
                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

   
   

  
      
    

           ขา้พเจา้                   
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที่         
ซึง่เป็นผูถ้อืหลกัทรพัย ์บรษิทั/กองทุนรวม           
เลขทีใ่บหุน้              
รวมจ านวน    หุน้/หน่วย มคีวามประสงคใ์หบ้รษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
(“ศนูยร์บัฝากฯ”)  ด าเนินการออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่แทนใบหลกัทรพัยฉ์บบัดงักล่าวขา้งตน้ เนื่องจาก  โปรดเลอืก þ   
 

 

  ช ารุด                  รวมใบหลกัทรพัย ์เป็น 1 ฉบบั              เปลีย่น ค าน าหน้าชื่อ/ชือ่ตวั/ชื่อสกุล  
     

  เปลีย่นใบหลกัทรพัย ์เน่ืองจากบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยเ์ปลีย่นแปลงขอ้มลูบนใบหลกัทรพัย ์เช่น มลูค่าหุน้ทีต่ราไว/้ลดทุน ฯลฯ 
 

  แยกใบหลกัทรพัย ์เป็น  ฉบบัละ__________หุน้/หน่วย  จ านวน______ฉบบั   ฉบบัละ__________หุน้/หน่วย  จ านวน______ฉบบั 
                                  ฉบบัละ__________หุน้/หน่วย  จ านวน______ฉบบั   ฉบบัละ__________หุน้/หน่วย  จ านวน______ฉบบั 
                                  ฉบบัละ__________หุน้/หน่วย  จ านวน______ฉบบั   ฉบบัละ__________หุน้/หน่วย  จ านวน______ฉบบั 
                                  ฉบบัละ__________หุน้/หน่วย  จ านวน______ฉบบั   ฉบบัละ__________หุน้/หน่วย  จ านวน______ฉบบั    

                               
  สญูหาย โดยขอใหศ้นูยร์บัฝากฯ โปรดเลอืก  
            ออกเป็นใบหลกัทรพัย ์ 
   
            ฝากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยใ์นระบบของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์  โปรดกรอกขอ้มลูดา้นล่างเพิม่เตมิ 
 

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

ส ำหรบันิติบคุคล  
      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)      
                                    

 

 

โดยขำ้พเจำ้ มีควำมประสงคข์อรบัใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ โปรดเลือก þ              

 รบัทีศ่นูยร์บัฝากฯ    สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย์    รบัทีบ่รษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์    
 

หมายเหตุ   
หากผูถ้อืหลกัทรพัย ์มกีารเปลีย่นแปลง ค าน าหน้าชือ่/ชือ่ตวั/ชือ่สกุล/ทีอ่ยู่ ในทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย ์โปรดยืน่แบบค าขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์
พรอ้มกบัแบบค าขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ต่อศนูยร์บัฝากฯ โดยผูถ้อืหลกัทรพัยส์ามารถดาวน์โหลดแบบค าขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์
ไดท้ี ่ ศรท-301 แบบค าขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์

ศรท-102   แบบค ำขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ 
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รายการฝาก เลขที ่   

