
 

                                                                                                                                               

 

เรียน นายทะเบียนหลกัทรพัย ์กองทุนรวม / บริษทั                                                
        โปรดด ำเนินกำรลงทะเบยีนกำรโอนหลกัทรพัย ์โดยมขีอ้มลูกำรโอน / รบัโอนหลกัทรพัย ์ดงันี้  
ข้อมูลผู้โอนหลกัทรพัย ์ 
 
 
 
 
 
ข้อมูลผู้รบัโอนหลกัทรพัย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
กรณีผู้รบัโอนหลกัทรพัย ์มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน ต้องลงลายมือช่ือในช่องลงช่ือผู้รบัโอนและผู้มอบอ านาจ 

 

      ขำ้พเจำ้ ขอมอบอ ำนำจให้                                                                                                                                    ด ำเนินกำร    
  ยื่นแบบค ำขอฯ     ยื่นแบบค ำขอฯ และรบัใบหลกัทรพัย์  แทนขำ้พเจำ้          
 

ลงชือ่                                                           ผูม้อบอ ำนำจ        ลงชือ่                                                                  ผูร้บัมอบอ ำนำจ       
      (                                                          )                              (                                                                ) โทรศพัท์_________________________                                                                                                                                                                       
                                                                               

 

ส าหรบัเจ้าหน้าท่ี  
วนัที่                  เลขทีร่ำยกำร      
ผูต้รวจรบั     
ไดต้รวจสอบหลกัฐำนแสดงตนฉบบัจรงิแล้ว  ลงชือ่            เจำ้หน้ำที่ 
 

ศรท-101 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองและยนืยนัวำ่  
     1. ขำ้พเจำ้ไดร้บัโอนหลกัทรพัย์มำโดยสจุรติและชอบดว้ยกฎหมำย หำกกำรลงทะเบยีนรบัโอนหลกัทรพัย์ใหแ้กข่ำ้พเจำ้กอ่ใหเ้กดิควำมเสยีหำยใด ๆ ขึน้แกบ่รษิทั ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั(“บรษิทั ศนูย์รบัฝำกฯ”) ไมว่ำ่ดว้ยประกำรใด ๆ ขำ้พเจำ้ยอมรบัผดิและชดใชค้ำ่เสยีหำยใหแ้ก่
บรษิทั ศูนย์รบัฝำกฯ จนครบถว้น 
     2.  ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบขอ้มลูทีป่รำกฏในเอกสำรนี้แลว้เหน็วำ่ถูกตอ้งและเป็นไปตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ทกุประกำร กรณีทีข่ำ้พเจำ้ด ำเนนิกำรรบัโอนหลกัทรพัย์ทีไ่มเ่ขำ้เงื่อนไขกำรยกเวน้ภำษเีงนิไดไ้มว่ำ่กรณใีด ๆ ซึง่รวมถงึกำรขำยหลกัทรพัย์นอกตลำดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย ขำ้พเจำ้
รบัทรำบวำ่อำจมภีำระภำษอีนัเนื่องจำกกำรกระท ำดงักลำ่ว ทัง้นี้ เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีก่รมสรรพำกรก ำหนด นอกจำกนี้ ขำ้พเจำ้รบัทรำบวำ่บรษิทั ศนูย์รบัฝำกฯ อำจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รำกฏในเอกสำรนี้ใหแ้กก่รมสรรพำกรหรอืหน่วยงำนอืน่ทีม่อี ำนำจตำมกฎหมำยในกำรขอเรยีกดูขอ้มลูดงักล่ำวได ้  
         ทัง้นี้ หำกขอ้มลูในทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย์กลำงของขำ้พเจำ้ไมต่รงกบัขอ้มลูทีร่ะบุขำ้งตน้ ขำ้พเจำ้ตกลงใหบ้รษิทั ศนูย์รบัฝำกฯ ใช้ขอ้มลูของขำ้พเจำ้ในทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย์กลำงเป็นขอ้มลูในทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย์ของบรษิทันี้ หำกบรษิทั ศนูย์รบัฝำกฯ ยงัไมม่ขีอ้มลูของขำ้พเจำ้ในทะเบยีน 
ผูถ้อืหลกัทรพัย์กลำง ขำ้พเจำ้ตกลงใหบ้รษิทั ศูนย์รบัฝำกฯ ใชข้อ้มลูทีร่ะบุขำ้งตน้เป็นขอ้มลูของขำ้พเจำ้ทัง้ในบรษิทันี้ และในทะเบียนผูถ้อืหลกัทรพัย์กลำงต่อไป ทัง้นี้จนกวำ่ขำ้พเจำ้จะขอแกไ้ขขอ้มลูดงักลำ่วต่อบรษิทั ศนูย์รบัฝำกฯ          
 
