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ดว้ยขา้พเจา้                 
สญัชาต ิ   บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที่       
ทีอ่ยู่                
รหสัไปรษณยี ์            โทรศพัทเ์คลือ่นที ่                                  (ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “ผูจ้ าน า”) ซึง่เป็นผูถ้อืหลกัทรพัย ์บรษิทั/กองทุนรวม 
                                                   
ประเภท                   
มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้หุน้ละ   บาท  ตามใบหลกัทรพัยเ์ลขที ่                              
                                
                                
                                
                   
จ านวน    หุน้/หน่วย  ตวัอกัษร            หุน้/หน่วย 
ไดต้กลงจ าน าหลกัทรพัยด์งักล่าวไวก้บั                
สญัชาต ิ   บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที่           
ทีอ่ยู่                                  
รหสัไปรษณยี ์  โทรศพัทบ์า้น        โทรศพัทท์ีท่ างาน          
โทรศพัทเ์คลือ่นที ่    อเีมล                                            
(ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “ผูร้บัจ าน า”)  เพือ่เป็นหลกัประกนัการช าระหนี้ของผูจ้ าน าหรอืของผูอ้ื่นแก่ผูร้บัจ าน า 

ผูจ้ าน าและผูร้บัจ าน าจงึตกลงกนัยื่นหนงัสอืฉบบันี้ต่อบรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนย์รบัฝากฯ) ในฐานะนายทะเบยีน   
หลกัทรพัย ์เพือ่ขอใหน้ายทะเบยีนหลกัทรพัย์จดแจง้การจ าน าหลกัทรพัยด์งักล่าวในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัยข์องบรษิทั/กองทุนรวมดงักล่าว รวมทัง้ ตก
ลงกนัในขอ้ความดงัต่อไปนี้ 
 ขอ้ 1. เมือ่หนี้ซึ่งจ าน าเป็นประกนัอยู่นัน้ระงบัสิน้ไปหรอืผูร้บัจ าน าปลดการจ าน า  ผูร้บัจ าน าจะตอ้งแจง้เพกิถอนการจ าน าหลกัทรพัย ์     ดงักล่าว
ต่อศนูยร์บัฝากฯ เพือ่ใหเ้พกิถอนการจดแจง้จ าน าในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย์ 

ขอ้ 2. ในกรณทีีก่ารจ าน าหลกัทรพัยด์งักล่าวยงัคงมผีลใชบ้งัคบัอยู่  และบรษิทั/กองทุนรวมดงักล่าว ประกาศจ่ายเงนิปันผลหรอืดอกเบีย้หรอืสทิธิ
อื่นใดทีเ่กดิจากหลกัทรพัยซ์ึง่จ าน าเป็นประกนัดงักล่าวแลว้ ผูจ้ าน าและผูร้บัจ าน าตกลงกนัใหศ้นูยร์บัฝากฯ ส่งเงนิปันผลหรอืดอกเบีย้หรอืสทิธอิื่นใดทีเ่กดิจาก
หลกัทรพัยซ์ึง่จ าน าเป็นประกนัดงักล่าวนัน้ไปให ้

              ผูจ้ าน า 
  ผูร้บัจ าน า เพือ่ช าระเป็นค่าดอกเบีย้ทีผู่จ้ าน าคา้งช าระและถา้ไมม่ดีอกเบีย้คา้งช าระใหช้ าระเป็นเงนิตน้ทีผู่จ้ าน าคา้งช าระ 
ขอ้ 3. ในกรณีทีไ่ดจ้ดแจง้การจ าน าหลกัทรพัย์ภายหลงัวนัทีบ่รษิทั/กองทุนรวมดงักล่าวปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย์เพือ่ใหส้ทิธใินการรบัเงิน

