
                                                                                   

 

Highly Confidential 

                                                                                                                    

ขา้พเจา้              
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที่         
ซึง่เป็นผูถ้อืหลกัทรพัย ์บรษิทั/กองทุนรวม           
เลขทีใ่บหุน้              
จ านวน                 หุน้/หน่วย ตวัอกัษร        หุน้/หน่วย                   
มคีวามประสงคฝ์ากหลกัทรพัยจ์ านวนดงักล่าวขา้งตน้ เขา้ไวใ้นบญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์โดยขา้พเจา้ไดล้งนามสลกัหลงัใบหุน้ในช่องผูโ้อน  
และระบุชื่อผูร้บัโอนเป็น “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” พรอ้มสง่มอบใบหุน้ใหแ้ก่บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนยร์บัฝากฯ”) เรยีบรอ้ยแลว้* 
ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึ่ง แสดงว่าท่านเป็นบุคคลอเมรกินัตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอก W-9) 
      1. พลเมอืงอเมรกินัหรอืเกดิในสหรฐัอเมรกิา                    ใช่  ไมใ่ช่ 
      2. มสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั        ใช่  ไมใ่ช่ 
      3. มถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา       ใช่  ไมใ่ช่ 
ส ำหรบันิติบคุคล 
     1.  เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัฯ (หาก“ใช่”โปรดกรอก W-9)    ใช่  ไมใ่ช่ 

     2.  เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA  (ระบุประเภท      ⃝ PFFI,      ⃝ RDCFFI)  ใช่  ไมใ่ช่ 
           หาก“ใช่”โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... 
     3.  เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม               ใช่  ไมใ่ช่ 
          หรอืมทีรพัยส์นิทีก่อ่ใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด (หาก “ใช่” โปรดกรอก W-8BEN-E) 
  

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์่อใหเ้กดิความเสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากฯ ไม่ว่า
ด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรบัผดิและชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ศูนย์รบัฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารบัทราบว่าศูนย์รบัฝากฯ อาจเปิ ดเผยขอ้มูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่
กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตามกฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากฯ ในการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได้ 
 ขา้พเจา้ไดศ้กึษารายละเอยีดต่าง ๆ ที่ระบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 
(https://www.set.or.th/th/privacy-notice) เป็นอย่างดแีลว้และรบัทราบวา่ขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามทีข่า้พเจา้เปิดเผยใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ (หากม)ี 
จะถกูประมวลผลและไดร้บัความคุม้ครองภายใตค้ าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าว โดยขา้พเจา้ขอยนืยนัและรบัรองวา่ ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการใหบุ้คคลทีส่ามไดอ้่านรายละเอยีดที่
ระบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าวแลว้ รวมทัง้ได้รบัความยนิยอมจากบุคคลทีส่ามในการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามนัน้แก่ศนูย์รบัฝากฯ อย่างถกูตอ้งและเป็นไป
ตามกฎหมายทุกประการ  

นอกจากนี้ ขา้พเจ้ารบัทราบว่าส าหรบักรณีด าเนินการพเิศษ (เช่น กรณีที่ใชก้ารพมิพล์ายนิ้วมอืแทนการลงลายมอืชื่อ) ซึ่งต้องน าส่งขอ้มูลเพิม่เตมิที่อาจมขีอ้มลูส่วนบุคคลทีม่ี

ความอ่อนไหวรวมอยู่ดว้ยนัน้ โดยขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวเป็นขอ้มลูทีม่คีวามจ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศนูย์รบัฝากฯ ดงันัน้การไม่ไดร้บัขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวจงึอาจท าใหศ้นูยร์บัฝากฯ ไม่

สามารถใหบ้รกิารแก่ขา้พเจา้ได ้และโดยการลงนามในแบบค าขอนี้ ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมให้ศนูยร์บัฝากฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ เพื่อการใหบ้รกิารของศูนย์

รบัฝากฯ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะน าส่งเอกสารประกอบให้แก่ศนูยร์บัฝากฯ ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงอนัท าใหข้อ้มูลของขา้พเจา้ที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถกูตอ้ง และ

ในกรณีทีศ่นูยร์บัฝากฯ มกีารรอ้งขอเอกสาร/ขอ้มลู/ค ายนิยอมเพิม่เตมิ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาที่ศนูยร์บัฝากฯ ก าหนด 
 

