
                                                                                                                                                                                                 

 

 

Highly Confidential 

                                                                                                                                                                                                

           ขา้พเจา้                  มคีวามประสงคข์อรบัใบ
หลกัทรพัยข์องบรษิทั/กองทุนรวม ทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูยร์บัฝากฯ”) ไดจ้ดัสง่ใหก้บัขา้พเจา้และ
ใบหลกัทรพัยด์งักล่าวไดถู้กตคีนืกลบัมายงัศนูยร์บัฝากฯ ดงันี้ 

ส าหรบัผูถ้อืหลกัทรพัย ์
(โปรดระบชุื่อหลกัทรพัย)์ 

ส าหรบัเจา้หน้าทีศ่นูยร์บัฝากฯ 

เลขทีต่คีนื ปีทีต่คีนื* 
เลขที ่

ใบหลกัทรพัย ์
จ านวนหุน้ 
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หมายเหตุ  * ใบหลกัทรพัยต์คีนืทีผู่ถ้อืหลกัทรพัยไ์ม่ไดต้ดิต่อขอรบัคนืจากศนูยร์บัฝากฯ ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป นบัแต่วนัทีใ่บหลกัทรพัย ์ 
                ดงักล่าวถูกตคีนื ศนูยร์บัฝากฯ จะจดัเกบ็ใบหลกัทรพัยด์งักล่าวในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ 
 

 ในกรณีทีใ่บหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้ไดถู้กจดัเกบ็ในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสน์ัน้ ขา้พเจา้ประสงคใ์หศ้นูยร์บัฝากฯ ด าเนินการดงันี้  
  ออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ (โปรดเลอืกวธิกีารรบัใบหลกัทรพัย)์ 

  รบัทีศ่นูยร์บัฝากฯ   สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย ์  รบัทีบ่รษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์   
หมายเหตุ กรณีทีผู่ถ้อืหลกัทรพัยป์ระสงคจ์ะเปลีย่นแปลงทีอ่ยูท่ีจ่ะใหศ้นูยร์บัฝากฯ น าสง่ใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ โปรดยื่น    
             “แบบค าขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย”์ มาพรอ้มกบัการยื่น “แบบค าขอรบัใบหลกัทรพัยท์ีถู่กตคีนืกลบัมายงั 
              นายทะเบยีนหลกัทรพัย”์ โดยผูถ้อืหลกัทรพัยส์ามารถดาวน์โหลดแบบค าขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ดท้ี ่ 

                             ศรท-301 แบบค าขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์
        
           ฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัยใ์นระบบของศนูยร์บัฝากฯ (โปรดกรอกขอ้มลูดา้นล่างเพิม่เตมิ) 
 หมายเหตุ: หากผูถ้อืหลกัทรพัยป์ระสงคจ์ะฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ผูถ้อืหลกัทรพัย์รบัทราบและ 
                          ตกลงใหก้ารลงลายมอืชื่อของผูถ้อืหลกัทรพัยใ์นแบบค าขอรบัใบหลกัทรพัยท์ีถู่กตคีนืกลบัมายงันายทะเบยีน     
                          หลกัทรพัย ์เป็นการแสดงเจตนาในการสลกัหลงัใบหลกัทรพัยเ์พื่อฝากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์
              ส าหรบับุคคลธรรมดา                                       

              (หากท่านตอบว่า “ใช”่ ในขอ้ใดขอ้หนึ่ง แสดงว่าท่านเป็นบุคคลอเมรกินัตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอก W-9)    
             1..พลเมอืงอเมรกินัหรอืเกดิในสหรฐัอเมรกิา                                                                    ใช่    ไมใ่ช่  
             2. มสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั                                                                                  ใช่    ไมใ่ช่                      
             3. มถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา                                                                    ใช่    ไมใ่ช่   
      
 
 
 
 

แบบค าขอรบัใบหลกัทรพัยท่ี์ถกูตีคืนกลบัมายงันายทะเบียนหลกัทรพัย ์ศรท-304 

หน้า 1/2 

ศรท-304_4/2022_TH : 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


                                                                                                                                                                                                 

 

 

Highly Confidential 

 
 