ปันผลหรอืดอกเบีย้หรอืสทิธอิื่นใดทีเ่กดิจากหลกัทรพัยซ์ึง่จ าน าเป็นประกนัดงักล่าวคราวใด และบรษิทั/กองทุนรวมดงักล่าวยงัมไิดจ้่ายเงนิปันผลหรอืดอกเบี้ย
หรอืสทิธอิื่นใดทีเ่กดิจากหลกัทรพัย์ซึง่จ าน าเป็นประกนัตามสทิธดิงักล่าว ผูจ้ าน าและผูร้บัจ าน าตกลงกนัใหศู้นย์รบัฝากฯ ส่งเงนิปันผลหรอืดอกเบี้ยหรอืสทิธิ
อื่นใดทีเ่กดิจากหลกัทรพัย์ซึ่งจ าน าเป็นประกนัทีจ่่ายในคราวนัน้ใหแ้ก่ผูจ้ าน า และในกรณีทีม่กีารเพกิถอนการจดแจง้จ าน าหลกัทรพัย์ภายหลงัวนัที่บรษิัท/
กองทุนรวมดงักล่าวปิดสมุดทะเบยีนผู้ถอืหลกัทรพัย์ เพื่อใหส้ทิธิในการรบัเงนิปันผลหรอืดอกเบี้ยหรอืสทิธอิื่นใดที่เกดิจากหลกัทรพัย์ซึ่งจ าน าเป็นประกนั
ดงักล่าวคราวใดและบรษิทั/กองทุนดงักล่าวยงัมไิดจ้่ายเงนิปันผลหรอืดอกเบีย้หรอืสทิธอิื่นใดตามสทิธดิงักล่าว ผูจ้ าน าและผูร้บัจ าน า ตกลงกนัใหศ้นูยร์บัฝากฯ 
ส่งเงนิปันผลหรอืดอกเบีย้หรอืสทิธอิื่นใดทีเ่กดิจากหลกัทรพัยซ์ึง่จ าน าเป็นประกนัดงักล่าวทีจ่่ายในคราวนัน้ไปยงับุคคลตามทีต่กลงกนัไวใ้นขอ้ 2.                                                                                                                                                       

ขอ้ 4. ในการบงัคบัจ าน า ผูร้บัจ าน าจะต้องก าหนดเงือ่นไขใหก้ารซื้อหลกัทรพัย์จากการขายทอดตลาดอยู่ภายใต้ขอ้บงัคบัของบรษิทั/กองทุนรวม
ดงักล่าวด้วย หากปรากฏว่าผู้มสีทิธไิด้หลกัทรพัย์จากการขายทอดตลาดไม่สามารถลงทะเบยีนเป็นผูถ้ือหลกัทรพัย์ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั/กองทุนรวม
ดงักล่าวได ้ใหถ้อืว่าการบงัคบัจ าน าโดยการขายทอดตลาดหลกัทรพัย์นัน้เป็นอนัยกเลกิและผูร้บัจ าน าจะต้องด าเนินการขายทอดตลาดหลกัทรพัย์ นัน้ใหม่ 
เพือ่ใหก้ารโอนหลกัทรพัยเ์ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั/กองทุนรวมดงักล่าว 

ขอ้ 5. ผูจ้ าน าและผูร้บัจ าน าไดท้ราบขอ้ความในขอ้บงัคบัของบรษิทั/กองทุนรวม ซึ่งว่าดว้ยเงือ่นไขเกีย่วกบัสทิธใินการถอืหลกัทรพัยข์องบุคคลที่
ไมม่สีญัชาตไิทยแลว้ 

