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ข้อมูลผูโ้ อนหลักทรัพย์
 ชื่อผูถ้ อื หลักทรัพย์ (ผูโ้ อน)
โทรศัพท์

อีเมล

ผูโ้ อนต้องสามารถแสดงเจตนาในการโอนหลักทรัพย์ต่อนายทะเบียนได้ ทัง้ นี้ หากผูโ้ อนไม่สามารถแสดงเจตนาดังกล่าวได้ นายทะเบียนอาจ
ขอให้ผโู้ อนแสดงหลักฐานเพิม่ เติมเพื่อยืนยันความสามารถในการแสดงเจตนา เช่น ใบรับรองแพทย์ ซึง่ รับรองว่าผูโ้ อนมีสติสมั ปชัญญะ
ครบถ้วนบริบูรณ์ (ใบรับรองแพทย์มอี ายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันทีอ่ อก)

ข้อมูลผูร้ บั โอนหลักทรัพย์
 ชื่อผูร้ บั โอนหลักทรัพย์
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ คุ คล เลขที่
อาชีพ
*ทีอ่ ยู่สาหรับการจัดส่งเอกสาร
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์เคลื่อนที่

โทรศัพท์บา้ น

สัญชาติ

โทรศัพท์ทท่ี างาน
อีเมล

ข้อมูลการโอน/รับโอนหลักทรัพย์
 ชื่อหลักทรัพย์ บริษทั /กองทุนรวม
เลขทีใ่ บหุน้
รวมจานวนหุน้
หุน้ /หน่วย

หุน้ /หน่วย

 จานวนหลักทรัพย์ทร่ี บั โอน จานวน
จานวนหุน้ (ตัวอักษร)
หุน้ /หน่วย
 ขอให้ดาเนินการ  ประทับตรารับรองการโอนบนใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม  ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ จานวน 1 ฉบับ
 ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ แยกเป็ น  ฉบับละ
หุน้ /หน่วย จานวน
ฉบับ
 ฉบับละ
หุน้ /หน่วย จานวน
ฉบับ
 การรับใบหลักทรัพย์ทร่ี บั โอน โปรดเลือก  รับทีศ่ นู ย์รบั ฝากฯ  ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื หลักทรัพย์
 รับทีบ่ ริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
 กรณีหลักทรัพย์ทร่ี บั โอนเป็ นประเภทหน่วยลงทุน มีความประสงค์ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์  หักภาษี ณ ทีจ่ ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
*กรณีท่านเป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ครัง้ แรก ทีอ่ ยู่ขา้ งต้นจะเป็ นทีอ่ ยู่หลักทีใ่ ช้ในการจัดส่งใบมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพียงทีอ่ ยู่เดียว
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า
1. ข้าพเจ้าได้รบั โอนหลักทรัพย์มาโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย หากการลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ให้แก่ขา้ พเจ้าก่อให้เกิดความเสียหายใ ด ๆ ขึน้ แก่
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รบั ฝากฯ”) ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ศูนย์รบั ฝากฯ จน
ครบถ้วน
2. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลทีป่ รากฏในเอกสารนี้แล้วเห็นว่าถูกต้องและเป็ นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ กรณีทข่ี า้ พเจ้าดาเนินการรับโอน
หลัTSD101_4/2022_TH
กทรัพย์ทไ่ี ม่เข้าเงือ่ นไขการยกเว้
: 01/03/2022 นภาษีเงินได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ซึ่งรวมถึงการขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้าพเ จ้ารับทราบว่าอาจมี
ภาระภาษีอนั เนื่องจากการกระทาดังกล่าว ทัง้ นี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี รมสรรพากรกาหนด นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าศูนย์รบั ฝากฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลที่
ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นทีม่ อี านาจตามกฎหมายในการขอเรียกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้
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3. ข้าพเจ้าได้ศกึ ษารายละเอียดต่าง ๆ ทีร่ ะบุไว้ในคาประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวของกลุ่ มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
(https://www.set.or.th/th/privacy-notice) เป็ นอย่างดีแล้วและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ ามทีข่ า้ พเจ้าเปิ ดเผย
ให้แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ (หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รบั ความคุม้ ครองภายใต้คาประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า
ข้าพเจ้าได้ดาเนินการให้บุคคลทีส่ ามได้อ่านรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในคาประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว รวมทัง้ ได้รบั ความยินยอมจากบุ คคลทีส่ าม
ในการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ ามนัน้ แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ อย่างถูกต้องและเป็ นไปตามกฎหมายทุกประการ
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสาหรับกรณีดาเนินการพิเศษ (เช่น กรณีทใ่ี ช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ) ซึ่งต้องนาส่งข้อมูลเพิม่ เติมที่อาจมี
ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวรวมอยู่ดว้ ยนัน้ โดยข้อมูลเพิม่ เติมดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่มคี วามจาเป็ นต่อการให้บริการของศูนย์รบั ฝากฯ ดังนัน้ การไม่ได้รบั
ข้อมูลเพิม่ เติมดังกล่าวจึงอาจทาให้ศนู ย์รบั ฝากฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ขา้ พเจ้าได้และโดยการลงนามในแบบคาขอนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ศนู ย์รบั ฝากฯ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวนัน้ เพือ่ การให้บริการของศูนย์รบั ฝากฯ
ทัง้ นี้ หากข้อมูลในทะเบียนผูถ้ อื หลักทรัพย์กลางของข้าพเจ้าไม่ตรงกับข้อมูลทีร่ ะบุขา้ งต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ศนู ย์รบั ฝากฯ ใช้ขอ้ มูลของข้าพเจ้าในทะเบียนผูถ้ อื
หลักทรัพย์กลางเป็ นข้อมูลในทะเบียนผูถ้ อื หลักทรัพย์ของบริษัท/กองทุนรวมนี้ หากศูนย์รบั ฝากฯ ยังไม่มขี อ้ มูลของข้าพเจ้าในทะเบียนผู้ถอื หลักทรัพย์กลาง
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ศนู ย์รบั ฝากฯ ใช้ขอ้ มูลทีร่ ะบุขา้ งต้นเป็ นข้อมูลของข้าพเจ้าทัง้ ในบริษทั /กองทุนรวมนี้ และในทะเบียนผูถ้ อื หลักทรัพย์กลางได้ต่อไป
จนกว่าข้าพเจ้าจะขอเปลีย่ นแปลงแก้ไขข้อมูลดังกล่าวต่อศูนย์รบั ฝากฯ