 

ลงช่ือ                                                                                                                 ผู้รบัโอน       กรณีผู้รบัโอนหลกัทรพัยมี์ความประสงคข์อออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ต้องมีพยานลงลายมือช่ือเป็นพยานและแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของพยาน 

        (                                           )                                 ลงชื่อ                                  พยำน    
                                                                                                                                                        (                                               ) 

         

 

 

แบบค าขอลงทะเบียนรบัโอนหลกัทรพัย ์

เอกสารประกอบโปรดดรูายละเอียด ด้านหลงัแบบค าขอฯ  

 

 ช่ือผู้ถือหลกัทรพัย์                                                                                                                                                                                                                โทรศพัท ์                                                                                      
   เลขท่ีใบหุ้น                                                                                                                                                                                                               รวมจ านวน                                                                                     หน่วย/หุ้น  
         ผู้โอนต้องสามารถแสดงเจตนาในการโอนหลกัทรพัยต่์อนายทะเบียนได้ ทัง้น้ี หากผู้โอนไม่สามารถแสดงเจตนาดงักล่าวได้ นายทะเบียนอาจขอให้ผู้โอนแสดงหลกัฐานเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยนัความสามารถในการแสดงเจตนา เช่น ใบรบัรองแพทย ์ 

   ซ่ึงรบัรองว่าผู้โอนมีสติสมัปชญัญะครบถ้วนบริบูรณ์ (ใบรบัรองแพทยมี์อายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวนัท่ีออก)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

  ช่ือผู้รบัโอนหลกัทรพัย์                                                                          บตัรประจ าตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี            

    สญัชาติ  อาชีพ  *ท่ีอยู่ส าหรบัการจดัส่งเอกสาร                  

    รหสัไปรษณีย์           โทรศพัทบ์้าน                         โทรศพัทท่ี์ท างาน                      โทรศพัท์เคล่ือนท่ี                        โทรสาร                              อีเมล                               
  จ านวนหลกัทรพัยท่ี์รบัโอน จ านวน    หน่วย/หุ้น   ตวัอกัษร                        หน่วย/หุ้น     

  การด าเนินการ  ประทบัตรารบัรองการโอนบนใบหลกัทรพัยฉ์บบัเดิม   ออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ จ านวน 1 ฉบบั 

     ออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่  แยกเป็น   ฉบบัละ      หน่วย/หุ้น  จ านวน          ฉบบั   ฉบบัละ      หน่วย/หุ้น  จ านวน          ฉบบั   ฉบบัละ      หน่วย/หุ้น  จ านวน          ฉบบั   

  การรบัใบหลกัทรพัยท่ี์รบัโอน  โปรดเลือก    รบัท่ีบริษทั ศนูยร์บัฝากฯ       ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ในทะเบียนผู้ถือหลกัทรพัย ์     รบัท่ีบริษัทผู้ออกหลกัทรพัย ์                

  กรณีหลกัทรพัยท่ี์รบัโอนเป็นประเภทหน่วยลงทุน มีความประสงคใ์ห้นายทะเบียนหลกัทรพัย ์     หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย       ไม่หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  
*กรณีท่ำนเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยค์รัง้แรก ทีอ่ยู่ขำ้งตน้จะเป็นทีอ่ยู่หลกัทีใ่ชใ้นกำรจดัส่งใบมอบฉนัทะและเอกสำรเชญิประชมุต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพยีงทีอ่ยู่เดยีว 

อากรแสตมป์ 

10 บาท  

 



 

                                                                                                                                               

 

         การโอนหลกัทรพัยท์ัว่ไป                                                
1. แบบค าขอลงทะเบียนรบัโอนหลกัทรพัย ์กรอกรำยละเอยีด พรอ้มลงลำยมอืชือ่ผูร้บัโอนหลกัทรพัยอ์ย่ำงถกูตอ้งครบถ้วน 