          ส าหรบันิติบคุคล  
           1. เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัฯ (หาก“ใช่”โปรดกรอก W-9)                ใช่    ไมใ่ช่               
           2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA (ระบุประเภท  PFFI   RDCFFI)              ใช่    ไมใ่ช่             
          (หาก“ใช่”กรุณากรอกหมายเลขGIIN  ...) 
           3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม                      ใช่    ไมใ่ช่       
          หรอืมทีรพัยส์นิทีก่อ่ใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  
             (หาก “ใช”่ โปรดกรอก W-8BEN-E)     
             
            ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าขอ้ความตามที่ระบุไว้ขา้งต้นเป็นความจรงิและเป็นไปตามความประสงค์ของขา้พเจ้าทุกประการ ทัง้นี้ หากจะพงึมหีรือ
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดขึน้แก่ศนูยร์บัฝากฯ อนัเนื่องมาจากการด าเนินการตามรายการทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายที่
เกดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ จนครบถว้น             
   ขา้พเจ้าได้ศกึษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในค าประกาศเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาด
หลกัทรพัย์ฯ”) (https://www.set.or.th/th/privacy-notice) เป็นอย่างดแีลว้ และรบัทราบว่าขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลที่
สามทีข่า้พเจา้เปิดเผยใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ (หากม)ี จะถูกประมวลผลและไดร้บัความคุม้ครองภายใตค้ าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าว โดยขา้พเจา้
ขอยนืยนัและรบัรองว่า ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการใหบุ้คคลทีส่ามไดอ่้านรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าวแลว้ รวมทัง้ไดร้บั
ความยนิยอมจากบุคคลทีส่ามในการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามนัน้แก่ศนูยร์บัฝากฯ อย่างถูกตอ้งและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ  
             นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าส าหรบักรณีด าเนินการพเิศษ (เช่น กรณทีีใ่ชก้ารพมิพล์ายนิ้วมอืแทนการลงลายมอืชือ่) ซึง่ตอ้งน าส่งขอ้มลูเพิม่เติม
ทีอ่าจมขีอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวรวมอยู่ดว้ยนัน้ โดยขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวเป็นขอ้มลูทีม่คีวามจ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศูนย์รบัฝากฯ ดงันัน้การ
ไมไ่ดร้บัขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวจงึอาจท าใหศ้นูยร์บัฝากฯ ไมส่ามารถใหบ้รกิารแก่ขา้พเจา้ได ้และโดยการลงนามในแบบค าขอนี้ ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมให้
ศนูยร์บัฝากฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ เพือ่การใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ                     
 

 

 

ลงชื่อ       ผูถ้อืหลกัทรพัย/์ผูโ้อนฝากหลกัทรพัย ์            
     (       )  โทรศพัท ์            
                                                                                    อเีมล      
กรณีผู้ถือหลกัทรพัย ์มอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนด าเนินการแทน ต้องลงลายมือช่ือในช่องลงช่ือผู้ถือหลกัทรพัยแ์ละผู้มอบอ านาจ                   

           
              ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให้                                                                                  ด าเนินการ  
 ยื่นแบบค าขอฯ       ยื่นแบบค าขอฯ และรบัใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม ่แทนขา้พเจา้ 
 
 
ลงชื่อ_______________________________ผูม้อบอ านาจ    ลงชื่อ_________________________________ ผูร้บัมอบอ านาจ                            
      (_______________________________)                        (_________________________________) โทรศพัท์_____________                                      
  

 

 

ส าหรบัเจา้หน้าที ่ 
วนัที_่_____________________ เลขทีร่ายการ_________________    
ผูต้รวจรบั__________________ 

ไดต้รวจสอบหลกัฐานแสดงตนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยแ์ลว้ 
ลงชือ่______________________เจา้หน้าที/่ผูร้บัโอนฝากหลกัทรพัย ์

อากรแสตมป์ 
  10 บาท 

 

หน้า 2/2 
แบบค าขอรบัใบหลกัทรพัยท่ี์ถกูตีคืนกลบัมายงันายทะเบียนหลกัทรพัย์ 
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Highly Confidential 

 
 