                                                                                                                                                                       .../ ขอ้ 6. ในกรณทีีม่กีาร 
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              ขอ้ 6. ในกรณทีีม่กีารออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหมแ่ทนใบหลกัทรพัย์ฉบบัทีต่ดิภาระจ าน าเนื่องจากบรษิทัมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูบนใบหลกัทรพัย์ 
เช่น มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้ทุนจดทะเบยีน ชือ่บรษิทั เป็นตน้ ผูจ้ าน าตกลงใหผู้ร้บัจ าน าเป็นผูด้ าเนินการตดิต่อกบัศนูยร์บัฝากฯ ในการขอออกใบหลกัทรพัย์ฉบบั
ใหม ่
              ขอ้ 7. ผูจ้ าน าตกลงใหผู้ร้บัจ าน าเป็นผูด้ าเนินการตดิต่อกบัศนูยร์บัฝากฯ ในการจดแจง้จ าน าหลกัทรพัย์ 
              ขอ้ 8. ผูจ้ าน าและผูร้บัจ าน าไดศ้กึษารายละเอยีดต่าง ๆ ทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย (“กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์”) (https://www.set.or.th/th/privacy-notice) เป็นอย่างดแีลว้และรบัทราบว่าขอ้มลูส่วนบุคคลของผูจ้ าน าและผูร้บัจ าน ารวมถงึ
ขอ้มลูสว่นบุคคลของบุคคลทีส่ามทีผู่จ้ าน าและผูร้บัจ าน าเปิดเผยใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ (หากม)ี จะถูกประมวลผลและไดร้บัความคุม้ครองภายใต้ค าประกาศ
เกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าว โดยผูจ้ าน าและผูร้บัจ าน าขอยนืยนัและรบัรองว่า ผูจ้ าน าและผูร้บัจ าน าไดด้ าเนินการใหบุ้คคลทีส่ามไดอ่้านรายละเอยีดที่
ระบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าวแลว้ รวมทัง้ไดร้บัความยนิยอมจากบุคคลทีส่ามในการใหข้อ้มลูสว่นบุคคลของบุคคลที่สามนัน้แก่ศนูย์
รบัฝากฯ อย่างถูกตอ้งและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ  

          ผู้จ าน าและผู้รบัจ าน ารบัทราบว่าส าหรบักรณีด าเนินการพเิศษ (เช่น กรณีที่ใช้การพมิพ์ลายนิ้วมอืแทนการลงลายมอืชื่อ) ซึ่งต้องน าส่งขอ้ มูล
เพิม่เตมิทีอ่าจมขีอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวรวมอยู่ดว้ยนัน้ โดยขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวเป็นข้อมลูที่มคีวามจ าเป็นต่อการให้บรกิารของศูนย์รบัฝากฯ 
ดงันัน้การไม่ไดร้บัขอ้มลูเพิม่เติมดงักล่าวจงึอาจท าใหศู้นย์รบัฝากฯ ไม่สามารถใหบ้รกิารแก่ผู้จ าน าและผูร้บัจ าน าได ้และโดยการลงนาม ในแบบค าขอนี้ ผู้
จ าน าตกลงและยนิยอมใหศ้นูยร์บัฝากฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ เพือ่การใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ                   
 หนงัสอืฉบบันี้ ผูจ้ าน าและผูร้บัจ าน า ต่างอ่านและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสอืนี้โดยตลอดแลว้เหน็ว่าถูกตอ้งตามวตัถุประสงคจ์งึไดล้งลายมือชือ่ไวเ้ป็น
ส าคญั 
 

 

ลงชือ่       ลงชือ่        
       (                        )                  (      ) 

                                        ผูจ้  ำน ำ                                                                                                             ผูร้บัจ ำน ำ 

        กรณีผูร้บัจ ำน ำ มอบอ ำนำจให้บคุคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน                  
 

         ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให ้       ด าเนินการ 
ยืน่หนงัสอืจดแจง้ฯ และรบัเอกสารการตอบรบัการจดแจง้จ าน าหลกัทรพัย ์แทนขา้พเจา้ 
 
 
ลงชือ่                                                       ผูม้อบอ านาจ   ลงชือ่                                                    ผูร้บัมอบอ านาจ                            
      (                                           )                          (                                                     ) โทรศพัท ์               
                            

ส ำหรบันำยทะเบียนหลกัทรพัย ์
     

                  ได้จดแจ้งกำรจ ำน ำหลกัทรพัยใ์นทะเบียนผูถ้ือหลกัทรพัยแ์ล้ว  ทะเบียนจ ำน ำ เลขท่ี ___________________________ 

