ศรท-301

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผูถ้ ือหลักทรัพย์
วันที่

ข้าพเจ้า
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที_่ __________________________________________มีความประสงค์ขอให้
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ”) แก้ไขข้อมูลผูถ้ อื หลักทรัพย์ ดังนี้
ประเภทข้อมูล

ระบุข้อมูลเดิ ม (ก่อนแก้ไข)

ระบุข้อมูลใหม่ที่ต้องกำรแก้ไข

 คำนำหน้ ำชื่อ
 ชื่อตัว – ชื่อสกุล
 ที่อยู่ในกำรติ ดต่อ











 ที่อยู่ในกำรส่งหนังสือมอบฉันทะ
และเอกสำรเชิ ญประชุม
(Principal address)
เมื่อมียอดหุ้น ณ วันปิ ด XM

 ใช้ทอ่ี ยูซ่ ง่ึ แจ้งเปลีย่ นแปลงใหม่ขา้ งต้น
 ระบุทอ่ี ยู่*__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
* ซึง่ เป็ นทีอ่ ยู่ตามหน้าทะเบียนทีไ่ ด้แจ้งไว้กบั TSD หรือ บริษทั สมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/
คัสโตเดียน) จึงจะมีผลต่อการเลือก Principal address

 รหัสไปรษณี ย์
 โทรศัพท์บำ้ น/ ที่ทำงำน
 โทรศัพท์เคลื่อนที่/ โทรสำร






 อีเมล (email)






 อื่นๆ


 การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อบริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ ได้รบั หนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน ในกรณีทท่ี า่ นฝากหลักทรัพย์ไว้กบั บริษทั
สมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ โปรดติดต่อกับบริษทั สมาชิกผูฝ้ ากของท่านโดยตรง
 ทีอ่ ยู่สาหรับการส่งเอกสารควรเป็ นทีอ่ ยู่ทส่ี ะดวกต่อการรับเอกสารโดยวิธไี ปรษณียล์ งทะเบียน แต่มใิ ห้ระบุทอ่ี ยู่เป็ นตูไ้ ปรษณียต์ ามทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ กาหนดไว้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึน้ แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ อันเนื่องมาจากการ
ดาเนินการตามรายการทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ และชดใช้ให้แก่บริษั ท ศูนย์รบั ฝากฯ จนครบถ้วน
เอกสำรประกอบ โปรดดูรำยละเอียดด้ำนหลังแบบคำขอฯ 

ลงชือ่ ______________________________________ ผูถ้ อื หลักทรัพย์
(_____________________________________) โทรศัพท์
กรณี ผ้ถู ือหลักทรัพย์ มอบอำนำจให้บคุ คลอื่นดำเนิ นกำรแทน ต้องลงลำยมือชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอำนำจ
ข้าพเจ้า ขอมอบอานาจให้______________________________________________ดาเนินการยืน่ แบบคาขอฯ แทนข้าพเจ้า

อากรแสตมป์
10 บาท

ลงชือ่ ________________________________ผูม้ อบอานาจ ลงชือ่ _____________________________ผูร้ บั มอบอานาจ
(________________________________)
(_____________________________) โทรศัพท์_______________________
สาหรับเจ้าหน้าที่
วันที_่ ________________เลขทีร่ ายการ_______________ผูต้ รวจรับ_____________

ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผูถ้ อื หลักทรัพย์แล้ว
ลงชื่อ___________________________________เจ้าหน้าที่

เอกสำรประกอบกำรขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
1. แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผูถ้ ือหลักทรัพย์ ทีก่ รอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชือ่ ผูถ้ อื หลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสำรประกอบกำรแก้ไข กรณีเปลีย่ น คานาหน้าชือ่ /ชือ่ ตัว/ชือ่ สกุล โปรดแนบ
 เอกสารการเปลีย่ น คานาหน้า, ชือ่ ตัว, ชือ่ สกุล, ใบสาคัญการสมรส, ใบสาคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
 ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชือ่ สกุลเดิมก่อนแก้ไข) พร้อมแบบคาขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพือ่ ขอให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่
(ชือ่ สกุลใหม่ตามทีข่ อแก้ไข)
3. เอกสำรแสดงตนของผูถ้ ือหลักทรัพย์และผูร้ บั มอบอำนำจ (ถ้ำมี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคาขอฯ

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

เอกสำรแสดงตน เฉพำะกำรแก้ไข ชื่อ-สกุล

เอกสำรแสดงตนกรณี กำรแก้ไขอื่น ๆ

บุคคลธรรมดำ
- สัญชำติ ไทย

1. กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริ ง

บุคคลธรรมดำ
- สัญชำติ อื่น

1. กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริ ง
2. กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์ไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอานาจให้บุคคลอื่นมาดาเนินการแทน นาใบต่างด้าว/
หนังสือเดินทางของผูร้ บั โอน ฉบับจริ ง* และสำเนำ ลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร มาแสดง
* กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดาเนินการทางไปรษณีย์
- สาเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสาเนาหนังสือเดินทาง และให้
สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชือ่ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันทีย่ ่นื แบบคาขอต่อนายทะเบียน
* กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างด้าวฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดาเนินการทางไปรษณีย์
- หนังสือรับรองรายการเกีย่ วกับทะเบียนราษฎร (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)

นิ ติบคุ คล
- สัญชำติ ไทย

1. สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึง่ ออกไม่เกิน 6 เดือน) ลงลายมือชือ่ รับรองโดยกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล ลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

นิ ติบคุ คล
- สัญชำติ อื่น

1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ซึง่ ออกโดยหน่ วยงานราชการทีม่ อี านาจของประเทศซึง่ นิตบิ ุคคลนัน้ มีภมู ลิ าเนา
2. สาเนาหนังสือรับรองรายชือ่ กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออานาจในการลงนามผูกพัน และทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ ซึง่ ออกโดยเจ้าหน้าทีข่ อง
นิตบิ ุคคลนัน้ หรือหน่วยงานราชการทีม่ อี านาจของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้ มีภมู ลิ าเนา
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ ซึง่ รับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
กรณีเอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่ วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องทาการรับรองลายมือชือ่ ของผูจ้ ดั ทาหรือผูใ้ ห้คา
รับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
2. ให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องทาการรับรองลายมือชือ่ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary
Public หรือหน่ วยงานอื่นใดที่ได้ดาเนินการตาม (1)
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันทีย่ ่นื แบบคาขอต่อนายทะเบียน
 เอกสารทีจ่ ดั ทาขึน้ เป็ นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลอย่างน้อยเป็ นภาษาอังกฤษ

2. กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์ไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอานาจให้บุคคลอื่นมาดาเนินการแทน นาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูถ้ ือหลักทรัพย์ ฉบับจริ ง และสำเนำ ลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง
* กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงของผูถ้ อื หลักทรัพย์ได้ โปรดแนบ หนังสือรับรองสาเนารายการ
เกีย่ วกับบัตรประจาตัวประชาชนทีอ่ อกโดยสานักงานเขต/อาเภอ ฉบับจริ ง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)
ของผูถ้ อื หลักทรัพย์ เพิม่ เติม
3. กรณีส่งเอกสารมาดาเนินการทางไปรษณีย์
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ที่ได้ลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องโดย
เจ้าของบัตร

- สาเนาใบต่างด้าว/สาเนาหนังสือเดินทาง ลง
ลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของ
เอกสาร
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