________________________________________ รหัสไปรษณีย_์ ___________
 โปรดชาระเงิ นให้พอดีกบั อัตราค่าจัดพิมพ์เอกสารข้างต้น ทัง้ นี้ ผู้ถอื หลักทรัพย์ รับทราบว่าในกรณี ที่มีการชาระเงิ นเกิ น และ/หรือ กรณี ที่ TSD ได้ดาเนิ นการตรวจสอบ
แล้วไม่พบ ข้อมูลใดๆ TSD ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่นาส่งเงิ นที่ได้รบั ชาระไว้คืนแก่ผ้ถู ือหลักทรัพย์ ไม่ว่ากรณี ใดทัง้ สิ้ น
 TSD อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
ในกรณี ที่ข้อมูลที่ได้รบั จากศูนย์รบั ฝากฯ ตามแบบคาขอฯ นี้ เป็ นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลดังกล่าวจะได้รบั ความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 และกฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้อง และฉบับแก้ไขเพิ่ มเติ มในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยการดาเนิ นการใด ๆ กับข้อมูลส่วน
บุคคลที่ได้รบั ไปนัน้ ผู้ถอื หลักทรัพย์รบั ทราบว่า เป็ นความรับผิดชอบของผูถ้ ือหลักทรัพย์ที่จะต้องปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามกฎหมายฉบับดังกล่าวด้วย
ข้าพเจ้าได้ศกึ ษารายละเอียดต่าง ๆ ทีร่ ะบุไว้ในคาประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (https://www.set.or.th/th/privacy-notice)
(หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รบั ความคุ้มครองภายใต้
คาประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดาเนินการให้บุคคลทีส่ ามได้อ่านรายละเอียดที่ ระบุไว้ในคาประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวดังกล่าว
แล้ว รวมทัง้ ได้รบั ความยินยอมจากบุคคลทีส่ ามในการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ ามนัน้ แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ อย่างถูกต้องและเป็ นไปตามกฎหมายทุกประการ
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสาหรับกรณีดาเนินการพิเศษ (เช่น กรณีทใ่ี ช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชือ่ ) ซึง่ ต้องนาส่งข้อมู ลเพิม่ เติมทีอ่ าจมีขอ้ มูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว
รวมอยู่ดว้ ยนัน้ โดยข้อมูลเพิม่ เติมดังกล่าวเป็ นข้อมูลทีม่ คี วามจาเป็ นต่อการให้บริการของศูนย์รบั ฝากฯ ดังนัน้ การไม่ได้รบั ข้อมูลเพิ่ มเติมดังกล่าวจึงอาจทาให้ศนู ย์รบั ฝากฯ ไม่สามารถให้บริการ
แก่ขา้ พเจ้าได้ และโดยการลงนามในแบบคาขอนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ศนู ย์รบั ฝากฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวนัน้ เพื่อการให้บริการของศูนย์รบั ฝากฯ
เป็ นอย่างดีแล้วและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ ามทีข่ า้ พเจ้าเปิ ดเผยให้แก่ศน
ู ย์รบั ฝากฯ

ลงชือ่

ผูถ้ อื หลักทรัพย์
(
โทรศัพท์

)
อีเมล

การออกใบเสร็จรับเงิ น
□ ไม่ต้องการใบเสร็จรับเงิ น/ใบกากับภาษี □ ต้องการใบเสร็จรับเงิ น/ใบกากับภาษี
เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคาขอฯ 

กรณี ผ้ถู ือหลักทรัพย์ มอบอานาจให้บคุ คลอื่นดาเนิ นการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอานาจ
ข้าพเจ้า ขอมอบอานาจให้ ______________________________________ ดาเนินการ  ยื่นแบบคาขอฯ  ยื่นแบบคาขอฯ และรับเอกสาร แทนข้าพเจ้า
ลงชือ่ ________________________________ผูม้ อบอานาจ ลงชือ่ ________________________________ผูร้ บั มอบอานาจ
( _______________________________)
(________________________________) โทรศัพท์___________________________
สาหรับเจ้าหน้าที่
วันที_่ _______________________ ผูต้ รวจรับ_____________

สาหรับผูถ้ อื หลักทรัพย์/ผูร้ บั เอกสาร
ได้รบั เอกสารแล้ว ลงชือ่ _____________________ผูร้ บั เอกสาร