2. ใบหลกัทรพัยฉ์บบัจริง โดยดำ้นหลงัใบหลกัทรพัย ์ผูถ้อืหลกัทรพัยล์งชือ่สลกัหลงัในชอ่งผูโ้อน และผูร้บัโอนลงชือ่สลกัหลงัในชอ่งผูร้บัโอน    

3. ส าเนาหลกัฐานแสดงตนของผู้ท่ีได้ลงลายมือช่ือเป็นพยานในแบบค าขอฯ (กรณีขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่) ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยเจำ้ของเอกสำร   

4. เอกสารแสดงตนของผู้โอนหลกัทรพัย,์ ผู้รบัโอนหลกัทรพัย ์และผู้รบัมอบอ านาจ (ถ้ามี) ตำมประเภทของบุคคลรำยละเอยีดตำมตำรำงดำ้นล่ำง  

หำกกรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถำมขอ้มูลพิม่เตมิที่ SET Contact Center ตำมชอ่งทำงกำรตดิต่อดำ้นล่ำงของแบบค ำขอฯ หรอื  https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210104_person_juristic.pdf    
          5.     การลงทะเบียนการโอนประเภทอ่ืนๆ โปรดสอบถำมขอ้มูลพิม่เตมิที่ SET Contact Center ตำมชอ่งทำงกำรตดิต่อดำ้นล่ำงของแบบค ำขอฯ หรอื https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210104_ownership_transfer.pdf         

                                     

ประเภทบุคคล เอกสารแสดงตน  

บุคคลธรรมดา 
- สญัชาติไทย 

1. กรณีผูโ้อนและผูร้บัโอน มำด ำเนินกำรดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน ฉบบัจริง  
2. กรณีผูโ้อนไม่ไดม้ำด ำเนินกำรดว้ยตนเอง ตอ้งใหบุ้คคลอื่นน ำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูโ้อน ฉบบัจริง และส าเนา ลงลำยมอืชือ่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยเจำ้ของบตัร มำแสดง  
3. กรณีผูร้บัโอนไม่ไดม้ำด ำเนินกำรดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ ำนำจใหบุ้คคลอื่นมำด ำเนินกำรแทน น ำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัโอน ฉบบัจริง และส าเนา ลงลำยมอืชือ่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยเจำ้ของบตัร มำแสดง 
4. กรณีส่งเอกสำรมำด ำเนินกำรทำงไปรษณีย ์ โปรดแนบ 1) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ลงลำยมอืชือ่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยเจำ้ของบตัร 2) หนงัสอืรบัรองส ำเนำรำยกำรเกีย่วกบับตัรประจ ำตวัประชำชนทีอ่อกโดยส ำนกังำนเขต/อ ำเภอฉบบัจรงิ ของผูโ้อนและ 
    ผูร้บัโอน (อำยุไม่เกนิ 90 วนั นบัจำกวนัออกเอกสำร) เวน้แต่ผูโ้อนด ำเนินกำรลงบนัทกึประจ ำวนัเพื่อเป็นกำรแสดงเจตนำกำรโอนหุ้นต่อเจ้ำพนกังำนสอบสวนแทนกำรแนบหนงัสอืรบัรองส ำเนำรำยกำรเกีย่วกบับตัรประจ ำตวัประชำชน   

