
  

 

แบบค ำขอโอน / รบัโอนหลกัทรพัย ์
ระหว่ำงบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผูฝ้ำกหลกัทรพัย ์

 
                                                                                                                                                                                                                            

             ข้ำพเจ้ำ       มีควำมประสงคโ์อนหลกัทรพัย ์บริษทั/กองทุนรวม          
   จ ำนวน              หุ้น/หน่วย  ตวัอกัษร         หุ้น/หน่วย ดงัน้ี (โปรดเลือกประเภทกำรโอน) 

 

ส ำหรบับริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน กบั บริษทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
      ขา้พเจา้ _______________________________________________________  สมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัยเ์ลขที_่__________ไดพ้จิารณาตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานประกอบการขอโอนจากเจา้ของหลกัทรพัย์ทีฝ่ากหลกัทรพัย์ไวก้บับญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยเ์รยีบร้อย
แลว้และขอรบัรองวา่รายการโอน/รบัโอนตามที่ไดร้ะบุขา้งตน้เป็นความจรงิ และในกรณทีีข่า้พเจา้ไดร้บัมอบหมายใหด้ าเนินแทนเจา้ของหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นลกูคา้ของขา้พเจา้โดยใชส้ าเนาหนงัสอืมอบอ านาจและเอกสารแสดงตนของลกูคา้พรอ้มลงนามรบัรองความถกูตอ้งแทนลกูคา้เพื่อด าเนินการตาม
ค ารอ้งนี้ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดจากการด าเนินการแทนดงักล่าวเกดิขึน้แก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ หรอืบุคคลอื่นใด ไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ขอรบัผดิชอบและชดใชใ้หแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ฯ หรอืบุคคลอื่นใด จนครบถว้น    

                                                                                                                               
 

 
        1. จำกบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ไปยงับญัชีบริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน   
 

 
         2. จำกบญัชีบริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน ไปยงั บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์  
  

 
• ช่ือบริษทัหลกัทรพัย ์/ คสัโตเดียน 

 

        

• ช่ือบญัชีลูกค้ำ 

 

        

• เลขท่ีบญัชีลกูค้ำ 

 

        
 
 
 
 ลงชื่อ             ผู้ถือหลกัทรพัย ์

 
       (      )   
 
 โทรศพัท ์          

โปรดกรอกรำยละเอียดข้อมูลผู้ถือหลกัทรพัย์      
สญัชาต ิ                อาชพี           บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิคุคล เลขที่                                               
ทีอ่ยู่ส าหรบัการตดิต่อ                                                                                                                                              
   รหสัไปรษณยี ์        โทรศพัทบ์า้น                    โทรศพัทท์ีท่ างาน            
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่       อเีมล       
ส ำหรบับุคคลธรรมดำ (หากทา่นตอบวา่ “ใช”่ ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงวา่ทา่นเป็นบุคคลอเมรกินัตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอก W-9) 
1.เกดิในประเทศสหรฐัอเมรกิา                                                              ใช ่  ไมใ่ช ่
2.เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั                                       ใช ่  ไมใ่ช ่
3.มถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา                                        ใช ่  ไมใ่ช ่
ส ำหรบันิติบุคคล 
1.เป็นนติบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัฯ (หาก“ใช”่โปรดกรอก W-9)                                                      ใช ่           ไมใ่ช ่
2.เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA  (ระบุประเภท  PFFI  RDCFFI)                               ใช ่            ไมใ่ช ่               
  หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ...                         
3.เป็นนติบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม                               ใช ่           ไมใ่ช ่                     
  หรอืมทีรพัย์สนิทีก่อ่ใหเ้กดิรายไดด้งักลา่วไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัย์รวม ในรอบบญัชปีีลา่สดุ (หาก “ใช”่ โปรดกรอก W-8BEN-E) 
 กรณีหลกัทรพัย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงือ่นไขการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  ไมห่กัภาษ ีณ ทีจ่่าย 
         นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบวา่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตามกฎหมายหรอืหน่วยงานทีม่ขีอ้ตกลงกบับรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ในการ
ขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้
          ทัง้นี้ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะแจง้และน าสง่เอกสารประกอบใหแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงอนัท าใหข้อ้มลูของขา้พเจา้ทีร่ะบุในแบบฟอรม์นี้ไมถู่กตอ้ง และในกรณีทีบ่รษิทั 
ศนูยร์บัฝากฯ มกีารรอ้งขอเอกสาร/ขอ้มลู/ค ายนิยอมเพิม่เตมิ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ก าหนด 
            ขา้พเจา้ไดศ้กึษารายละเอยีดต่าง ๆ ทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์”) (https://www.set.or.th/th/privacy-notice) เป็นอยา่งดแีลว้ 
และรบัทราบวา่ขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามทีข่า้พเจา้เปิดเผยใหแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูยร์บัฝากฯ) (หากม)ี จะถูกประมวลผลและไดร้บัความ
คุม้ครองภายใตค้ าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าว โดยขา้พเจา้ขอยนืยนัและรบัรองวา่ ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการใหบุ้คคลทีส่ามไดอ่้านรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าวแลว้ 
รวมทัง้ไดร้บัความยนิยอมจากบุคคลทีส่ามในการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามนัน้แก่ศนูยร์บัฝากฯ อยา่งถกูตอ้งและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ  
          นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบวา่ส าหรบักรณีด าเนนิการพเิศษ (เช่น กรณทีีใ่ชก้ารพมิพล์ายนิ้วมอืแทนการลงลายมอืชื่อ) ซึง่ตอ้งน าส่งข้อมลูเพิม่เตมิทีอ่าจมขีอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวรวมอยูด่ว้ยนัน้ โดย
ขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวเป็นขอ้มลูทีม่คีวามจ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ ดงันัน้การไม่ไดร้บัขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวจงึอาจท าใหศ้นูยร์บัฝากฯ ไมส่ามารถใหบ้รกิารแก่ขา้พเจา้ได ้และโดยการลงนามในแบบค าขอนี้ 
ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหศ้นูยร์บัฝากฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ เพื่อการใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ                     
 