อากรแสตมป์
10 บาท

ศรท-302_V.4/2022 : 01/03/2022

ศรท-302

เอกสารประกอบการขอพิ มพ์เอกสารสาหรับผูถ้ อื หลักทรัพย์

1. แบบคาขอพิ มพ์เอกสารสาหรับผู้ถือหลักทรัพย์ ทีก่ รอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผูถ้ อื หลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. กรณี เปลี่ยน คานาหน้ าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล โปรดแนบเอกสารการเปลีย่ น คานาหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล, ใบสาคัญการสมรส, ใบสาคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
3. ค่าบริ การการขอพิ มพ์เอกสารสาหรับผู้ถือหลักทรัพย์ ชาระเป็ นเงินสด ได้ท่ี บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ
กรณีทส่ี ่งแบบคาขอฯ ทางไปรษณีย์ โปรดแนบสาเนาหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาถนนวิทยุ บัญชีออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 049-2-63596-6
4. เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ และผู้รบั มอบอานาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคาขอฯ
หรือ https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิตบ
ิ ุคคล.pdf
5. กรณี ผ้ถู ือหลักทรัพย์เสียชีวิต โปรดแนบเอกสารเพิม่ เติม พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูจ้ ดั การมรดก ดังนี้
 สาเนาคาสังศาลแต่
่
งตัง้ ผูจ้ ดั การมรดกและสาเนาหนังสือรับรองคดีถงึ ทีส่ ดุ ทีศ่ าลรับรองไม่เกิน 1 ปี  สาเนาใบมรณบัตรของผูเ้ สียชีวติ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูจ้ ดั การมรดก
6. สาเนาเอกสารแสดงตนสาหรับกรณีดาเนินการดาเนินการทัวไปที
่ น่ าส่งให้แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว ซึง่ เป็ นข้อมูลทีไ่ ม่จาเป็ นต่อการ
ให้บริการของศูนย์รบั ฝากฯ และศูนย์รบั ฝากฯ ไม่มคี วามประสงค์ทจ่ี ะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าว ดังนัน้ เจ้าของเอกสารสามารถดาเนินการขีดฆ่าเพื่อ
ปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนาส่งเอกสารแสดงตนทีป่ รากฏข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวนัน้ ให้แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่ได้
ดาเนินการเพื่อปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าว ศูนย์รบั ฝากฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าว
ประเภทบุคคล

เอกสารแสดงตน

บุคคลธรรมดา
- สัญชาติ ไทย

- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

บุคคลธรรมดา
- สัญชาติ อื่น

- สาเนาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

นิ ติ บคุ คล
- สัญชาติ ไทย

1. สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึง่ ออกไม่เกิน 1 ปี ) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลนัน้
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยเจ้าของเอกสาร

นิ ติ บคุ คล
- สัญชาติ 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 ุคคลนัน้ หรือหน่วยงานราชการทีม่ อี านาจของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้ มีภมู ลิ าเนา
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ ซึง่ รับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
กรณีเอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดาเนินการ ดัง นี้
1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องทาการรับรอง
ลายมือชื่อของผูจ้ ดั ทาหรือผูใ้ ห้คารับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
2. ให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องทาการรับรองลายมือชื่อและ
ตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการตาม (1)
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย่ ่นื แบบคาขอต่อนายทะเบียน
 เอกสารทีจ่ ดั ทาขึน้ เป็ นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลอย่างน้อยเป็ นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ 1. เจ้าของหลักทรัพย์ทฝ่ี ากหลักทรัพย์ไว้กบั บริษทั สมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์ (Broker/Custodian) สามารถยื่นเอกสารขอพิมพ์รายชื่อผูถ้ อื หลักทรัพย์
ณ วันกาหนดให้สทิ ธิ (Record Date : “RD” ) / วันปิ ดสมุดทะเบียน (Book Closing Date : “BC” ) โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ยื่นแบบคาขอพิมพ์เอกสารสาหรับผูถ้ อื หลักทรัพย์พร้อมเอกสารแสดงตน ณ วัน RD หรือ BC เท่านัน้
2. กรณีย่นื ทางไปรษณีย์ TSD จะพิจารณาวันทีไ่ ด้รบั คาร้องคือวันทีป่ ระทับของไปรษณีย์ ต้องตรงกับวัน RD หรือ BC
3. เจ้าของหลักทรัพย์สามารถขอพิมพ์รายชื่อผูถ้ อื หลักทรัพย์ ณ วัน RD หรือ BC ได้เฉพาะหลักทรัพย์ทต่ี นเองมีรายชื่ออยู่ในวัน RD หรือ BC เท่านัน้
2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว หมายความถึง ข้อมูลทีม่ คี วามหมายตามที่ มาตรา 26 ของ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนดไว้ เช่น ศาสนา
หมูเ่ ลือด เป็ นต้น
3. ศูนย์รบั ฝากฯ จะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมื่อได้รบั เอกสารทีค่ รบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น ภาพถ่ายสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีช่ ดั เจน หรือ
การลงลายมือชื่อชัดเจน เป็ นต้น
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