
                                                                                                                                                                                                                                       

 

Highly Confidential 

  
       ขา้พเจา้                
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที่___________________________________________มคีวามประสงคข์อให้
บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนยร์บัฝากฯ”) แกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์ ดงัน้ี                                                                                                                                       

  

 การแกไ้ขขอ้มลูจะมผีล เมื่อศนูยร์บัฝากฯ ไดร้บัหนงัสอืไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีน  ในกรณีทีท่า่นฝากหลกัทรพัยไ์วก้บับรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย์ 
    (โบรกเกอร/์คสัโตเดยีน) การแจง้ขอแกไ้ขขอ้มลูต่าง ๆ โปรดตดิต่อกบับรษิทัสมาชกิผูฝ้ากของทา่นโดยตรง 
 ทีอ่ยู่ส าหรบัการส่งเอกสารควรเป็นทีอ่ยู่ทีส่ะดวกต่อการรบัเอกสารโดยวธิไีปรษณียล์งทะเบยีน แต่มใิหร้ะบุทีอ่ยู่เป็นตูไ้ปรษณียต์ามที ่กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวง 
    พาณิชย ์ก าหนดไว ้ 
        ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดขึน้แก่ศนูยร์บัฝากฯ อนัเนื่องมาจากการด าเนินการตามรายการทีร่ะบุไวข้า้งต้น 
ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ จนครบถว้น 

ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในค าประกาศเกี่ย วกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ” ) 
(https://www.set.or.th/th/privacy-notice) เป็นอย่างดแีลว้และรบัทราบวา่ขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามทีข่า้พเจา้เปิดเผยใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ (หากม)ี จะ
ถกูประมวลผลและไดร้บัความคุม้ครองภายใตค้ าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าว โดยขา้พเจา้ขอยนืยนัและรบัรองวา่ ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการใหบุ้คคลทีส่ามไดอ้่านรายละเอยีดทีร่ะบุไว้
ในค าประกาศเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าวแล้ว รวมทัง้ได้รบัความยนิยอมจากบุคคลที่สามในการให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนัน้แก่ศูนย์รบัฝากฯ อย่างถูกต้ องและเป็นไปตาม
กฎหมายทุกประการ  
         นอกจากนี้ ขา้พเจ้ารบัทราบว่าส าหรบักรณีด าเนินการพเิศษ (เช่น กรณีที่ใชก้ารพมิพ์ลายนิ้วมอืแทนการลงลายมอืชื่อ) ซึ่งต้องน าส่งขอ้มู ลเพิม่เตมิที่อาจมขีอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหวรวมอยู่ดว้ยนัน้ โดยขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวเป็นขอ้มลูทีม่คีวามจ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศูนยร์บัฝากฯ ดงันัน้การไม่ไดร้บัขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวจงึอาจท าใหศ้นูย์รบัฝากฯ ไม่สามารถ
ใหบ้รกิารแก่ขา้พเจา้ได ้และโดยการลงนามในแบบค าขอนี้ ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหศ้นูยร์บัฝากฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ เพื่อการใหบ้รกิารของศนูย์รบัฝากฯ 

    
 
 

  ลงชื่อ______________________________________  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์            
        (_____________________________________)  โทรศพัท์     
กรณีผูถ้ือหลกัทรพัย ์มอบอ ำนำจให้บคุคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน ต้องลงลำยมือช่ือในช่องลงช่ือผูถ้ือหลกัทรพัยแ์ละผูม้อบอ ำนำจ                   
  

       ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให_้_____________________________________________ด าเนินการยื่นแบบค าขอฯ แทนขา้พเจา้ 
  
 

ลงชื่อ________________________________ผูม้อบอ านาจ    ลงชื่อ_____________________________ผูร้บัมอบอ านาจ                            
      (________________________________)                        (_____________________________) โทรศพัท_์______________________  

ประเภทข้อมูล ระบขุ้อมูลเดิม (ก่อนแก้ไข) ระบขุ้อมูลใหม่ ท่ีต้องกำรแก้ไข 

   ค ำน ำหน้ำช่ือ     
   ช่ือตวั – ช่ือสกลุ                            
   ท่ีอยู่ในกำรติดต่อ   

  

  

   ท่ีอยู่ในกำรส่งหนังสือมอบฉันทะ 

        และเอกสำรเชิญประชุม   
        (Principal address)  
        เม่ือมียอดหุ้น ณ วนัปิด XM 

   ใชท้ีอ่ยู่ซึง่แจง้เปลีย่นแปลงใหมข่า้งตน้ 
   ระบุทีอ่ยู่*__________________________________________________________________                         
       _________________________________________________________________________ 
* ซึง่เป็นทีอ่ยู่ตามหน้าทะเบยีนทีไ่ดแ้จง้ไวก้บัศนูยร์บัฝากฯ หรอื บรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(โบรกเกอร/์ 
   คสัโตเดยีน) จงึจะมผีลต่อการเลอืก Principal address        

   รหสัไปรษณีย ์                           
   โทรศพัทบ้์ำน/ ท่ีท ำงำน                       
   โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี                         

   อีเมล (email)      

   อ่ืนๆ       

ส าหรบัเจา้หน้าที ่
วนัที_่___________________เลขทีร่ายการ___________________ผูต้รวจรบั___________ 

ไดต้รวจสอบหลกัฐานแสดงตนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัย์แลว้ 
ลงชือ่______________________เจา้หน้าที ่

ศรท-301 

อากรแสตมป์   
10  บาท 

 

แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผูถ้ือหลกัทรพัย ์
วนัที ่     

เอกสำรประกอบ โปรดดรูำยละเอียดด้ำนหลงัแบบค ำขอฯ  

 

ศรท-301_V.4/2022 : 01/03/2022 

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


                                                                                                                                                                                                                                       

 

