
 

 

           

Highly Confidential 

                                                                             
         
   
        ขา้พเจา้              
มคีวามประสงค ์ขอใหบ้รษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูยร์บัฝากฯ”)  ออกใบหลกัทรพัย ์ 
บรษิทั/กองทุนรวม                                                                                            
จ านวน     หุน้/หน่วย ตวัอกัษร      หุน้/หน่วย 
                                                                                 

          ข้าพเจ้า ขอรบัใบหลกัทรพัยท่ี์ขอถอน โปรดเลือก þ   

 รบัทีศ่นูยร์บัฝากฯ  สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย์  รบัทีบ่รษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ 
 

หมายเหตุ หากผูถ้อืหลกัทรพัย ์มคีวามประสงคแ์กไ้ขทีอ่ยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย ์โปรดยืน่แบบค าขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย์ต่อศนูยร์บัฝากฯ  
             โดยท่านสามารถดาวน์โหลด แบบค าขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ดท้ี ่ ศรท-301 แบบค าขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์
 
           ขา้พเจา้ ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดขึน้แก่ศนูยร์บัฝากฯ อนัเนื่องมาจากการ
ด าเนินการตามรายการทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ จนครบถว้น 
           ขา้พเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในค าประกาศเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์แห่งป ระเทศไทย (“กลุ่มตลาด
หลกัทรพัยฯ์”) (https://www.set.or.th/th/privacy-notice) เป็นอย่างดแีลว้และรบัทราบว่าขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่าม
ทีข่า้พเจา้เปิดเผยใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ (หากม)ี จะถูกประมวลผลและไดร้บัความคุม้ครองภายใตค้ าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าว โดยขา้พเจา้ขอ
ยนืยนัและรบัรองว่า ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการใหบุ้คคลทีส่ามไดอ่้านรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าวแลว้ รวมทัง้ไดร้บัความ
ยนิยอมจากบุคคลทีส่ามในการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามนัน้แก่ศนูยร์บัฝากฯ อย่างถูกตอ้งและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ  
           นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าส าหรบักรณีด าเนินการพเิศษ (เช่น กรณทีีใ่ชก้ารพมิพล์ายนิ้วมอืแทนการลงลายมอืชือ่) ซึง่ตอ้งน าส่งขอ้มูลเพิม่เติมที่
อาจมขีอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวรวมอยู่ดว้ยนัน้ โดยขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวเป็นขอ้มลูทีม่คีวามจ าเป็นต่อการใหบ้รกิาร ของศูนย์รบัฝากฯ ดงันัน้การ
ไมไ่ดร้บัขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวจงึอาจท าใหศ้นูยร์บัฝากฯ ไมส่ามารถใหบ้รกิารแก่ขา้พเจา้ได ้และโดยการลงนามในแบบค าขอนี้ ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมให้
ศนูยร์บัฝากฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ เพือ่การใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ                                       
 

 

ลงชื่อ      ผูถ้อืหลกัทรพัย ์            
      (      ) โทรศพัท ์     อเีมล     
กรณีผู้ถือหลกัทรพัย ์มอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนด าเนินการแทน ต้องลงลายมือช่ือในช่องลงช่ือผู้ถือหลกัทรพัยแ์ละผู้มอบอ านาจ                   
  
       ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให_้_____________________________________________________ด าเนินการ  
 ยืน่แบบค าขอฯ   ยืน่แบบค าขอฯ และรบัใบหลกัทรพัย ์แทนขา้พเจา้ 
 
 
 ลงชือ่______________________________ผูม้อบอ านาจ    ลงชือ่______________________________ ผูร้บัมอบอ านาจ                            
       (______________________________)                         (______________________________) โทรศพัท ์_______________________ 
                                      

 

 

 

 

ส าหรบัเจา้หน้าที ่
วนัที_่________________ เลขทีร่ายการ____________ผูต้รวจรบั___________ 

ไดต้รวจสอบหลกัฐานแสดงตนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยแ์ลว้ 
ลงชือ่________________________________เจา้หน้าที ่
 

  เอกสารประกอบ โปรดดรูายละเอียดด้านหลงัแบบค าขอฯ  

 

อากรแสตมป์   
10 บาท 

ศรท-402 แบบค าขอถอนหลกัทรพัย ์จากบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์

