
                                                                                                                                                       

 

 
                                                                                  

           ขา้พเจา้__________________________________________________________________________________________ ________ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที่         
ในฐานะผูถ้อืหลกัทรพัย ์บรษิทั/กองทุนรวม           
มคีวามประสงคข์อใหบ้รษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูยร์บัฝากฯ) จดัพมิพเ์อกสาร ดงัน้ี                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                               

 

      โปรดระบวุตัถปุระสงคใ์นการขอพิมพเ์อกสาร______________________________________________________________________________________ 
 ข้าพเจ้า มีความประสงคร์บัเอกสารท่ีขอให้จดัพิมพ ์โดย   
   รบัทีศ่นูยร์บัฝากฯ        ส่งเอกสารทางอเีมล (โปรดระบุ อเีมล) ______________________________________________________________________ 
   ส่งเอกสารทางไปรษณยีล์งทะเบยีน ทีอ่ยู่ __________________________________________________________________ รหสัไปรษณีย_์___________     
    โปรดช าระเงินให้พอดีกบัอตัราค่าจดัพิมพเ์อกสารข้างต้น ทัง้น้ี ผู้ถือหลกัทรพัย ์ รบัทราบว่าในกรณีท่ีมีการช าระเงินเกิน และ/หรือ กรณีท่ี TSD ได้ด าเนินการตรวจสอบ     
       แล้วไม่พบ ข้อมูลใดๆ TSD ขอสงวนสิทธ์ิไม่น าส่งเงินท่ีได้รบัช าระไว้คืนแก่ผู้ถือหลกัทรพัย ์ไม่ว่ากรณีใดทัง้ส้ิน 

          TSD อาจเปล่ียนแปลงอตัราดงักล่าวได้ตามความเหมาะสม     
       ในกรณีท่ีข้อมูลท่ีได้รบัจากศนูยร์บัฝากฯ ตามแบบค าขอฯ น้ี เป็นข้อมลูส่วนบคุคล ข้อมูลดงักล่าวจะได้รบัความคุ้มครองภายใต้พระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 
      พ.ศ. 2562 และกฎหมายล าดบัรองท่ีเก่ียวข้อง และฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล”) โดยการด าเนินการใด ๆ กบัข้อมูลส่วน 
      บคุคลท่ีได้รบัไปนัน้ ผู้ถือหลกัทรพัยร์บัทราบว่า เป็นความรบัผิดชอบของผูถื้อหลกัทรพัยท่ี์จะต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายฉบบัดงักล่าวด้วย                                                           
       ขา้พเจา้ไดศ้กึษารายละเอยีดต่าง ๆ ทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) (https://www.set.or.th/th/privacy-notice) 

เป็นอย่างดแีลว้และรบัทราบวา่ขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามทีข่า้พเจา้เปิดเผยใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ (หากม)ี จะถกูประมวลผลและไดร้บัความคุ้มครองภายใต้
ค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าว โดยขา้พเจา้ขอยนืยนัและรบัรองวา่ ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการใหบุ้คคลทีส่ามไดอ้่านรายละเอยีดที่ระบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าว
แลว้ รวมทัง้ได้รบัความยนิยอมจากบุคคลทีส่ามในการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามนัน้แก่ศนูยร์บัฝากฯ อย่างถกูตอ้งและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ  
       นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบวา่ส าหรบักรณีด าเนินการพเิศษ (เชน่ กรณีทีใ่ชก้ารพมิพล์ายนิ้วมอืแทนการลงลายมอืชือ่) ซึง่ตอ้งน าส่งขอ้มูลเพิม่เตมิทีอ่าจมขีอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว
รวมอยู่ดว้ยนัน้ โดยขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวเป็นขอ้มูลทีม่คีวามจ าเป็นต่อการให้บรกิารของศูนย์รบัฝากฯ ดงันัน้การไม่ได้รบัขอ้มูลเพิ่มเตมิดงักล่าวจงึอาจท าให้ศนูยร์บัฝากฯ ไม่สามารถใหบ้ริการ
แก่ขา้พเจา้ได ้และโดยการลงนามในแบบค าขอนี้ ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหศ้นูยร์บัฝากฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ เพื่อการใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ                     
            

        ลงชือ่        ผูถ้อืหลกัทรพัย ์ 
           (     )         
           โทรศพัท ์    อเีมล       
กรณีผู้ถือหลกัทรพัย ์มอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนด าเนินการแทน ต้องลงลายมือช่ือในช่องลงช่ือผู้ถือหลกัทรพัยแ์ละผู้มอบอ านาจ                   