ลงชื่อ
(

ผูร้ บั โอน
)

กรณี ผ้รู บั โอนหลักทรัพย์มีความประสงค์ขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ต้องมีพยานลงลายมือชื่อเป็ นพยานและแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของพยาน

ลงชื่อ
(

พยาน
)

กรณี ผ้รู บั โอนหลักทรัพย์ มอบอานาจให้บคุ คลอื่นดาเนิ นการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้รบั โอนและผู้มอบอานาจ
ข้าพเจ้า ขอมอบอานาจให้

ดาเนินการ

อากรแสตมป์
10 บาท

 ยื่นแบบคาขอฯ  ยื่นแบบคาขอฯ และรับใบหลักทรัพย์ แทนข้าพเจ้า

ลงชื่อ

ผูม้ อบอานาจ

(

)

(กรณีมอบ
อานาจ)

ลงชื่อ
(

ผูร้ บั มอบอานาจ
)

โทรศัพท์________________________________
สาหรับเจ้าหน้ าที่
วันที่

เลขทีร่ ายการ

ผูต้ รวจรับ

ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงแล้ว ลงชือ่
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เอกสารประกอบการลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์

การโอนหลักทรัพย์ทวไป
ั่
1. แบบคาขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผูร้ บั โอนหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. ใบหลักทรัพย์ฉบับจริง โดยด้านหลังใบหลักทรัพย์ ผูถ้ อื หลักทรัพย์ลงชื่อสลักหลังในช่องผูโ้ อน และผูร้ บั โอนลงชื่อสลักหลัง
ในช่องผูร้ บั โอน
3. สาเนาหลักฐานแสดงตนของผูท้ ี่ได้ลงลายมือชื่อเป็ นพยานในแบบคาขอฯ (กรณีขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่) ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
4. เอกสารแสดงตนของผูโ้ อนหลักทรัพย์, ผูร้ บั โอนหลักทรัพย์ และผูร้ บั มอบอานาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอียด
ตามตารางด้านล่าง หากกรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลพิม่ เติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อ
ด้านล่างของแบบคาขอฯ หรือ https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิตบิ ุคคล.pdf
5. การลงทะเบียนการโอนประเภทอื่นๆ โปรดสอบถามข้อมูลพิม่ เติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของ
แบบคาขอฯ หรือ https://media.set.or.th/rulebook/form/การลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์.pdf
6. สาเนาเอกสารแสดงตนสาหรับกรณีดาเนินการโอนหลักทรัพย์ทวไปที
ั ่ น่ าส่งให้แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ี
ความอ่อนไหว ซึง่ เป็ นข้อมูลทีไ่ ม่จาเป็ นต่อการให้บริการของศูนย์รบั ฝากฯ และศูนย์รบั ฝากฯ ไม่มคี วามประสงค์ทจ่ี ะเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าว ดังนัน้ เจ้าของเอกสารสามารถดาเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว
ดังกล่าวก่อนนาส่งเอกสารแสดงตนทีป่ รากฏข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวนัน้ ให้แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ ทัง้ นี้ในกรณีทไ่ี ม่ได้
ดาเนินการเพื่อปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าว ศูนย์รบั ฝากฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว
ประเภทบุคคล
บุคคลธรรมดา
- สัญชาติ ไทย