ศรท-402_V.4/2022 : 01/03/2022 

https://media.set.or.th/rulebook/form/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
https://www.set.or.th/th/privacy-notice
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1. แบบค าขอถอนหลกัทรพัย ์จากบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชื่อผูถ้อืหลกัทรพัยอ์ยา่งถูกต้อง     
    ครบถ้วน 
2. เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลกัทรพัยแ์ละผู้รบัมอบอ านาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง  
   กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่างของแบบค าขอฯ  
   หรอื  https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิตบิุคคล.pdf 
3. ส าเนาเอกสารแสดงตนส าหรบักรณีด าเนินการทัว่ไปทีน่ าสง่ใหแ้ก่ศูนยร์บัฝากฯ อาจปรากฏขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว ซึง่เป็น   
    ขอ้มลูทีไ่มจ่ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศูนยร์บัฝากฯ และศูนยร์บัฝากฯ ไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว  
    ดงักล่าว ดงันัน้ เจา้ของเอกสารสามารถด าเนินการขดีฆา่เพื่อปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าวก่อนน าสง่เอกสารแสดง 
    ตนทีป่รากฏขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ใหแ้ก่ศูนยร์บัฝากฯ ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่มไ่ดด้ าเนินการเพื่อปกปิดขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่ ี
    ความอ่อนไหวดงักล่าว ศูนยร์บัฝากฯ จะถอืวา่ท่านไดใ้หค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

ประเภทบคุคล  เอกสารแสดงตน   

บคุคลธรรมดา 
- สญัชาติไทย 

1. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยม์าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัจริง  
2. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยไ์มไ่ดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นมาด าเนินการแทน น าบตัรประจ าตวั 
   ประชาชนของผูถ้ือหลกัทรพัย ์ฉบบัจริง* และส าเนา  ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร มาแสดง 
  * กรณีไมส่ามารถแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ด ้โปรดแนบ หนงัสอืรบัรองส าเนา 
    รายการเกีย่วกบับตัรประจ าตวัประชาชนทีอ่อกโดยส านกังานเขต/อ าเภอ ฉบบัจริง (อายุไมเ่กนิ 90 วนั นบัจากวนั 
    ออกเอกสาร) ของผูถ้อืหลกัทรพัย ์เพิม่เตมิ 
3. กรณีสง่เอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย ์ 
    - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ทีไ่ดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร 
    โปรดแนบ หนงัสอืรบัรองส าเนารายการเกีย่วกบับตัรประจ าตวัประชาชนทีอ่อกโดยส านักงานเขต/อ าเภอ ฉบบัจริง  
                   (อายไุมเ่กนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร) ของผูถ้อืหลกัทรพัย ์เพิม่เตมิ 
 

บคุคลธรรมดา  

- สญัชาติอ่ืน  

1. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยม์าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ฉบบัจริง  
2. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยไ์มไ่ดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นมาด าเนินการแทน น าใบต่างดา้ว/ 
    หนงัสอืเดนิทางของผูร้บัโอน ฉบบัจริง* และส าเนา  ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร มาแสดง 
     * กรณีไมส่ามารถแสดงหนังสอืเดนิทางฉบบัจรงิได ้หรอื สง่เอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย์ 
        - ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ตอ้งใหเ้จา้หน้าที่ Notary Public รบัรองความถูกตอ้งของส าเนาหนงัสอืเดนิทาง และให้ 
         สถานทูตไทยหรอืกงสลุไทยรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจา้หน้าที่ Notary Public ดว้ย      
    การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
    * กรณีไมส่ามารถแสดงใบต่างดา้วฉบบัจรงิได ้หรอื สง่เอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย์ 
      โปรดแนบ หนงัสอืรบัรองรายการเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร  (อายไุมเ่กนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร) เพิม่เตมิ 

เอกสารประกอบการถอนหลกัทรพัย ์บญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์

 

ศรท-402 

ศรท-402_V.4/2022 : 01/03/2022 

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

นิติบคุคล 
- สญัชาติไทย  

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 1 ปี) ลงลายมอืชื่อรบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
    ผกูพนันิตบิุคคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย 
    เจา้ของบตัร 

นิติบคุคล 

- สญัชาติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นิตบิุคคลนัน้  
    มภีูมลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรอือ านาจในการลงนาม 
    ผกูพนั และทีต่ ั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 าแปลอย่างน้อยเป็น 
        ภาษาองักฤษ 

ศรท-402 เอกสารประกอบการถอนหลกัทรพัย ์บญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์

 

หมายเหตุ : 1. ขอ้มลูสว่นบุคคลที่มคีวามอ่อนไหว หมายความถงึ ขอ้มลูทีม่คีวามหมายตามที ่มาตรา 26 ของ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
                   ก าหนดไว ้เช่น ศาสนา หมูเ่ลอืด เป็นตน้ 
               2. ศูนยร์บัฝากฯ จะพจิารณาเอกสารขา้งตน้ เมื่อไดร้บัเอกสารทีค่รบถว้นและปรากฏขอ้มลูชดัเจน เช่น ภาพถ่ายส าเนาบตัรประจ าตวั 
                  ประชาชนทีช่ดัเจน หรอืการลงลายมอืชื่อชดัเจน เป็นต้น 
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