 

 

 

     ผูบ้นัทกึ                                                   

 

 
 

   ลงชือ่                                                          
            

                (                                                          ) 
                             (เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ) 
ว              วนัที ่                                                      

เอกสำรประกอบ โปรดดรูำยละเอียดแนบ  

อากรแสตมป์ 
10 บาท 
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1. หนังสือจดแจ้งกำรจ ำน ำหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชือ่โดยผูจ้ าน าและผูร้บัจ าน าอย่างถูกตอ้งครบถว้น  
2. ส ำเนำใบหลกัทรพัยท่ี์จดแจ้งจ ำน ำ ตามทีร่ะบุในหนงัสอืจดแจง้การจ าน าหลกัทรพัย์ 
3. เอกสำรแสดงตนของผูจ้  ำน ำ/ผูร้บัจ ำน ำและผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถา้ม)ี ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง 

      กรณบีุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่างของหนงัสอืฯ  
      หรอื https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิตบิุคคล.pdf 

     4. ส าเนาเอกสารแสดงตนส าหรบักรณดี าเนินการทัว่ไปทีน่ าส่งใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ อาจปรากฏขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวซึง่เป็น ขอ้มลูที่ไมจ่ าเป็น 
         ต่อการใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ และศนูยร์บัฝากฯ ไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ดงันัน้ เจา้ของเอกสารสามารถ 
         ด าเนินการ ขดีฆา่เพือ่ปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าวก่อนน าส่งเอกสารแสดงตนทีป่รากฏขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ใหแ้ก่ 
         ศนูยร์บัฝากฯ ทัง้นี้ในกรณทีีไ่มไ่ดด้ าเนินการเพือ่ปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ศนูยร์บัฝากฯ จะถอืว่าท่านไดใ้ห้ความยนิยอมในการ 
         เกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว 

 
    

ประเภทบุคคล  เอกสารแสดงตน 

 บุคคลธรรมดา 
 - สญัชาตไิทย 

 - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร 

 บุคคลธรรมดา  
 - สญัชาตอิื่น  

 - ส าเนาใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร         

 นิตบิุคคล 
 - สญัชาตไิทย  

 1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณชิย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 1 ปี) ลงลายมอืชือ่รบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนั 
    นิตบิุคคลนัน้ 
 2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันติบิุคคลลงนามรบัรอง 
    ส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร     

 นิตบิุคคล 
 - สญัชาตอิื่น 

 1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นิตบิุคคลนัน้มภีมูลิ าเนา 
 2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคล พรอ้มดว้ยเงือ่นไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนัและ 
    ทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคลนัน้ หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ติบิุคคลนัน้ม ี
    ภมูลิ าเนา 
 3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรองความถูกตอ้ง 
    โดยเจา้ของเอกสาร  
 กรณเีอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
 1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท า 
    การรบัรองลายมอืชือ่ของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าว  
 2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักลา่วไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้ง ท าการรบัรอง 
    ลายมอืชือ่และตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1) 
      การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ ืน่แบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
      เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอย่างน้อยเป็นภาษาองักฤษ 

เอกสำรประกอบกำรจดแจ้งจ ำน ำหลกัทรพัย ์

 

ศรท-501 

หมายเหตุ : 1. ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว หมายความถงึ ขอ้มลูทีม่คีวามหมายตามที ่มาตรา 26 ของ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนดไว ้ 
                   เช่น ศาสนา หมูเ่ลอืด เป็นตน้ 
               2. ศนูยร์บัฝากฯ จะพจิารณาเอกสารขา้งตน้ เมือ่ไดร้บัเอกสารทีค่รบถว้นและปรากฏขอ้มลูชดัเจน เช่น ภาพถ่ายส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
                   ทีช่ดัเจน หรอืการลงลายมอืชือ่ชดัเจน เป็นตน้ 
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