เอกสารแสดงตน
1. กรณีผโู้ อนและผูร้ บั โอน มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริง
2. กรณีผโู้ อนไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลอื่นนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูโ้ อน ฉบับจริง
และสาเนา ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง
3. กรณีผรู้ บั โอนไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอานาจให้บุคคลอื่นมาดาเนินการแทน นาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูร้ บั โอน ฉบับจริง และสาเนา ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
มาแสดง
4. กรณีสง่ เอกสารมาดาเนินการทางไปรษณีย์ โปรดแนบ
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
2) หนังสือรับรองสาเนารายการเกีย่ วกับบัตรประจาตัวประชาชนทีอ่ อกโดยสานักงานเขต/อาเภอฉบับจริง
ของผูโ้ อนและผูร้ บั โอน (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) เว้นแต่ผโู้ อนดาเนินการลงบันทึก
ประจาวันเพื่อเป็ นการแสดงเจตนาการโอนหุน้ ต่อเจ้าพนักงานสอบสวนแทนการแนบหนังสือรับรอง
สาเนารายการเกีย่ วกับบัตรประจาตัวประชาชน

บุคคลธรรมดา
- สัญชาติ อื่น

1. กรณีผโู้ อนและผูร้ บั โอน มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง
2. กรณีผโู้ อนไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลอื่นนาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทางของผูโ้ อน
ฉบับจริง* และสาเนา ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร มาแสดง
3. กรณีผรู้ บั โอนไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอานาจให้บุคคลอื่นมาดาเนินการแทน นาใบต่างด้าว/
หนังสือเดินทางของผูร้ บั โอน ฉบับจริง* และสาเนา ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของ
เอกสารมาแสดง
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เอกสารประกอบการลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์

ประเภทบุคคล
บุคคลธรรมดา
- สัญชาติ อื่น
(ต่อ)

เอกสารแสดงตน
* กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดาเนินการทางไปรษณีย์
- สาเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสาเนาหนังสือเดินทาง
และให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย่ ่นื แบบคาขอต่อนายทะเบียน
* กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างด้าวฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดาเนินการทางไปรษณีย์
โปรดแนบ หนังสือรับรองรายการเกีย่ วกับทะเบียนราษฎร (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)
เพิม่ เติม

นิ ติบุคคล
- สัญชาติ ไทย

1. สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึง่ ออกไม่เกิน 1 ปี ) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการ
ผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลนัน้
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล
ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

นิ ติบุคคล
- สัญชาติ อื่น

1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ซึง่ ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่ อี านาจของประเทศซึง่
นิตบิ ุคคลนัน้ มีภูมลิ าเนา
2. สาเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออานาจใน
การลงนามผูกพัน และทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ ซึง่ ออกโดยเจ้าหน้าทีข่ องนิตบิ ุคคลนัน้ หรือหน่วยงานราชการ
ทีม่ อี านาจของประเทศทีน่ ติ บิ ุคคลนัน้ มีภูมลิ าเนา
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ ซึง่
รับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
กรณีเอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือ
รับรองความถูกต้องทาการรับรองลายมือชื่อของผูจ้ ดั ทาหรือผูใ้ ห้คารับรองความถูกต้องของเอกสาร
ดังกล่าว
2. ให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง
ทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการ
ตาม (1)
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย่ ่นื แบบคาขอต่อนายทะเบียน
 เอกสารทีจ่ ดั ทาขึน้ เป็ นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปล
อย่างน้อยเป็ นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว หมายความถึง ข้อมูลทีม่ คี วามหมายตามที่ มาตรา 26 ของ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนดไว้
เช่น ศาสนา หมูเ่ ลือด เป็ นต้น
2. ศูนย์รบั ฝากฯ จะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมือ่ ได้รบั เอกสารทีค่ รบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น ภาพถ่ายสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ทีช่ ดั เจน หรือการลงลายมือชือ่ ชัดเจน เป็ นต้น
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