 

ลงชื่อ                                                                   ผูถ้อืหลกัทรพัย ์  
      (                                                              )  โทรศพัท์         อเีมล     
กรณีผูถ้ือหลกัทรพัย ์มอบอ ำนำจให้บคุคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน ต้องลงลำยมือช่ือในช่องลงช่ือผูถ้ือหลกัทรพัยแ์ละผูม้อบอ ำนำจ                   
  
         ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให ้                                                                   ด าเนินการยืน่แบบค าขอฯ  แทนขา้พเจา้ 
 
  ลงชือ่                                                   ผูม้อบอ านาจ   ลงชือ่                                               ผูร้บัมอบอ านาจ                            
         (                                                  )                         (                                              ) โทรศพัท ์                            

 

ส าหรบัเจา้หน้าที ่  

วนัที_่____________________ เลขทีร่ายการ____________ผูต้รวจรบั___________ 

ไดต้รวจสอบหลกัฐานแสดงตนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัย์แลว้ 

ลงชือ่                                                เจา้หน้าที ่
 

ศรท-401 

อากรแสตมป์  
10 บาท   

เอกสำรประกอบ โปรดดรูำยละเอียดด้ำนหลงัแบบค ำขอฯ  

  

แบบค ำขอฝำกหลกัทรพัย ์บญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์
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Highly Confidential 

 
 
1. แบบค ำขอฝำกหลกัทรพัย ์บญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชื่อผูถ้อืหลกัทรพัยอ์ย่างถูกตอ้งครบถ้วน 
2. ใบหลกัทรพัยฉ์บบัจริง   

    ช่องผู้โอน  ผูถ้อืหลกัทรพัยล์งชื่อสลกัหลงั  
    ช่องผู้รบัโอน  ระบุชื่อ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  เพื่อผูฝ้าก” ส าหรบัผูถ้อืหลกัทรพัยส์ญัชาตไิทย  และ                   
   ”THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS” ส าหรบัผูถ้อืหลกัทรพัยท์ีม่ไิดม้สีญัชาตไิทย  
3. เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลกัทรพัย ์และผู้รบัมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง  
    กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center  ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่างของแบบค าขอฯ  
   หรอื  https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิตบิุคคล.pdf 
4. ส าเนาเอกสารแสดงตนส าหรบักรณีด าเนินการทัว่ไปทีน่ าสง่ใหแ้ก่ศูนยร์บัฝากฯ อาจปรากฏขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว ซึง่เป็นขอ้มลูที่   
   ไมจ่ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศูนยร์บัฝากฯ และศูนยร์บัฝากฯ ไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ดังนัน้    
   เจา้ของเอกสารสามารถด าเนินการขดีฆา่เพื่อปกปิดขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าวก่อนน าสง่เอกสารแสดงตนทีป่รากฏขอ้มลูสว่น  
   บุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ใหแ้ก่ศูนยร์บัฝากฯ ทัง้น้ีในกรณีทีไ่มไ่ดด้ าเนินการเพื่อปกปิดขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดังกล่าว ศูนยร์บั    
   ฝากฯ จะถอืวา่ท่านไดใ้หค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว 

 
 

 

ประเภทบคุคล  เอกสำรแสดงตน   

บคุคลธรรมดำ 
- สญัชำติไทย 

1. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยม์าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัจริง  
2. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยไ์มไ่ดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นมาด าเนินการแทน น าบตัรประจ าตวั 
    ประชาชนของผูถ้ือหลกัทรพัยฉ์บบัจริง* และส ำเนำ  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 

บคุคลธรรมดำ  
- สญัชำติอ่ืน  

1. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยม์าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ฉบบัจริง  
2. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยไ์มไ่ดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นมาด าเนินการแทน น าใบต่างดา้ว/ 
    หนงัสอืเดนิทางของผูร้บัโอน ฉบบัจริง* และส ำเนำ  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 

เอกสำรประกอบแบบค ำขอฝำกหลกัทรพัย ์บญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์
ศรท-401 
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ประเภทบคุคล  เอกสำรแสดงตน   

นิติบคุคล 
- สญัชำติไทย  

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

นิติบคุคล 

- สญัชำติอ่ืน 

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-401 เอกสำรประกอบแบบค ำขอฝำกหลกัทรพัย ์บญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์

ศรท-401_V.4/2022 : 01/03/2022 

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