บนัทกึ FATCA เลขที ่   
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   ส าหรบักรณสีญูหาย ขา้พเจา้ตกลงว่า หากขา้พเจา้ไดใ้บหลกัทรพัยฉ์บบัเดมิคนืมาเมือ่ใด ขา้พเจา้จะส่งคนืใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ ทนัที 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดขึน้แก่ศนูยร์บัฝากฯ อนัเนื่องมาจาก 
การด าเนินการตามรายการทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ จนครบถว้น 
              ขา้พเจา้ไดศ้กึษารายละเอยีดต่าง ๆ ทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาด
หลกัทรพัยฯ์”) (https://www.set.or.th/th/privacy-notice) เป็นอย่างดแีลว้และรบัทราบว่าขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มลูสว่นบุคคลของบุคคลทีส่าม 
ทีข่า้พเจา้เปิดเผยใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ (หากม)ี จะถูกประมวลผลและไดร้บัความคุม้ครองภายใตค้ าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าว โดยขา้พเจา้ขอ
ยนืยนัและรบัรองว่า ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการใหบุ้คคลทีส่ามไดอ่้านรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าวแลว้ รวมทัง้ไดร้บัความ
ยนิยอมจากบุคคลทีส่ามในการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามนัน้แกศ่นูยร์บัฝากฯ อย่างถูกตอ้งและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ  
               นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าส าหรบักรณดี าเนินการพเิศษ (เชน่ กรณทีีใ่ชก้ารพมิพล์ายนิ้วมอืแทนการลงลายมอืชือ่) ซึง่ตอ้งน าส่งขอ้มลูเพิม่เตมิที่ 
อาจมขีอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวรวมอยู่ดว้ยนัน้ โดยขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวเป็นขอ้มลูทีม่คีวามจ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศนูย์รบัฝากฯ ดงันัน้ การไมไ่ด้
รบัขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวจงึอาจท าใหศ้นูยร์บัฝากฯ ไมส่ามารถใหบ้รกิารแกข่า้พเจา้ได ้และโดยการลงนามในแบบค าขอนี้ ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหศ้นูยร์บั
ฝากฯ ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ เพือ่การใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ      
 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ        ผูถ้อืหลกัทรพัย ์  โทรศพัท ์            
       (       )                     อเีมล      
 

กรณีผูถ้ือหลกัทรพัย ์มอบอ ำนำจให้บคุคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน ต้องลงลำยมือช่ือในช่องลงช่ือผูถ้ือหลกัทรพัยแ์ละผูม้อบอ ำนำจ       
     
 

        
          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_________________________________เจา้หน้าที่ 
 

 เอกสำรประกอบ โปรดดรูำยละเอียดแนบ 

อากรแสตมป์ 
10 บาท 

(กรณีมอบ

อ ำนำจ) 

  แบบค ำขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ 
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1. แบบค ำขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชื่อผูถ้อืหลกัทรพัยอ์ย่างถูกตอ้งครบถว้น 
2. ใบหลกัทรพัยฉ์บบัเดิม  
    - กรณีผูถื้อหลกัทรพัยไ์ม่มีใบหลกัทรพัยฉ์บบัเดิม  โปรดแนบ บนัทึกแจ้งควำมของสถำนีต ำรวจ ระบุรายละเอยีดใบหลกัทรพัย ์
      ทีส่ญูหาย  (สามารถตดิต่อขอรายละเอยีดใบหลกัทรพัยท์ีส่ญูหาย ไดท้ีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) 
      (“ศนูยร์บัฝากฯ”) ดงันี้  
       ชื่อผูถ้อืหลกัทรพัย ์  ชื่อหลกัทรพัย ์  เลขทีใ่บหลกัทรพัย ์  จ านวนหุน้ทีส่ญูหาย  
      (ถา้บนัทกึแจง้ความเป็นฉบบัส าเนาตอ้งใหเ้จา้หน้าทีต่ ารวจลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งดว้ยและออกใหไ้ม่เกนิ 90 วนั)    
3. เอกสำรแสดงตนของผูถ้ือหลกัทรพัยแ์ละผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง  
    กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่างของแบบค าขอฯ  
    หรอื https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิตบิุคคล.pdf 
    - กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยม์กีารเปลีย่นแปลง : ค าน าหน้า/ชื่อตวั/ชีอ่สกุล โปรดแนบเอกสารเพิม่เตมิ  
     แบบค าขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์ 
     หลกัฐานใบส าคญัการเปลีย่นแปลง ค าน าหน้า/ชื่อตวั/ชื่อสกุล, ใบส าคญัการสมรส, ใบส าคญัการหย่า แลว้แต่กรณี  
4. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยเ์สยีชวีติ โปรดแนบเอกสารเพิม่เตมิ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูจ้ดัการมรดก ดงันี้  
     ส าเนาใบมรณบตัรของผูเ้สยีชวีติ 
     ส าเนาค าสัง่ศาลแต่งตัง้ผูจ้ดัการมรดกและส าเนาหนงัสอืรบัรองคดถีงึทีส่ดุ ทีศ่าลรบัรองไมเ่กนิ 1 ปี  
     บตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิและส าเนาของผูจ้ดัการมรดก 
5.  ส าเนาเอกสารแสดงตนส าหรบักรณีด าเนินการทัว่ไปทีน่ าสง่ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ อาจปรากฏขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว ซึง่เป็น     
    ขอ้มลูทีไ่ม่จ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ และศนูยร์บัฝากฯ ไม่มคีวามประสงคท์ีจ่ะเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว     
    ดงักล่าว ดงันัน้ เจา้ของเอกสารสามารถด าเนินการขดีฆา่เพื่อปกปิดขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าวก่อนน าสง่เอกสาร 
    แสดงตนทีป่รากฏขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่ไดด้ าเนินการเพื่อปกปิดขอ้มลูสว่น 
    บุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ศนูยร์บัฝากฯ จะถอืว่าท่านไดใ้หค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว 
    ดงักล่าว 

