แบบคาขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์

ศรท-101
เรียน นายทะเบียนหลักทรัพย์ กองทุนรวม / บริ ษทั
โปรดดำเนินกำรลงทะเบียนกำรโอนหลักทรัพย์ โดยมีขอ้ มูลกำรโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ดังนี้
ข้อมูลผู้โอนหลักทรัพย์

 ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์
โทรศัพท์
เลขที่ใบหุ้น
รวมจานวน
หน่ วย/หุ้น
ผู้โอนต้ องสามารถแสดงเจตนาในการโอนหลักทรัพย์ต่อนายทะเบียนได้ ทัง้ นี้ หากผู้โอนไม่สามารถแสดงเจตนาดังกล่าวได้ นายทะเบียนอาจขอให้ ผ้โู อนแสดงหลักฐานเพิ่ มเติ มเพื่อยืนยันความสามารถในการแสดงเจตนา เช่น ใบรับรองแพทย์
ซึ่งรับรองว่าผู้โอนมีสติ สมั ปชัญญะครบถ้วนบริ บูรณ์ (ใบรับรองแพทย์มีอายุไม่เกิ น 1 เดือน นับจากวันที่ออก)
ข้อมูลผู้รบั โอนหลักทรัพย์
 ชื่อผู้รบั โอนหลักทรัพย์
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดิ นทาง/ทะเบียนนิ ติบุคคล เลขที่
สัญชาติ
อาชีพ
*ที่อยู่สาหรับการจัดส่งเอกสาร
รหัสไปรษณี ย์
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์ที่ทางาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
โทรสาร
อีเมล
 จานวนหลักทรัพย์ที่รบั โอน จานวน
หน่ วย/หุ้น ตัวอักษร
 การดาเนิ นการ  ประทับตรารับรองการโอนบนใบหลักทรัพย์ฉบับเดิ ม  ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ จานวน 1 ฉบับ
 ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ แยกเป็ น  ฉบับละ
หน่ วย/หุ้น จานวน
ฉบับ  ฉบับละ
หน่ วย/หุ้น จานวน
ฉบับ  ฉบับละ
หน่ วย/หุ้น จานวน
่
 การรับใบหลักทรัพย์ที่รบั โอน โปรดเลือก  รับที่บริ ษทั ศูนย์รบั ฝากฯ  ส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามที่อยูในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์  รับที่บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์
 กรณี หลักทรัพย์ที่รบั โอนเป็ นประเภทหน่ วยลงทุน มีความประสงค์ให้ นายทะเบียนหลักทรัพย์  หักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
*กรณีท่ำนเป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ครัง้ แรก ทีอ่ ยู่ขำ้ งต้นจะเป็ นทีอ่ ยู่หลักทีใ่ ช้ในกำรจัดส่งใบมอบฉันทะและเอกสำรเชิญประชุมต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อ งเพียงทีอ่ ยู่เดียว

หน่ วย/หุ้น
ฉบับ

ข้ำพเจ้ำขอรับรองและยืนยันว่ำ
1. ข้ำพเจ้ำได้รบั โอนหลักทรัพย์มำโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมำย หำกกำรลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ให้แก่ขำ้ พเจ้ำก่อให้เกิดควำมเสียหำยใด ๆ ขึน้ แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด(“บริษทั ศูนย์รบั ฝำกฯ”) ไม่วำ่ ด้วยประกำรใด ๆ ข้ำพเจ้ำยอมรับผิดและชดใช้คำ่ เสียหำยให้แก่
บริษทั ศูนย์รบั ฝำกฯ จนครบถ้วน
2. ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบข้อมูลทีป่ รำกฏในเอกสำรนี้แล้วเห็นว่ำถูกต้องและเป็ นไปตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร กรณีทขี่ ำ้ พเจ้ำดำเนินกำรรับโอนหลักทรัพย์ทไี่ ม่เข้ำเงื่อนไขกำรยกเว้นภำษีเงินได้ไม่วำ่ กรณีใด ๆ ซึง่ รวมถึงกำรขำยหลักทรัพย์นอกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้ำพเจ้ำ
รับทรำบว่ำอำจมีภำระภำษีอนั เนื่องจำกกำรกระทำดังกล่ำว ทัง้ นี้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทกี่ รมสรรพำกรกำหนด นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ บริษทั ศูนย์รบั ฝำกฯ อำจเปิ ดเผยข้อมูลทีป่ รำกฏในเอกสำรนี้ให้แก่กรมสรรพำกรหรือหน่วยงำนอืน่ ทีม่ อี ำนำจตำมกฎหมำยในกำรขอเรียกดูขอ้ มูลดังกล่ำวได้
ทัง้ นี้ หำกข้อมูลในทะเบียนผูถ้ อื หลักทรัพย์กลำงของข้ำพเจ้ำไม่ตรงกับข้อมูลทีร่ ะบุขำ้ งต้น ข้ำพเจ้ำตกลงให้บริษทั ศูนย์รบั ฝำกฯ ใช้ขอ้ มูลของข้ำพเจ้ำในทะเบียนผูถ้ อื หลักทรัพย์กลำงเป็ นข้อมูลในทะเบียนผูถ้ อื หลักทรัพย์ของบริษทั นี้ หำกบริษทั ศูนย์รบั ฝำกฯ ยังไม่มขี อ้ มูลของข้ำพเจ้ำในทะเบียน
ผูถ้ อื หลักทรัพย์กลำง ข้ำพเจ้ำตกลงให้บริษทั ศูนย์รบั ฝำกฯ ใช้ขอ้ มูลทีร่ ะบุขำ้ งต้นเป็ นข้อมูลของข้ำพเจ้ำทัง้ ในบริษทั นี้ และในทะเบียนผูถ้ อื หลักทรัพย์กลำงต่อไป ทัง้ นี้จนกว่ำข้ำพเจ้ำจะขอแก้ไขข้อมูลดังกล่ำวต่อบริษทั ศูนย์รบั ฝำกฯ

