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ข้าพเจ้า
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที่
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ บริษทั /กองทุนรวม
เลขทีใ่ บหุน้
รวมจานวน
หุน้ /หน่วย มีความประสงค์ให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(“ศูนย์รบั ฝากฯ”) ดาเนินการออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่แทนใบหลักทรัพย์ฉบับดังกล่าวข้างต้น เนื่องจาก โปรดเลือก þ
 ชารุด

 รวมใบหลักทรัพย์ เป็ น 1 ฉบับ

 เปลีย่ น คานาหน้าชื่อ/ชือ่ ตัว/ชื่อสกุล

 เปลีย่ นใบหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์เปลีย่ นแปลงข้อมูลบนใบหลักทรัพย์ เช่น มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้/ลดทุน ฯลฯ
 แยกใบหลักทรัพย์ เป็ น  ฉบับละ__________หุน้ /หน่ วย
 ฉบับละ__________หุน้ /หน่ วย
 ฉบับละ__________หุน้ /หน่ วย
 ฉบับละ__________หุน้ /หน่ วย

จานวน______ฉบับ
จานวน______ฉบับ
จานวน______ฉบับ
จานวน______ฉบับ

 ฉบับละ__________หุน้ /หน่ วย
 ฉบับละ__________หุน้ /หน่ วย
 ฉบับละ__________หุน้ /หน่ วย
 ฉบับละ__________หุน้ /หน่ วย

จานวน______ฉบับ
จานวน______ฉบับ
จานวน______ฉบับ
จานวน______ฉบับ

 สูญหาย โดยขอให้ศนู ย์รบั ฝากฯ โปรดเลือก 

 ออกเป็ นใบหลักทรัพย์

รายการฝาก เลขที่

 ฝากเข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ในระบบของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โปรดกรอกข้อมูลด้านล่างเพิม่ เติม
สำหรับบุคคลธรรมดำ
บันทึก FATCA เลขที่
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึง่ แสดงว่าท่านเป็นบุคคลอเมริกนั 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 ติ บคุ คล
1. เป็ นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศสหรัฐฯ (หาก“ใช่”โปรดกรอก W-9)
 ใช่
2. เป็ นสถาบันการเงิน ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA (ระบุประเภท  PFFI  RDCFFI)
 ใช่
(หาก“ใช่”กรุณากรอกหมายเลขGIIN ...)
3. เป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ รี ายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของรายได้รวม
 ใช่
หรือมีทรัพย์สนิ ทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้ดงั กล่าวได้ตงั ้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด
(หาก “ใช่” โปรดกรอก W-8BEN-E)

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

โดยข้ำพเจ้ำ มีควำมประสงค์ขอรับใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ โปรดเลือก þ
 รับทีศ่ นู ย์รบั ฝากฯ  ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หลักทรัพย์  รับทีบ่ ริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
หมายเหตุ
หากผูถ้ อื หลักทรัพย์ มีการเปลีย่ นแปลง คานาหน้าชือ่ /ชือ่ ตัว/ชือ่ สกุล/ทีอ่ ยู่ ในทะเบียนผูถ้ อื หลักทรัพย์ โปรดยืน่ แบบคาขอแก้ไขข้อมูลผูถ้ อื หลักทรัพย์
พร้อมกับแบบคาขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ต่อศูนย์รบั ฝากฯ โดยผูถ้ อื หลักทรัพย์สามารถดาวน์โหลดแบบคาขอแก้ไขข้อมูลผูถ้ อื หลักทรัพย์
ได้ท่ี ศรท-301 แบบคาขอแก้ไขข้อมูลผูถ้ อื หลักทรัพย์
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สาหรับกรณีสญ
ู หาย ข้าพเจ้าตกลงว่า หากข้าพเจ้าได้ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิมคืนมาเมือ่ ใด ข้าพเจ้าจะส่งคืนให้แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ ทันที
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึน้ แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ อันเนื่องมาจาก
การดาเนินการตามรายการทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ และชดใช้ให้แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ จนครบถ้วน
ข้าพเจ้าได้ศกึ ษารายละเอียดต่าง ๆ ทีร่ ะบุไว้ในคาประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) (https://www.set.or.th/th/privacy-notice) เป็ นอย่างดีแล้วและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ าม
ทีข่ า้ พเจ้าเปิ ดเผยให้แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ (หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รบั ความคุม้ ครองภายใต้คาประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้าขอ
ยืนยันและรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดาเนินการให้บุคคลทีส่ ามได้อ่านรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในคาประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวดัง กล่าวแล้ว รวมทัง้ ได้รบั ความ
ยินยอมจากบุคคลทีส่ ามในการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ ามนัน้ แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ อย่างถูกต้องและเป็ นไปตามกฎหมายทุกประการ
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสาหรับกรณีดาเนินการพิเศษ (เช่น กรณีทใ่ี ช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชือ่ ) ซึง่ ต้องนาส่งข้อมูลเพิม่ เติมที่
อาจมีขอ้ มูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวรวมอยู่ดว้ ยนัน้ โดยข้อมูลเพิม่ เติมดังกล่าวเป็ นข้อมูลทีม่ คี วามจาเป็ นต่อการให้บริการของศูนย์ รบั ฝากฯ ดังนัน้ การไม่ได้
รับข้อมูลเพิม่ เติมดังกล่าวจึงอาจทาให้ศนู ย์รบั ฝากฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ขา้ พเจ้าได้ และโดยการลงนามในแบบคาขอนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ศนู ย์รบั
ฝากฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวนัน้ เพือ่ การให้บริการของศูนย์รบั ฝากฯ
เอกสำรประกอบ โปรดดูรำยละเอียดแนบ