 

   ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให้ ______________________________________ ด าเนินการ  ยื่นแบบค าขอฯ   ยื่นแบบค าขอฯ และรบัเอกสาร แทนขา้พเจา้ 
 

ลงชือ่ ________________________________ผูม้อบอ านาจ    ลงชือ่ ________________________________ผูร้บัมอบอ านาจ                            
       ( _______________________________)                           (________________________________)   โทรศพัท_์__________________________   

ส าหรบัผูถ้ือหลกัทรพัย์ ส าหรบัเจ้าหน้าท่ี บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ประเภทเอกสาร/รายงาน จ านวน 

(ราย/หน้า) 
อตัรา (รวม Vat 7%) จ านวนเงิน 

(บาท) 

 1. รายละเอยีดใบหลกัทรพัย ์  หน้าละ 9 บาท (กรณีเกิน 5 หน้าคิด 45 บาท )  

 2. หนงัสอืรบัรองการถอืหลกัทรพัย ์ 
        ณ วนัที_่____________________________________ 

 
หน้าละ 9 บาท (กรณีเกิน 5 หน้าคิด 45 บาท ) 

 

 3. รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล/ดอกเบีย้/สทิธอิื่นใด 
        ทีเ่ป็นตวัเงนิ (ระบุ เดอืน/ปี)_____________________ 

 
หน้าละ 9 บาท (กรณีเกิน 5 หน้าคิด 45 บาท ) 

 

 4. คดัส าเนาเอกสารการโอนหุน้และใบหุน้  หน้าละ 9 บาท (กรณีเกิน 5 หน้าคิด 45 บาท )  

 5. รายงานการถอืหลกัทรพัย ์  หน้าละ 9 บาท  

 6. หนงัสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  (ระบุ เดอืน/ปี  
         ทีจ่่ายเงนิปันผล)_______________________________ 

 หน้าละ 9 บาท  

 7. อื่น ๆ ______________________________________ 
               ______________________________________ 

   

                                                                                                          รวมจ านวนเงิน (บาท)  

ส าหรบัเจา้หน้าที ่
วนัที_่_______________________ ผูต้รวจรบั_____________ 

ส าหรบัผูถ้อืหลกัทรพัย/์ผูร้บัเอกสาร 
ไดร้บัเอกสารแล้ว ลงชือ่ _____________________ผูร้บัเอกสาร  

ศรท-302 

เอกสารประกอบ โปรดดรูายละเอียดด้านหลงัแบบค าขอฯ  

 

อากรแสตมป์ 
10 บาท 

การออกใบเสรจ็รบัเงิน 

□ ไม่ต้องการใบเสรจ็รบัเงิน/ใบก ากบัภาษี  □ ต้องการใบเสรจ็รบัเงิน/ใบก ากบัภาษี 

แบบค าขอพิมพเ์อกสารส าหรบัผู้ถือหลกัทรพัย ์

วนัที ่____________________ 

ศรท-302_V.4/2022 : 01/03/2022 

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


                                                                                                                                                       

 

 
   
 
 

1. แบบค าขอพิมพเ์อกสารส าหรบัผู้ถือหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชื่อผูถ้อืหลกัทรพัยอ์ย่างถกูตอ้งครบถว้น 
2. กรณีเปล่ียน ค าน าหน้าช่ือ/ช่ือตวั/ช่ือสกลุ โปรดแนบเอกสารการเปลีย่น ค าน าหน้าชื่อ/ชื่อตวั/ชื่อสกุล, ใบส าคญัการสมรส, ใบส าคญัการหยา่ แลว้แต่กรณี   
3. ค่าบริการการขอพิมพเ์อกสารส าหรบัผู้ถือหลกัทรพัย ์ ช าระเป็นเงนิสด ไดท้ี ่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอื  
   กรณีทีส่่งแบบค าขอฯ ทางไปรษณีย ์โปรดแนบส าเนาหลกัฐานการโอนเงนิเขา้บญัช ีชื่อบญัช ีบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด    
   ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนวทิยุ บญัชอีอมทรพัย ์เลขทีบ่ญัช ี049-2-63596-6   
4. เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลกัทรพัย ์และผู้รบัมอบอ านาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง  
   กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center  ตามชอ่งทางการตดิต่อดา้นล่างของแบบค าขอฯ  

