
                                                                                                                                                                            

        

Highly Confidential 

 
        ตามที ่ขา้พเจา้         (ต่อไปน้ีจะเรยีกวา่“ผูร้บัจ าน า”)   
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที่         
ไดร้บัจ าน าหลกัทรพัย ์บรษิทั/กองทุนรวม           
ประเภท                                     มลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้หุน้ละ           บาท 
ตามใบหลกัทรพัยเ์ลขที่             
               
จ านวน    หุน้/หน่วย  ตวัอกัษร       หุน้/หน่วย 
จากผูจ้ าน าชื่อ              
ซึง่ไดข้อใหบ้รษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนยร์บัฝากฯ”) ในฐานะนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์จดแจง้การจ าน าหลกัทรพัย์   
บรษิทั/กองทุนรวมดงักล่าวในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย์ ดงัปรากฏในหนงัสอืจดแจง้จ าน าหลกัทรพัย ์ฉบบัลงวนัที่    
ตามทะเบยีนจ าน าเลขที่    นัน้ 
         หากหลกัทรพัยด์งักล่าว มกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูของบรษิทั/กองทุนรวม ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย ์ ขา้พเจา้รบัทราบว่าขอ้มลูทีข่า้พเจา้ระบุ  ขา้งตน้
จะไมต่รงกบัขอ้มลูในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย์ 
         โดยทีก่ารจ าน าหลกัทรพัย์ดงักล่าวไดส้ิ้นสุดลงผูร้บัจ าน าจงึขอใหศู้นย์รบัฝากฯ เพกิถอนการจดแจง้จ าน าหลกัทรพัย์ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหลักทรพัย์ของ
บรษิทั/กองทุนรวมดงักล่าว 
         ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าขอ้ความตามที่ระบุไว้ขา้งต้นเป็นความจรงิ หากจะพึงมหีรอืก่อให้เกดิความเสยีหายใดขึน้แก่ศูนย์รบัฝากฯ อนัเนื่องมาจากการด าเนินการตาม
รายการทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ จนครบถว้น 
          ขา้พเจา้ไดศ้กึษารายละเอยีดต่าง ๆ ทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 
(https://www.set.or.th/th/privacy-notice) เป็นอยา่งดแีลว้และรบัทราบว่าขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของบคุคลทีส่ามทีข่า้พเจา้เปิดเผยใหแ้ก่ศนูยร์บั
ฝากฯ (หากม)ี จะถูกประมวลผลและไดร้บัความคุม้ครองภายใตค้ าประกาศเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัดงักล่าว โดยขา้พเจา้ขอยนืยนัและรบัรองว่า ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการใหบุ้คคล
ทีส่ามไดอ้า่นรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัดงักลา่วแลว้ รวมทัง้ไดร้บัความยนิยอมจากบุคคลทีส่ามในการให้ขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามนัน้
แก่ศนูยร์บัฝากฯ อย่างถกูตอ้งและเป็นไปตามกฎหมายทกุประการ  
         นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าส าหรบักรณีด าเนินการพเิศษ (เช่น กรณีทีใ่ชก้ารพมิพ์ลายนิ้วมอืแทนการลงลายมอืชื่อ) ซึ่งต้องน าส่งขอ้มูล เพิม่เตมิทีอ่าจมขีอ้มูลส่วน
บุคคลทีม่คีวามออ่นไหวรวมอยู่ดว้ยนัน้ โดยขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวเป็นขอ้มลูทีม่คีวามจ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ ดงันัน้การไมไ่ดร้บัขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวจึงอาจ
ท าใหศู้นย์รบัฝากฯ ไม่สามารถใหบ้รกิารแก่ขา้พเจา้ได้ และโดยการลงนามในแบบค าขอนี้ ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหศู้นย์รบัฝากฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีม่คีวาม
ออ่นไหวนัน้ เพื่อการใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ลงชื่อ       ผูร้บัจ าน า 
      (       )  โทรศพัท ์     
 กรณีผู้รบัจ ำน ำมอบอ ำนำจให้บคุคลอ่ืนด ำเนินกำรแทนต้องลงลำยมือช่ือในช่องลงช่ือผู้รบัจ ำน ำและผูม้อบอ ำนำจ                   
  
        ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให_้_______________________________________________________________ 
ด าเนินการยื่นหนงัสอืเพกิถอนฯ และรบัส าเนาหนงัสอืเพกิถอนการจดแจง้จ าน าหลกัทรพัย์ แทนขา้พเจา้ 
 

