
                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                           

                                                                                       

 

เรยีน นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์โปรดด าเนินการลงทะเบยีนการโอนหลกัทรพัย ์โดยมขีอ้มลูการโอน/รบัโอนหลกัทรพัย ์ดงันี้           
ข้อมูลผูโ้อนหลกัทรพัย ์
 

   ชื่อผูถ้อืหลกัทรพัย ์(ผูโ้อน)                             
      โทรศพัท ์        อเีมล        
      ผูโ้อนตอ้งสามารถแสดงเจตนาในการโอนหลกัทรพัยต์่อนายทะเบยีนได ้ทัง้น้ี หากผูโ้อนไมส่ามารถแสดงเจตนาดงักล่าวได ้นายทะเบยีนอาจ 
      ขอใหผู้โ้อนแสดงหลกัฐานเพิม่เตมิเพื่อยนืยนัความสามารถในการแสดงเจตนา เช่น ใบรบัรองแพทย์  ซึง่รบัรองวา่ผูโ้อนมสีตสิมัปชญัญะ 
      ครบถ้วนบรบิูรณ์ (ใบรบัรองแพทยม์อีายไุมเ่กนิ 1 เดอืน นบัจากวนัทีอ่อก)   
 

 ข้อมูลผูร้บัโอนหลกัทรพัย ์
 
   ชื่อผูร้บัโอนหลกัทรพัย ์              
     บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิคุคล  เลขที ่      สญัชาต ิ   
     อาชพี     *ทีอ่ยู่ส าหรบัการจดัสง่เอกสาร             
                                                      
     รหสัไปรษณีย ์   โทรศพัทบ์า้น                                          โทรศพัทท์ีท่ างาน                                                                                  
     โทรศพัทเ์คลื่อนที ่                                                         อเีมล   

 

ข้อมูลการโอน/รบัโอนหลกัทรพัย ์
 

   ชื่อหลกัทรพัย ์บรษิทั/กองทนุรวม             
      เลขทีใ่บหุน้                 
              รวมจ านวนหุน้               หุน้/หน่วย 
   จ านวนหลกัทรพัยท์ีร่บัโอน จ านวน     หุน้/หน่วย    
      จ านวนหุน้ (ตวัอกัษร)                         หุน้/หน่วย    
   ขอใหด้ าเนินการ  ประทบัตรารบัรองการโอนบนใบหลกัทรพัยฉ์บบัเดมิ   ออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ จ านวน 1 ฉบบั 
      ออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่  แยกเป็น   ฉบบัละ        หุน้/หน่วย  จ านวน          ฉบบั  
                                                           ฉบบัละ        หุน้/หน่วย  จ านวน          ฉบบั   
   การรบัใบหลกัทรพัยท์ีร่บัโอน โปรดเลอืก  รบัทีศ่นูยร์บัฝากฯ    สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย ์                           
                                                         รบัทีบ่รษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์                
   กรณีหลกัทรพัยท์ีร่บัโอนเป็นประเภทหน่วยลงทุน มคีวามประสงคใ์หน้ายทะเบยีนหลกัทรพัย ์   หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย   ไมห่กัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 

    *กรณที่านเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยค์รัง้แรก ทีอ่ยู่ขา้งตน้จะเป็นทีอ่ยู่หลกัทีใ่ชใ้นการจดัส่งใบมอบฉนัทะและเอกสารเชญิประชุมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพยีงทีอ่ยู่เดยีว     
                   

 
 
 
  

 
 

 TSD101_4/2022_TH : 01/03/2022 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและยนืยนัว่า  
     1. ขา้พเจา้ไดร้บัโอนหลกัทรพัยม์าโดยสุจรติและชอบดว้ยกฎหมาย หากการลงทะเบยีนรบัโอนหลกัทรพัย์ใหแ้ก่ขา้พเจา้ก่อใหเ้กดิความเสยีหายใ ด ๆ ขึน้แก่
บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนย์รบัฝากฯ”) ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ขา้พเจ้ายอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศูนย์รบัฝากฯ จน
ครบถว้น 
     2. ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้มลูทีป่รากฏในเอกสารนี้แลว้เหน็ว่าถูกตอ้งและเป็นไปตามความประสงค์ของขา้พเจา้ทุกประการ กรณีทีข่า้พเจา้ด าเนินการรบัโอน
หลกัทรพัย์ทีไ่ม่เขา้เงือ่นไขการยกเวน้ภาษีเงนิไดไ้ม่ว่ากรณีใด ๆ ซึ่งรวมถงึการขายหลกัทรพัย์นอกตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ขา้พเ จา้รบัทราบว่าอาจมี
ภาระภาษีอนัเนื่องจากการกระท าดงักล่าว ทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่รมสรรพากรก าหนด นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูที่
ปรากฏในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตามกฎหมายในการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได้ 
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กรณีผู้รบัโอนหลกัทรพัย ์มอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนด าเนินการแทน ต้องลงลายมือช่ือในช่องลงช่ือผู้รบัโอนและผู้มอบอ านาจ 

 

ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให ้                                                                                                                          ด าเนินการ  

              ยื่นแบบค าขอฯ     ยื่นแบบค าขอฯ และรบัใบหลกัทรพัย ์ แทนขา้พเจา้          

 
 

  
   

ส าหรบัเจ้าหน้าท่ี  

วนัที่                  เลขทีร่ายการ     ผูต้รวจรบั    ได้ตรวจสอบหลกัฐานแสดงตนฉบบัจรงิแลว้  ลงชือ่     

  ลงชื่อ                                                                              ผูม้อบอ านาจ        ลงชื่อ                                                                  ผูร้บัมอบอ านาจ       

        (                                                                             )                              (                                                                )                       

                                                                                                    โทรศพัท์________________________________                                                                                                                                                                      

    3. ขา้พเจา้ไดศ้กึษารายละเอยีดต่าง ๆ ทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 
(https://www.set.or.th/th/privacy-notice) เป็นอย่างดแีลว้และรบัทราบว่าขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามทีข่า้พเจา้เปิดเผย
ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ (หากม)ี จะถูกประมวลผลและไดร้บัความคุม้ครองภายใตค้ าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าว โดยขา้พเจา้ขอยนืยันและรบัรองว่า
ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการใหบุ้คคลทีส่ามไดอ่้านรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าวแลว้ รวมทัง้ไดร้บัความยนิยอมจากบุคคลทีส่าม
ในการใหข้อ้มลูสว่นบุคคลของบุคคลทีส่ามนัน้แก่ศนูยร์บัฝากฯ อย่างถูกตอ้งและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ  
    นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าส าหรบักรณีด าเนินการพเิศษ (เช่น กรณีทีใ่ชก้ารพมิพ์ลายนิ้วมอืแทนการลงลายมอืชื่อ) ซึ่งต้องน าส่งขอ้มลูเพิม่เตมิที่อาจมี
ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวรวมอยู่ดว้ยนัน้ โดยขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวเป็นขอ้มลูที่มคีวามจ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศูนย์รบัฝากฯ ดงันัน้การไม่ไดร้บั
ขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวจงึอาจท าใหศ้นูยร์บัฝากฯ ไมส่ามารถใหบ้รกิารแก่ขา้พเจา้ไดแ้ละโดยการลงนามในแบบค าขอนี้ ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมให้ศนูยร์บัฝากฯ 
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ เพือ่การใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ                     
    ทัง้นี้ หากขอ้มลูในทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัยก์ลางของขา้พเจา้ไมต่รงกบัขอ้มลูทีร่ะบุขา้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงใหศ้นูยร์บัฝากฯ ใชข้อ้มลูของขา้พเจา้ในทะเบยีนผูถ้อื 
หลกัทรพัย์กลางเป็นขอ้มูลในทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย์ของบรษิัท/กองทุนรวมนี้ หากศูนย์รบัฝากฯ ยงัไม่มขี้อมลูของขา้พเจ้าในทะเบยีนผู้ถอืหลกัทรพัย์กลาง 
ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหศ้นูย์รบัฝากฯ ใชข้อ้มลูทีร่ะบุขา้งต้นเป็นขอ้มลูของขา้พเจา้ทัง้ในบรษิทั/กองทุนรวมนี้ และในทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัยก์ลางไดต่้อไป 
จนกว่าขา้พเจา้จะขอเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มลูดงักล่าวต่อศนูยร์บัฝากฯ          
 
 
                                                                                                                                       
  
 

ลงชื่อ                                                                                           ผูร้บัโอน      
      ( )              
  กรณีผู้รบัโอนหลกัทรพัยมี์ความประสงคข์อออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ต้องมีพยานลงลายมือช่ือเป็นพยานและแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของพยาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

 ลงชื่อ พยาน     
        (                                                                     )                           
  

                                                                               

อากรแสตมป์ 
10 บาท 

(กรณีมอบ

อ ำนำจ) 

แบบค าขอลงทะเบียนรบัโอนหลกัทรพัย ์
หน้า 2/2 
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   การโอนหลกัทรพัยท์ัว่ไป                                                
      1. แบบค าขอลงทะเบียนรบัโอนหลกัทรพัย ์กรอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชื่อผูร้บัโอนหลกัทรพัยอ์ย่างถูกตอ้งครบถว้น 
      2. ใบหลกัทรพัยฉ์บบัจริง โดยดา้นหลงัใบหลกัทรพัย ์ผูถ้อืหลกัทรพัยล์งชื่อสลกัหลงัในช่องผูโ้อน และผูร้บัโอนลงชื่อสลกัหลงั 
          ในช่องผูร้บัโอน    
      3. ส าเนาหลกัฐานแสดงตนของผูท่ี้ได้ลงลายมือช่ือเป็นพยานในแบบค าขอฯ (กรณีขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่) ลงนามรบัรอง 
          ส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร   
      4. เอกสารแสดงตนของผูโ้อนหลกัทรพัย,์ ผูร้บัโอนหลกัทรพัย ์และผูร้บัมอบอ านาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีด 
          ตามตารางดา้นล่าง หากกรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อ 
          ดา้นล่างของแบบค าขอฯ หรอื  https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิตบิุคคล.pdf 
      5. การลงทะเบียนการโอนประเภทอ่ืนๆ โปรดสอบถามขอ้มลูพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่างของ 