ลงชื่อ
(

ผูถ้ อื หลักทรัพย์ โทรศัพท์
)
อีเมล

กรณี ผถู้ ือหลักทรัพย์ มอบอำนำจให้บคุ คลอื่นดำเนิ นกำรแทน ต้องลงลำยมือชื่อในช่องลงชื่อผูถ้ ือหลักทรัพย์และผูม้ อบอำนำจ
ข้าพเจ้า ขอมอบอานาจให้________________________________________________________ดาเนินการ
 ยืน่ แบบคาขอฯ  ยืน่ แบบคาขอฯ และรับใบหลักทรัพย์ แทนข้าพเจ้า

อากรแสตมป์
10 บาท

(กรณีมอบ
อำนำจ)

ลงชือ่ ___________________________________ผูม้ อบอานาจ ลงชือ่ ____________________________________ ผูร้ บั มอบอานาจ
(__________________________________)
(___________________________________) โทรศัพท์___________________

สาหรับเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผูถ้ อื หลักทรัพย์แล้ว

วันที_่ _________________________ เลขทีร่ ายการ_____________________ ผูต้ รวจรับ__________________

ลงชือ่ _________________________________เจ้าหน้าที่
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เอกสำรประกอบกำรขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่

1. แบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ทีก่ รอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผูถ้ อื หลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิ ม
- กรณี ผถู้ ือหลักทรัพย์ไม่มีใบหลักทรัพย์ฉบับเดิ ม โปรดแนบ บันทึกแจ้งควำมของสถำนี ตำรวจ ระบุรายละเอียดใบหลักทรัพย์
ทีส่ ญ
ู หาย (สามารถติดต่อขอรายละเอียดใบหลักทรัพย์ทส่ี ญ
ู หาย ได้ทบ่ี ริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด)
(“ศูนย์รบั ฝากฯ”) ดังนี้
 ชื่อผูถ้ อื หลักทรัพย์  ชื่อหลักทรัพย์  เลขทีใ่ บหลักทรัพย์  จานวนหุน้ ทีส่ ญ
ู หาย
(ถ้าบันทึกแจ้งความเป็ นฉบับสาเนาต้องให้เจ้าหน้าทีต่ ารวจลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องด้วยและออกให้ไม่เกิน 90 วัน)
3. เอกสำรแสดงตนของผูถ้ ือหลักทรัพย์และผูร้ บั มอบอำนำจ (ถ้ำมี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคาขอฯ
หรือ https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิตบิ ุคคล.pdf
- กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์มกี ารเปลีย่ นแปลง : คานาหน้า/ชื่อตัว/ชีอ่ สกุล โปรดแนบเอกสารเพิม่ เติม
 แบบคาขอแก้ไขข้อมูลผูถ้ อื หลักทรัพย์
 หลักฐานใบสาคัญการเปลีย่ นแปลง คานาหน้า/ชื่อตัว/ชื่อสกุล, ใบสาคัญการสมรส, ใบสาคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
4. กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์เสียชีวติ โปรดแนบเอกสารเพิม่ เติม พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูจ้ ดั การมรดก ดังนี้
 สาเนาใบมรณบัตรของผูเ้ สียชีวติ
 สาเนาคาสังศาลแต่
่
งตัง้ ผูจ้ ดั การมรดกและสาเนาหนังสือรับรองคดีถงึ ทีส่ ดุ ทีศ่ าลรับรองไม่เกิน 1 ปี
 บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงและสาเนาของผูจ้ ดั การมรดก
5. สาเนาเอกสารแสดงตนสาหรับกรณีดาเนินการทัวไปที
่ น่ าส่งให้แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว ซึง่ เป็ น
ข้อมูลทีไ่ ม่จาเป็ นต่อการให้บริการของศูนย์รบั ฝากฯ และศูนย์รบั ฝากฯ ไม่มคี วามประสงค์ทจ่ี ะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว
ดังกล่าว ดังนัน้ เจ้าของเอกสารสามารถดาเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนาส่งเอกสาร
แสดงตนทีป่ รากฏข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวนัน้ ให้แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่ได้ดาเนินการเพื่อปกปิ ดข้อมูลส่วน
บุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าว ศูนย์รบั ฝากฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว
ดังกล่าว
ประเภทบุคคล