 
 ลงชื่อ______________________________ผูม้อบอ านาจ    ลงชื่อ_______________________________ ผูร้บัมอบอ านาจ                            
      (______________________________)                           (______________________________) โทรศพัท_์____________________                                        
 

ส ำหรบันำยทะเบียนหลกัทรพัย ์
ได้เพิกถอนกำรจดแจ้งจ ำน ำหลกัทรพัยใ์นทะเบียนผู้ถือหลกัทรพัยแ์ล้ว 

ผูบ้นัทกึ________________________ 

 
 

     ลงชื่อ_________________________________________                                              
           (                                                                   ) 
                                 (เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ) 
          วนัที ่                                                           
 

ศรท-502 

อากรแสตมป์ 
10 บาท 

 

หนังสือเพิกถอนกำรจดแจ้งจ ำน ำหลกัทรพัย ์

  เอกสำรประกอบ โปรดดรูำยละเอียดด้ำนหลงั  

ศรท-502_V.4/2022 : 01/03/2022 

https://www.set.or.th/th/privacy-notice


                                                                                                                                                                            

        

Highly Confidential 

 

1. หนังสือเพิกถอนกำรจดแจ้งจ ำน ำหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชื่อโดยผูร้บัจ าน าอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
2. เอกสำรแสดงตนของผู้รบัจ ำน ำและผู้รบัมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง  
   กรณบีุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่างของหนงัสอืฯ  
   หรอื  https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสำรประกอบประเภทบคุคลนิติบคุคล.pdf 

  3. ส าเนาเอกสารแสดงตนส าหรบักรณีด าเนินการทัว่ไปทีน่ าสง่ใหแ้ก่ศูนยร์บัฝากฯ อาจปรากฏขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว ซึง่เป็นขอ้มลูที่ไม ่
      จ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศูนยร์บัฝากฯ และศูนยร์บัฝากฯ ไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ดงันัน้ เจา้ของ        
      ของเอกสารสามารถด าเนินการขดีฆา่เพื่อปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าวก่อนน าสง่เอกสารแสดงตนทีป่รากฏขอ้มลูส่วนบุคคล         
      ทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ใหแ้ก่ศูนยร์บัฝากฯ ทัง้น้ีในกรณีทีไ่มไ่ดด้ าเนินการเพื่อปกปิดขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ศูนยร์บัฝากฯ จะ 
      ถอืวา่ท่านไดใ้หค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว 

 
 
       

 
 

ประเภทบคุคล  เอกสำรแสดงตน 

บคุคลธรรมดำ 
- สญัชำติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร  

บคุคลธรรมดำ  
- สญัชำติอ่ืน  

- ส าเนาใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร         

นิติบคุคล 
- สญัชำติไทย  

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 1 ปี) ลงลายมอืชื่อรบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
    ผกูพนันิตบิุคคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลลงนาม 
    รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร    

นิติบคุคล 
- สญัชำติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นิตบิุคคลนัน้มี 
    ภูมลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรอือ านาจในการลงนาม 
    ผกูพนัและทีต่ ัง้ส านักงานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคลนัน้ หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศ 
    ทีนิ่ตบิุคคลนัน้มภีูมลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรอง 
    ความถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
กรณีเอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความ 
    ถูกตอ้งท าการรบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทูตไทยหรอืกงสลุไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการ 
    รบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจา้หน้าที่ Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1) 
     การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
     เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอยา่งน้อยเป็นภาษาองักฤษ 

  เอกสำรประกอบกำรเพิกถอนกำรจดแจ้งจ ำน ำหลกัทรพัย ์

 

ศรท-502 

หมายเหตุ : 1. ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว หมายความถงึ ขอ้มลูทีม่คีวามหมายตามที ่มาตรา 26 ของ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ก าหนดไว ้ 
                   เช่น ศาสนา หมูเ่ลอืด เป็นตน้ 
               2. ศนูยร์บัฝากฯ จะพจิารณาเอกสารขา้งตน้ เมือ่ไดร้บัเอกสารทีค่รบถว้นและปรากฏขอ้มลูชดัเจน เช่น ภาพถ่ายส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน        
                   ทีช่ดัเจน หรอืการลงลายมอืชือ่ชดัเจน เป็นตน้ 
 ศรท-502_V.4/2022 : 01/03/2022 

https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิติบุคคล.pdf