          แบบค าขอฯ หรอื https://media.set.or.th/rulebook/form/กำรลงทะเบียนกำรโอนหลกัทรัพย์.pdf 

      6. ส าเนาเอกสารแสดงตนส าหรบักรณีด าเนินการโอนหลกัทรพัยท์ัว่ไปทีน่ าสง่ใหแ้กศ่นูยร์บัฝากฯ อาจปรากฏขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่ ี
          ความอ่อนไหว ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่ม่จ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ และศนูยร์บัฝากฯ ไม่มคีวามประสงคท์ีจ่ะเกบ็ขอ้มลู 
          สว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ดงันัน้ เจา้ของเอกสารสามารถด าเนินการขดีฆา่เพื่อปกปิดขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว 
          ดงักล่าวก่อนน าสง่เอกสารแสดงตนทีป่รากฏขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ ทัง้นี้ในกรณีทีไ่ม่ได ้
          ด าเนินการเพื่อปกปิดขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ศนูยร์บัฝากฯ จะถอืว่าท่านไดใ้หค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวม 
          ขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว 

    ประเภทบุคคล                                                   เอกสารแสดงตน 
บุคคลธรรมดา 
- สญัชาติไทย 

1. กรณีผูโ้อนและผูร้บัโอน มาด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัจริง  
2. กรณีผูโ้อนไม่ไดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งใหบุ้คคลอื่นน าบตัรประจ าตวัประชาชนของผูโ้อน ฉบบัจริง  
    และส าเนา ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร มาแสดง  
3. กรณีผูร้บัโอนไม่ไดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นมาด าเนินการแทน น าบตัร 
    ประจ าตวัประชาชนของผูร้บัโอน ฉบบัจริง และส าเนา ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร  
     มาแสดง 
4. กรณีสง่เอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย ์ โปรดแนบ  
   1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร  
   2) หนงัสอืรบัรองส าเนารายการเกีย่วกบับตัรประจ าตวัประชาชนทีอ่อกโดยส านกังานเขต/อ าเภอฉบบัจรงิ  
       ของผูโ้อนและผูร้บัโอน (อายุไม่เกนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร) เวน้แต่ผูโ้อนด าเนินการลงบนัทกึ   
       ประจ าวนัเพื่อเป็นการแสดงเจตนาการโอนหุน้ต่อเจา้พนกังานสอบสวนแทนการแนบหนงัสอืรบัรอง 
       ส าเนารายการเกีย่วกบับตัรประจ าตวัประชาชน 
 

บุคคลธรรมดา  
- สญัชาติอ่ืน 

1. กรณีผูโ้อนและผูร้บัโอน มาด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ฉบบัจริง  
2. กรณีผูโ้อนไม่ไดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งใหบุ้คคลอื่นน าใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทางของผูโ้อน  
    ฉบบัจริง*  และส าเนา ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร มาแสดง  
3. กรณีผูร้บัโอนไม่ไดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นมาด าเนินการแทน น าใบต่างดา้ว/ 
   หนงัสอืเดนิทางของผูร้บัโอน ฉบบัจริง*  และส าเนา   ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของ 
    เอกสารมาแสดง 
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    ประเภทบุคคล                                                        เอกสารแสดงตน 
บุคคลธรรมดา  
- สญัชาติอ่ืน 
     (ต่อ) 

* กรณีไม่สามารถแสดงหนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิได ้หรอื สง่เอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย์ 
   - ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ตอ้งใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public รบัรองความถูกตอ้งของส าเนาหนงัสอืเดนิทาง  
     และใหส้ถานทตูไทยหรอืกงสลุไทยรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public ดว้ย       
    การรบัรองเอกสารตอ้งไม่เกนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
    * กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างดา้วฉบบัจรงิได ้หรอื สง่เอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย ์
        โปรดแนบ หนงัสอืรบัรองรายการเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร  (อายุไม่เกนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร)  
                     เพิม่เตมิ 
 

นิติบุคคล 
- สญัชาติไทย 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์(ซึง่ออกไม่เกนิ 1 ปี) ลงลายมอืชื่อรบัรองโดยกรรมการ 
    ผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคล 
    ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร   
   

นิติบุคคล 
- สญัชาติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่ 
   นิตบิุคคลนัน้ มภีูมลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรอือ านาจใน 
    การลงนามผกูพนั และทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคลนัน้ หรอืหน่วยงานราชการ 
    ทีม่อี านาจของประเทศทีน่ติบิุคคลนัน้มภีูมลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่    
    รบัรองความถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
กรณีเอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอื 
    รบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสาร 
     ดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืกงสลุไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้ง 
    ท าการรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการ 
    ตาม (1) 
            การรบัรองเอกสารตอ้งไม่เกนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
            เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปล 
              อย่างน้อยเป็นภาษาองักฤษ 
 

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