
                                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                               

                                                                                                              วนัที ่______________________________                                                                                               

           ขา้พเจา้_____________________________________________________________________________________________  
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที่         
ในฐานะผูถ้อืหลกัทรพัย ์กองทุนรวม/บรษิทั           
มคีวามประสงคข์อใหบ้รษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ) จดัพมิพเ์อกสาร ดงันี้ 

 

    โปรดระบวุตัถปุระสงคใ์นการขอพิมพเ์อกสาร______________________________________________________________________________________ 
 

 ข้าพเจ้า มีความประสงคร์บัเอกสารท่ีขอให้จดัพิมพ ์โดย      รบัทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากฯ     
   ส่งเอกสารทางไปรษณยีล์งทะเบยีน ทีอ่ยู่ ___________________________________________________________ รหสัไปรษณยี ์  __      
   โปรดช าระเงินให้พอดีกบัอตัราค่าจดัพิมพเ์อกสารข้างต้น ทัง้น้ี ผู้ถือหลกัทรพัย ์ รบัทราบว่าในกรณีท่ีมีการช าระเงินเกิน และ/หรือ  

        กรณีท่ี TSD ได้ด าเนินการตรวจสอบแล้วไม่พบ ข้อมูลใดๆ TSD ขอสงวนสิทธ์ิไม่น าส่งเงินท่ีได้รบัช าระไว้คืนแก่ผู้ถือหลกัทรพัย ์ไม่ว่ากรณีใดทัง้ส้ิน 
         TSD อาจเปล่ียนแปลงอตัราดงักล่าวได้ตามความเหมาะสม                                                               
  

 

        ลงชื่อ        ผูถ้อืหลกัทรพัย ์ 
           (     ) โทรศพัท ์     
กรณีผู้ถือหลกัทรพัย ์มอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนด าเนินการแทน ต้องลงลายมือช่ือในช่องลงช่ือผู้ถือหลกัทรพัยแ์ละผู้มอบอ านาจ                   

 

      ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให ้_____________________________________________________________________ ด าเนินการ  
 ยื่นแบบค าขอฯ   ยื่นแบบค าขอฯ และรบัเอกสาร แทนขา้พเจา้ 
 

ลงชื่อ ________________________________ผูม้อบอ านาจ    ลงชื่อ ________________________________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 ที ่
        จ่ายเงนิปันผล)_______________________________ 

 หน้าละ 9 บาท  

 7. อื่น ๆ ______________________________________ 
               ______________________________________ 
               ______________________________________ 
               ______________________________________ 
 

   

                                                                                                          รวมจ านวนเงิน (บาท)  

ส าหรบัเจา้หน้าที ่
ลงชื่อ____________________เจา้หน้าที ่วนัที_่____________________ 

ส าหรบัผูถ้อืหลกัทรพัย/์ผูร้บัเอกสาร 

ไดร้บัเอกสารแลว้ ลงชื่อ _______________ผูร้บัเอกสาร วนัที_่_____________ 

ศรท-302 

เอกสารประกอบ โปรดดรูายละเอียดด้านหลงัแบบค าขอฯ  

 

อากรแสตมป์ 

10 บาท 

การออกใบเสรจ็รบัเงิน 

□ ไม่ต้องการใบเสรจ็รบัเงิน/ใบก ากบัภาษี  □ ต้องการใบเสรจ็รบัเงิน/ใบก ากบัภาษี 

แบบค าขอพิมพเ์อกสารส าหรบัผู้ถือหลกัทรพัย ์



                                                                                                                                                       

 

 

                   