                                                                                  ลงช่ือ       ผู้ถือหลกัทรพัย ์
                                                                                 (     ) 

ศรท-403 
ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ี 

วนัท่ี   
เลขท่ีรำยกำร   
ผูต้รวจรบั      

  
 

 

 

ส ำหรบัยืน่ท่ีบริษทัหลกัทรพัย ์/ คสัโตเดียน 
/C  

ลงช่ือ       ผูม้อี านาจ                            

        (        ) 
 

     จ 

โปรดย่ืนเอกสำรท่ีบริษัทหลกัทรพัย ์/ คสัโตเดียน ของท่ำน 

โปรดย่ืนเอกสำรท่ีบริษัทหลกัทรพัย ์/ คสัโตเดียน ของท่ำน 
 

ศรท-403_5/2022 : 01/09/2022 

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


  

 

 

 
1.  แบบค ำขอโอน/รบัโอนหลกัทรพัย ์ระหว่ำงบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชือ่ในเอกสารอย่างถูกตอ้งครบถว้น 
2.  เอกสำรแสดงตนของผูถ้ือหลกัทรพัย ์ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง  กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่างของแบบค าขอฯ  

    หรอื  https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิตบิุคคล.pdf 
3. ส าเนาเอกสารแสดงตนส าหรบักรณดี าเนินการทัว่ไปทีน่ าส่งใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ อาจปรากฏขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่มจ่ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ และศนูยร์บัฝากฯ ไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเกบ็ 
    ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ดงันัน้ เจา้ของเอกสารสามารถด าเนินการขดีฆา่เพือ่ปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าวก่อนน าส่งเอกสารแสดงตนทีป่รากฏขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ใหแ้ก่ศนูย์ 
    รบัฝากฯ ทัง้นี้ในกรณทีีไ่มไ่ดด้ าเนินการเพือ่ปกปิดขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ศนูยร์บัฝากฯ จะถอืว่าท่านไดใ้หค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว 

  

ประเภทบคุคล เอกสำรแสดงตน 

บคุคลธรรมดำ 
- สญัชำติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร  

บคุคลธรรมดำ  
- สญัชำติอ่ืน  

- ส าเนาใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง  ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร    

นิติบคุคล 
- สญัชำติไทย  

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณชิย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 1 ปี) ลงลายมอืชือ่รบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันติบิุคคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันติบิุคคลลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร (เอกสารไมห่มดอายุ)                           

นิติบคุคล 
- สญัชำติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นติบิุคคลนัน้ มภีมูลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคล พรอ้มดว้ยเงือ่นไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั และทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนติบิุคคลนัน้  
    หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้มภีมูลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรองความถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
กรณเีอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรองลายมอืชือ่ของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกตอ้งของ 
    เอกสารดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรองลายมอืชือ่และตราประทับของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอื 
    หน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1) 
      การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ ืน่แบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
      เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอย่างน้อยเป็นภาษาองักฤษ 

 เอกสำรประกอบกำรโอน / รบัโอนหลกัทรพัย ์ 
ระหว่ำงบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผูฝ้ำกหลกัทรพัย ์

 
 
 
 
เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ 
 

ศรท-403 

ศรท-403_5/2022 : 01/09/2022 
หมายเหตุ   1. ขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว หมายความถงึ ขอ้มลูทีม่คีวามหมายตามที ่มาตรา 26 ของ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ก าหนดไว ้เชน่ ศาสนา หมูเ่ลอืด เป็นตน้ 
                2. ศนูย์รบัฝากฯ จะพจิารณาเอกสารขา้งตน้ เมือ่ไดร้บัเอกสารทีค่รบถ้วนและปรากฏขอ้มลูชดัเจน เชน่ ภาพถ่ายส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีช่ดัเจน หรอืการลงลายมอืชือ่ชดัเจน เป็นตน้ 

 

 
 

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