ประเภทบุคคล เอกสำรแสดงตน 

บุคคลธรรมดำ 
- สญัชำติไทย 

1. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยม์าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัจริง  
2. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ม่ไดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นมาด าเนินการแทน น าบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผูถ้ือหลกัทรพัย ์ฉบบัจริง* และส ำเนำ ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร 
มาแสดง 
   * กรณีไม่สามารถแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ด ้โปรดแนบ หนงัสอืรบัรองส าเนา
รายการเกีย่วกบับตัรประจ าตวัประชาชนทีอ่อกโดยส านกังานเขต/อ าเภอ ฉบบัจริง (อายุไม่เกนิ 90 วนั นบัจาก 
วนัออกเอกสาร) ของผูถ้อืหลกัทรพัย ์เพิม่เตมิ 
3. กรณีสง่เอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย ์ 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ทีไ่ดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร  
  หากใบหลกัทรพัยส์ญูหายและผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ม่ไดเ้ป็นผูแ้จง้ความดว้ยตนเอง โปรดแนบ หนงัสอืรบัรองส าเนา
รายการเกีย่วกบับตัรประจ าตวัประชาชนทีอ่อกโดยส านกังานเขต/อ าเภอ ฉบบัจริง (อายุไม่เกนิ 90 วนั นบัจาก 
วนัออกเอกสาร) ของผูถ้อืหลกัทรพัย ์เพิม่เตมิ 
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ประเภทบุคคล เอกสำรแสดงตน 

บุคคลธรรมดำ  
- สญัชำติอ่ืน  

1. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยม์าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ฉบบัจริง  
2. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ม่ไดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นมาด าเนินการแทน น าใบต่างดา้ว/ 
    หนงัสอืเดนิทางของผูร้บัโอน ฉบบัจริง*  และส ำเนำ  ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร มาแสดง  
    กรณีไม่สามารถแสดงหนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิได ้หรอื สง่เอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย์ 
     - ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ตอ้งใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public รบัรองความถูกตอ้งของส าเนาหนงัสอืเดนิทาง และให ้
      สถานทตูไทยหรอืกงสลุไทยรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจา้หน้าที่ Notary Public ดว้ย      
    การรบัรองเอกสารตอ้งไม่เกนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
    * กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างดา้วฉบบัจรงิได ้หรอื สง่เอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย ์
       โปรดแนบ หนงัสอืรบัรองรายการเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร  (อายุไม่เกนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร) เพิม่เตมิ 

นิติบุคคล 
- สญัชำติไทย  

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์(ซึง่ออกไม่เกนิ 1 ปี) ลงลายมอืชื่อรบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจ 
    ลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลลง 
    ลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร    

นิติบุคคล 

- สญัชำติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นิตบิุคคลนัน้  
    มภีมูลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรอือ านาจในการลงนาม 
    ผกูพนั และทีต่ัง้ส านกังานใหญ่  ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนติบิุคคลนัน้ หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศ 
    ทีน่ิตบิุคคลนัน้มภีูมลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรอง 
    ความถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
กรณีเอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความ 
    ถูกตอ้ง ท าการรบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืกงสลุไทยในประเ ทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการ 
    รบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1) 
       การรบัรองเอกสารตอ้งไม่เกนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
       เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอย่างน้อยเป็น 
         ภาษาองักฤษ 

เอกสำรประกอบกำรขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ 

 

ศรท-102 

ศรท.102_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 
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