เอกสำรแสดงตน

บุคคลธรรมดำ
- สัญชำติ ไทย

1. กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริง
2. กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์ไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอานาจให้บุคคลอื่นมาดาเนินการแทน นาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูถ้ ือหลักทรัพย์ ฉบับจริง* และสำเนำ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
มาแสดง
* กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงของผูถ้ อื หลักทรัพย์ได้ โปรดแนบ หนังสือรับรองสาเนา
รายการเกีย่ วกับบัตรประจาตัวประชาชนทีอ่ อกโดยสานักงานเขต/อาเภอ ฉบับจริง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจาก
วันออกเอกสาร) ของผูถ้ อื หลักทรัพย์ เพิม่ เติม
3. กรณีสง่ เอกสารมาดาเนินการทางไปรษณีย์
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ทีไ่ ด้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
หากใบหลักทรัพย์สญ
ู หายและผูถ้ อื หลักทรัพย์ไม่ได้เป็ นผูแ้ จ้งความด้วยตนเอง โปรดแนบ หนังสือรับรองสาเนา
รายการเกีย่ วกับบัตรประจาตัวประชาชนทีอ่ อกโดยสานักงานเขต/อาเภอ ฉบับจริง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจาก
วันออกเอกสาร) ของผูถ้ อื หลักทรัพย์ เพิม่ เติม
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เอกสำรประกอบกำรขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่

ประเภทบุคคล

เอกสำรแสดงตน

บุคคลธรรมดำ
- สัญชำติ อื่น

1. กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง
2. กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์ไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอานาจให้บุคคลอื่นมาดาเนินการแทน นาใบต่างด้าว/
หนังสือเดินทางของผูร้ บั โอน ฉบับจริง* และสำเนำ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร มาแสดง
กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดาเนินการทางไปรษณีย์
- สาเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสาเนาหนังสือเดินทาง และให้
สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย่ ่นื แบบคาขอต่อนายทะเบียน
* กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างด้าวฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดาเนินการทางไปรษณีย์
โปรดแนบ หนังสือรับรองรายการเกีย่ วกับทะเบียนราษฎร (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) เพิม่ เติม

นิ ติบุคคล
- สัญชำติ ไทย

1. สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึง่ ออกไม่เกิน 1 ปี ) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผูม้ อี านาจ
ลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

นิ ติบุคคล
- สัญชำติ อื่น

1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ซึง่ ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่ อี านาจของประเทศซึง่ นิตบิ ุคคลนัน้
มีภมู ลิ าเนา
2. สาเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออานาจในการลงนาม
ผูกพัน และทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ ซึง่ ออกโดยเจ้าหน้าทีข่ องนิตบิ ุคคลนัน้ หรือหน่วยงานราชการทีม่ อี านาจของประเทศ
ทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้ มีภูมลิ าเนา
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ ซึง่ รับรอง
ความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
กรณีเอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความ
ถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผูจ้ ดั ทาหรือผูใ้ ห้คารับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
2. ให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเ ทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องทาการ
รับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการตาม (1)
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย่ ่นื แบบคาขอต่อนายทะเบียน
 เอกสารทีจ่ ดั ทาขึน้ เป็ นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลอย่างน้อยเป็ น
ภาษาอังกฤษ

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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