Highly Confidential 

 

1. แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผู้ถือหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชื่อผูถ้อืหลกัทรพัยอ์ยา่งถูกตอ้งครบถ้วน 
2. เอกสำรประกอบกำรแก้ไข กรณีเปลีย่น ค าน าหน้าชื่อ/ชื่อตวั/ชื่อสกุล โปรดแนบ  
    เอกสารการเปลีย่น ค าน าหน้า, ชื่อตวั, ชื่อสกุล, ใบส าคญัการสมรส, ใบส าคญัการหยา่ แลว้แต่กรณี   
    ใบหลกัทรพัยฉ์บบัเดมิ (ชื่อสกุลเดมิก่อนแกไ้ข) พรอ้มแบบค าขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม ่เพื่อขอใหน้ายทะเบยีนออกใบหลกัทรพัย์ 
       ฉบบัใหม ่(ชื่อสกุลใหมต่ามทีข่อแกไ้ข) 
3. เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลกัทรพัยแ์ละผู้รบัมอบอ ำนำจ (ถา้ม)ี 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 ซึง่เป็นขอ้มลู 
   ทีไ่มจ่ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศูนยร์บัฝากฯ และศูนยร์บัฝากฯ ไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ดังนัน้  
   เจา้ของเอกสารสามารถด าเนินการขดีฆา่เพื่อปกปิดขอ้มลูสว่นบุคคลที่มคีวามอ่อนไหวดงักล่าวก่อนน าสง่เอกสารแสดงตนทีป่รากฏขอ้มลูสว่น 
   บุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ใหแ้ก่ศูนยร์บัฝากฯ ทัง้น้ีในกรณีทีไ่มไ่ดด้ าเนินการเพื่อปกปิดขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ศูนยร์บั 
   ฝากฯ จะถอืวา่ท่านไดใ้หค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทบคุคล  เอกสำรแสดงตน เฉพำะกำรแก้ไข ช่ือ-สกลุ เอกสำรแสดงตน 

กรณีกำรแก้ไขอ่ืน ๆ 

บคุคลธรรมดำ 
- สญัชำติไทย 

1. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยม์าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน  
    ฉบบัจริง  
2. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยไ์มไ่ดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่น 
   มาด าเนินการแทน น าบตัรประจ าตวัประชาชนของผูถ้อืหลกัทรพัย ์ฉบบัจริง*  
     และส ำเนำ ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร มาแสดง 
    * กรณีไมส่ามารถแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ด ้  
     โปรดแนบ หนังสอืรบัรองส าเนารายการเกี่ยวกบับตัรประจ าตวัประชาชนที่ออก

โดยส านกังานเขต/อ าเภอ ฉบบัจริง (อายไุมเ่กนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร) ของ 
ผูถ้อืหลกัทรพัย ์เพิม่เตมิ 
3. กรณีสง่เอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย ์ 
   - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ทีไ่ดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
     โดยเจา้ของบตัร  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร  

   

เอกสำรประกอบกำรขอแก้ไขข้อมลูผู้ถือหลกัทรพัย ์ศรท-301 

ศรท-301_V.4/2022 : 01/03/2022 

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


                                                                                                                                                                                                                                       

 

Highly Confidential 

 

 
 
 

ประเภทบคุคล  เอกสำรแสดงตน เฉพำะกำรแก้ไข ช่ือ-สกลุ เอกสำรแสดงตน 

กรณีกำรแก้ไขอ่ืน ๆ 

บคุคลธรรมดำ 

- สญัชำติอ่ืน 

1. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยม์าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง  
    ฉบบัจริง  
2. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยไ์มไ่ดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นมา 
    ด าเนินการแทน น าใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหลกัทรพัย ์ฉบบัจริง*  
     และส ำเนำ ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสารมาแสดง 
    * กรณีไมส่ามารถแสดงหนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิได ้หรอื สง่เอกสารมาด าเนินการ 
      ทางไปรษณีย ์
       - ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ตอ้งใหเ้จา้หน้าที่ Notary Public รบัรองความถูกตอ้งของ 
        ส าเนาหนงัสอืเดนิทางและใหส้ถานทูตไทยหรอืกงสลุไทยรบัรองลายมอืชื่อและ 
        ตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public ดว้ย      
    การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
    * กรณีไมส่ามารถแสดงใบต่างดา้วฉบบัจรงิได ้หรอื สง่เอกสารมาด าเนินการ 
      ทางไปรษณีย ์
     โปรดแนบ หนงัสอืรบัรองรายการเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร  (อายไุมเ่กนิ 90 วนั  
                   นบัจากวนัออกเอกสาร) เพิม่เตมิ 

- ส า เนา ใบต่ า งด้าว /ส า เนา
หนังสอืเดนิทาง ลงลายมอืชื่อ
ร ับรองส า เนาถู กต้อ ง โดย
เจา้ของเอกสาร  

   

นิติบคุคล 
- สญัชำติไทย 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 1 ปี) ลงลายมอืชื่อรบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนั 
    นิตบิุคคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคล ลงลายมอืชื่อ 
    รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร 

นิติบคุคล 

- สญัชำติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นิตบิุคคลนัน้  
    มภีูมลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั  
    และทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคลนัน้ หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีนิ่ตบิุคคล 
    นัน้มภีูมลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรองความ 
    ถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
กรณีเอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้ง 
    ท าการรบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทูตไทยหรอืกงสลุไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรอง 
    ลายมอืชื่อและตราประทบัของเจา้หน้าที่ Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1) 
         การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
         เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอยา่งน้อย 
           เป็นภาษาองักฤษ         
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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 าตวัประชาชนที่ 
                   ชดัเจน หรอืการลงลายมอืชือ่ชดัเจน เป็นตน้ 
 