1. แบบค าขอพิมพเ์อกสารส าหรบัผูถ้ือหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชือ่ผูถ้อืหลกัทรพัยอ์ยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
2. กรณีเปล่ียน ค าน าหน้าช่ือ/ช่ือตวั/ช่ือสกลุ โปรดแนบเอกสารการเปลีย่น ค าน าหน้าชือ่/ชือ่ตวั/ชือ่สกุล, ใบส าคญัการสมรส, ใบส าคญัการหย่า    
   แลว้แต่กรณ ี  
3. ค่าธรรมเนียมการขอพิมพเ์อกสารส าหรบัผูถ้ือหลกัทรพัย ์ ช าระเป็นเงนิสด ไดท้ี ่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอื  
   กรณทีีส่่งแบบค าขอฯ ทางไปรษณยี ์โปรดแนบส าเนาหลกัฐานการโอนเงนิเขา้บญัช ีชือ่บญัช ีบรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั    
   ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนวทิยุ บญัชอีอมทรพัย ์เลขทีบ่ญัช ี049-2-63596-6  
4. เอกสารแสดงตนของผูถ้ือหลกัทรพัย ์และผูร้บัมอบอ านาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง  
   กรณบีุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center  ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่างของแบบค าขอฯ  

   หรอื  https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210104_person_juristic.pdf 
5. กรณีผูถ้ือหลกัทรพัยเ์สียชีวิต โปรดแนบเอกสารเพิม่เตมิ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูจ้ดัการมรดก ดงันี้ 

     ส าเนาค าสัง่ศาลแต่งตัง้ผูจ้ดัการมรดกและส าเนาหนงัสอืรบัรองคดถีงึทีสุ่ด ทีศ่าลรบัรองไมเ่กนิ 1 ปี   ส าเนาใบมรณบตัรของผูเ้สยีชวีติ  
    ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูจ้ดัการมรดก   

 

หมายเหต ุ: เจา้ของหลกัทรพัยท์ีฝ่ากหลกัทรพัยไ์วก้บับรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(Broker/Custodian) สามารถยืน่เอกสารขอพมิพร์ายชือ่ผูถ้อื                 
                หลกัทรพัย ์ณ วนัก าหนดให้สิทธิ (Record Date : “RD” ) / วนัปิดสมดุทะเบียน (Book Closing Date : “BC” ) โดยมเีงือ่นไขดงันี้ 

      1. ยืน่แบบค าขอพมิพเ์อกสารส าหรบัผูถ้อืหลกัทรพัยพ์รอ้มเอกสารแสดงตน ณ วนั RD หรอื BC เท่านัน้    
                    2. กรณยีืน่ทางไปรษณยี ์TSD จะพจิารณาวนัทีไ่ดร้บัค ารอ้งคอืวนัทีป่ระทบัของไปรษณยี ์ตอ้งตรงกบัวนั RD หรอื BC 

        3. เจา้ของหลกัทรพัยส์ามารถขอพมิพ์รายช่ือผูถ้ือหลกัทรพัย ์ณ วนั RD หรือ BC ไดเ้ฉพาะหลกัทรพัยท์ีต่นเองมรีายชือ่อยู่ใน 
            วนั RD หรอื BC เท่านัน้ 

 

 

ประเภทบคุคล  เอกสารแสดงตน   

บคุคลธรรมดา 

- สญัชาติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร 

บคุคลธรรมดา  

- สญัชาติอ่ืน  

- ส าเนาใบตา่งดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง  ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  

นิติบคุคล 

- สญัชาติไทย  

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 6 เดอืน) ลงลายมอืชื่อรบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลลงลายมอืชื่อรบัรอง  
   ส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  

นิติบคุคล 

- สญัชาติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นิตบิคุคลนัน้ มภีูมลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั และ 
   ทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคลนัน้ หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ิตบิคุคลนัน้มภีูมลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรองความถูกตอ้ง   
   โดยเจา้ของเอกสาร  
กรณเีอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้ง  
    ท าการรบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งท าการรบัรองลายมอืชื่อ 
    และตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1) 
            การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 6 เดอืน จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
            เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอยา่งน้อยเป็นภาษาองักฤษ 

  เอกสารประกอบการขอพิมพเ์อกสารส าหรบัผู้ถือหลกัทรพัย ์

 

Request for Document _1/2021_TH : 20210104  

https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210104_person_juristic.pdf