   หรอื  https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิตบิุคคล.pdf 
5. กรณีผู้ถือหลกัทรพัยเ์สียชีวิต โปรดแนบเอกสารเพิม่เตมิ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูจ้ดัการมรดก ดงันี้ 

     ส าเนาค าสัง่ศาลแต่งตัง้ผูจ้ดัการมรดกและส าเนาหนงัสอืรบัรองคดถีงึทีส่ดุ ทีศ่าลรบัรองไมเ่กนิ 1 ปี   ส าเนาใบมรณบตัรของผูเ้สยีชวีติ      
     ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูจ้ดัการมรดก   
6. ส าเนาเอกสารแสดงตนส าหรบักรณีด าเนินการด าเนินการทัว่ไปทีน่ าส่งใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ อาจปรากฏขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามออ่นไหว ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่มจ่ าเป็นต่อการ 
   ใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ และศนูยร์บัฝากฯ ไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามออ่นไหวดงักล่าว ดงันัน้ เจา้ของเอกสารสามารถด าเนินการขดีฆา่เพื่อ 
   ปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามออ่นไหวดงักล่าวก่อนน าส่งเอกสารแสดงตนทีป่รากฏขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามออ่นไหวนัน้ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่มไ่ด ้     
   ด าเนินการเพื่อปกปิดขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวามออ่นไหวดงักล่าว ศนูยร์บัฝากฯ จะถอืว่าทา่นไดใ้หค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามออ่นไหวดงักล่าว 
    

 

หมายเหตุ  1.  เจา้ของหลกัทรพัยท์ีฝ่ากหลกัทรพัยไ์วก้บับรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(Broker/Custodian) สามารถยื่นเอกสารขอพมิพร์ายชื่อผูถ้อืหลกัทรพัย ์ 
                   ณ วนัก าหนดใหส้ทิธ ิ(Record Date : “RD” ) / วนัปิดสมดุทะเบยีน (Book Closing Date : “BC” ) โดยมเีงื่อนไขดงันี้ 

    1. ยื่นแบบค าขอพมิพเ์อกสารส าหรบัผูถ้อืหลกัทรพัยพ์รอ้มเอกสารแสดงตน ณ วนั RD หรอื BC เทา่นัน้    
                   2. กรณียื่นทางไปรษณีย ์TSD จะพจิารณาวนัทีไ่ดร้บัค ารอ้งคอืวนัทีป่ระทบัของไปรษณีย ์ตอ้งตรงกบัวนั RD หรอื BC 

    3. เจา้ของหลกัทรพัยส์ามารถขอพมิพร์ายชื่อผูถ้อืหลกัทรพัย ์ณ วนั RD หรอื BC ไดเ้ฉพาะหลกัทรพัยท์ีต่นเองมรีายชื่ออยู่ในวนั RD หรอื BC เทา่นัน้  
 
 

ประเภทบคุคล  เอกสารแสดงตน   

บคุคลธรรมดา 

- สญัชาติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร 

บคุคลธรรมดา  

- สญัชาติอ่ืน  

- ส าเนาใบตา่งดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง  ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  

นิติบคุคล 
- สญัชาติไทย  

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 1 ปี) ลงลายมอืชื่อรบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
    โดยเจา้ของเอกสาร  

นิติบคุคล 

- สญัชาติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นิตบิคุคลนัน้ มภีูมลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั และทีต่ ัง้ 
    ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคลนัน้ หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้มภีมูลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรองความถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
กรณเีอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งท าการรบัรอง 
    ลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งท าการรบัรองลายมอืชื่อและ 
    ตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1) 
      การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
      เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอยา่งน้อยเป็นภาษาองักฤษ 

  เอกสารประกอบการขอพิมพเ์อกสารส าหรบัผูถื้อหลกัทรพัย ์

 

                  2.  ขอ้มลูส่วนบคุคลทีม่คีวามออ่นไหว หมายความถงึ ขอ้มลูทีม่คีวามหมายตามที ่มาตรา 26 ของ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนดไว ้เชน่ ศาสนา  
                     หมูเ่ลอืด เป็นตน้ 
                3.   ศนูยร์บัฝากฯ จะพจิารณาเอกสารขา้งตน้ เมื่อไดร้บัเอกสารทีค่รบถว้นและปรากฏขอ้มลูชดัเจน เชน่ ภาพถ่ายส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีช่ดัเจน หรอื 
                     การลงลายมอืชื่อชดัเจน เป็นตน้ 
 

ศรท-302 

ศรท-302_V.4/2022 : 01/03/2022 

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