1. แบบค าขอรบัใบหลกัทรพัยท่ี์ถกูตีคืนกลบัมายงันายทะเบียนหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชือ่ผูถ้อืหลกัทรพัยอ์ย่างถูกตอ้งครบถว้น           
2. กรณีเปล่ียนค าน าหน้า/ช่ือตวั/ช่ือสกลุ โปรดแนบเอกสารการเปลีย่น ค าน าหน้า/ชือ่ตวั/ชือ่สกุล, ใบส าคญัการสมรส, ใบส าคญัการหย่า แลว้แต่กรณ ี
3. กรณีผูถ้ือหลกัทรพัยเ์สียชีวิต โปรดแนบเอกสารเพิม่เตมิ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูจ้ดัการมรดก ดงันี้ 

     ส าเนาค าสัง่ศาลแต่งตัง้ผูจ้ดัการมรดกและส าเนาหนงัสอืรบัรองคดถีงึทีสุ่ด ทีศ่าลรบัรองไมเ่กนิ 1 ปี   ส าเนาใบมรณบตัรของผูเ้สยีชวีติ      
     ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูจ้ดัการมรดก   
4. เอกสารแสดงตนของผูถ้ือหลกัทรพัย ์และผูร้บัมอบอ านาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง  
   กรณบีุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่างของแบบค าขอฯ               
   หรือ https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิตบิุคคล.pdf 
5. ส าเนาเอกสารแสดงตนส าหรบักรณดี าเนินการทัว่ไปทีน่ าส่งใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ อาจปรากฏขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่มจ่ าเป็นต่อ
การใหบ้รกิารของศูนย์รบัฝากฯ และศูนย์รบัฝากฯ ไม่มคีวามประสงค์ทีจ่ะเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ดงันัน้ เจา้ของเ อกสารสามารถ
ด าเนินการขดีฆา่เพือ่ปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าวก่อนน าส่งเอกสารแสดงตนทีป่รากฏขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ใหแ้ก่ศนูย์
รบัฝากฯ ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่ไดด้ าเนินการเพือ่ปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ศูนย์รบัฝากฯ จะถอืว่าท่านไดใ้หค้วามยนิยอมในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว 

  
 
 
 

ประเภทบคุคล  เอกสารแสดงตน   

บคุคลธรรมดา 
- สญัชาติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร 

บคุคลธรรมดา  

- สญัชาติอ่ืน  

- ส าเนาใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง  ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  

นิติบคุคล 

- สญัชาติไทย  

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณชิย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 1 ปี) ลงลายมอืชือ่รบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันติ ิ
    บุคคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันติบิุคคลลงลายมอืชือ่รบัรอง 
    ส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  

นิติบคุคล 

- สญัชาติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นติบิุคคลนัน้ มภีมูลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคล พรอ้มดว้ยเงือ่นไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั และ 
    ทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคลนัน้ หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ติบิุคคลนัน้มภีมูลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรองความถูกตอ้งโดย 
    เจา้ของเอกสาร 
   กรณเีอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการ 
    รบัรองลายมอืชือ่ของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรองลายมอืชือ่ 
    และตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1) 
      การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ ืน่แบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
      เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอย่างน้อยเป็นภาษาองักฤษ 

เอกสารประกอบการขอรบัใบหลกัทรพัยท่ี์ถกูตีคืนกลบัมายงันายทะเบียนหลกัทรพัย ์

ศรท-304 

ศรท-304_4/2022_TH : 01/03/2022 

หมายเหตุ : 1. ขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวามออ่นไหว หมายความถงึ ขอ้มลูทีม่คีวามหมายตามที ่มาตรา 26 ของ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ก าหนดไว้ 
                   เชน่ ศาสนา หมูเ่ลอืด เป็นตน้ 
               2. ศนูยร์บัฝากฯ จะพจิารณาเอกสารขา้งตน้ เมื่อไดร้บัเอกสารทีค่รบถว้นและปรากฏขอ้มลูชดัเจน เชน่ ภาพถ่ายส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีช่ดัเจน  
                   หรอืการลงลายมอืชื่อชดัเจน เป็นตน้ 
 

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