บุคคลธรรมดา  
- สญัชาติอ่ืน  

1. กรณีผูโ้อนและผูร้บัโอน มำด ำเนินกำรดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงใบต่ำงดำ้ว/หนงัสอืเดนิทำง ฉบบัจริง  
2. กรณีผูโ้อนไม่ไดม้ำด ำเนินกำรดว้ยตนเอง ตอ้งให้บุคคลอื่นน ำใบต่ำงดำ้ว/หนงัสอืเดนิทำงของผูโ้อน ฉบบัจริง*  และส าเนา   ลงลำยมอืชือ่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยเจำ้ของเอกสำร มำแสดง  
3. กรณีผูร้บัโอนไม่ไดม้ำด ำเนินกำรดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ ำนำจใหบุ้คคลอื่นมำด ำเนินกำรแทน น ำใบต่ำงดำ้ว/หนงัสอืเดนิทำงของผูร้บัโอน ฉบบัจริง*  และส าเนา   ลงลำยมอืชือ่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยเจ้ำของเอกสำร มำแสดง 
    * กรณีไม่สำมำรถแสดงหนงัสอืเดนิทำงฉบบัจรงิได ้หรอื ส่งเอกสำรมำด ำเนินกำรทำงไปรษณีย์ 
       - ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง ตอ้งใหเ้จำ้หน้ำที่ Notary Public รบัรองควำมถกูตอ้งของส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง และใหส้ถำนทตูไทยหรอืกงสุลไทยรบัรองลำยมอืชือ่และตรำประทบัของเจำ้หน้ำที่ Notary Public ดว้ย       
    กำรรบัรองเอกสำรตอ้งไม่เกนิ 6 เดอืน จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค ำขอต่อนำยทะเบยีน 
   * กรณีไม่สำมำรถแสดงใบต่ำงดำ้วฉบบัจรงิได ้หรอื ส่งเอกสำรมำด ำเนินกำรทำงไปรษณีย์ 
      - หนงัสอืรบัรองรำยกำรเกีย่วกบัทะเบยีนรำษฎร  (อำยุไม่เกนิ 90 วนั นบัจำกวนัออกเอกสำร)  

นิติบุคคล 
- สญัชาติไทย  

1. ส ำเนำหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพำณิชย์ (ซึง่ออกไม่เกนิ 6 เดอืน) ลงลำยมอืชือ่รบัรองโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนันิตบุิคคลนัน้ 
2. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/ใบต่ำงดำ้ว/หนงัสอืเดนิทำง ของกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนันิตบุิคคลลงลำยมอืชือ่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยเจำ้ของเอกสำร                            

นิติบุคคล 
- สญัชาติอ่ืน 

1. ส ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรทีม่อี ำนำจของประเทศซึง่นิตบุิคคลนัน้ มภีมูลิ ำเนำ 
2. ส ำเนำหนงัสอืรบัรองรำยชือ่กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนันิตบุิคคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรอือ ำนำจในกำรลงนำมผกูพนั และทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ ซึง่ออกโดยเจำ้หน้ำทีข่องนิตบุิคคลนัน้ หรอืหน่วยงำนรำชกำรทีม่อี ำนำจของประเทศทีน่ิตบุิคคลนัน้มภีมูลิ ำเนำ 
3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืหนงัสอืเดนิทำงของกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนันิตบุิคคลนัน้ ซึง่รบัรองควำมถกูตอ้งโดยเจำ้ของเอกสำร  
กรณีเอกสำรไดจ้ดัท ำหรอืรบัรองควำมถกูตอ้งในต่ำงประเทศ ตอ้งด ำเนินกำร ดงันี้ 
1. ใหเ้จำ้หน้ำที ่Notary Public หรอืหน่วยงำนอื่นใดทีม่อี ำนำจในประเทศทีเ่อกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำหรอืรบัรองควำมถกูตอ้งท ำกำรรบัรองลำยมอืชือ่ของผูจ้ดัท ำหรอืผูใ้หค้ ำรบัรองควำมถกูตอ้งของเอกสำรดงักล่ำว  
2. ใหเ้จำ้หน้ำทีข่องสถำนทตูไทยหรอืกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำหรอืรบัรองควำมถกูตอ้งท ำกำรรบัรองลำยมอืชือ่และตรำประทับของเจำ้หน้ำที ่Notary Public หรอืหน่วยงำนอื่นใดที่ไดด้ ำเนินกำรตำม (1) 
            กำรรบัรองเอกสำรตอ้งไม่เกนิ 6 เดอืน จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค ำขอต่อนำยทะเบยีน 
            เอกสำรทีจ่ดัท ำขึน้เป็นภำษำต่ำงประเทศนอกเหนือจำกภำษำองักฤษจะตอ้งจดัท ำค ำแปลอย่ำงน้อยเป็นภำษำองักฤษ  

เอกสารประกอบการลงทะเบียนรบัโอนหลกัทรพัย ์

Transfer Scrip_.1/2021_TH : 20210104  

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