ลงชื่อ
(

ผู้รบั โอน

)

กรณี ผ้รู บั โอนหลักทรัพย์มีความประสงค์ขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ต้องมีพยานลงลายมือชื่อเป็ นพยานและแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของพยาน

ลงชื่อ

พยำน

(

)

เอกสารประกอบโปรดดูรายละเอียด ด้านหลังแบบคาขอฯ 

กรณี ผ้รู บั โอนหลักทรัพย์ มอบอานาจให้บุคคลอื่นดาเนิ นการแทน ต้ องลงลายมือชื่ อในช่องลงชื่อผู้รบั โอนและผู้มอบอานาจ
ข้ำพเจ้ำ ขอมอบอำนำจให้
 ยื่นแบบคำขอฯ  ยื่นแบบคำขอฯ และรับใบหลักทรัพย์ แทนข้ำพเจ้ำ
ลงชือ่
(

ผูม้ อบอำนำจ
)

ดำเนินกำร

อากรแสตมป์
10 บาท

ลงชือ่
(

ผูร้ บั มอบอำนำจ
) โทรศัพท์_________________________

สาหรับเจ้าหน้ าที่
วันที่
เลขทีร่ ำยกำร
ผูต้ รวจรับ
ได้ตรวจสอบหลักฐำนแสดงตนฉบับจริงแล้ว ลงชือ่

เจ้ำหน้ำที่

เอกสารประกอบการลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์
การโอนหลักทรัพย์ทวไป
ั่

1.
2.
3.
4.

แบบคาขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ กรอกรำยละเอียด พร้อมลงลำยมือชือ่ ผูร้ บั โอนหลักทรัพย์อย่ำงถูกต้องครบถ้วน
ใบหลักทรัพย์ฉบับจริ ง โดยด้ำนหลังใบหลักทรัพย์ ผูถ้ อื หลักทรัพย์ลงชือ่ สลักหลังในช่องผูโ้ อน และผูร้ บั โอนลงชือ่ สลักหลังในช่องผูร้ บั โอน
สาเนาหลักฐานแสดงตนของผู้ที่ได้ลงลายมือชื่อเป็ นพยานในแบบคาขอฯ (กรณีขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่) ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยเจ้ำของเอกสำร
เอกสารแสดงตนของผู้โอนหลักทรัพย์, ผู้รบั โอนหลักทรัพย์ และผู้รบั มอบอานาจ (ถ้ามี) ตำมประเภทของบุคคลรำยละเอียดตำมตำรำงด้ำนล่ำง
หำกกรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถำมข้อมูลพิม่ เติมที่ SET Contact Center ตำมช่องทำงกำรติดต่อด้ำนล่ำงของแบบคำขอฯ หรือ

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

5. การลงทะเบียนการโอนประเภทอื่นๆ โปรดสอบถำมข้อมูลพิม่ เติมที่ SET Contact Center ตำมช่องทำงกำรติดต่อด้ำนล่ำงของแบบคำขอฯ หรือ https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210104_ownership_transfer.pdf
ประเภทบุคคล

เอกสารแสดงตน

บุคคลธรรมดา
- สัญชาติ ไทย

1. กรณีผโู้ อนและผูร้ บั โอน มำดำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชำชน ฉบับจริ ง
2. กรณีผโู้ อนไม่ได้มำดำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลอื่นนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูโ้ อน ฉบับจริ ง และสาเนา ลงลำยมือชือ่ รับรองสำเนำถูกต้องโดยเจ้ำของบัตร มำแสดง
3. กรณีผรู้ บั โอนไม่ได้มำดำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องมอบอำนำจให้บุคคลอื่นมำดำเนินกำรแทน นำบัตรประจำตัวประชำชนของผูร้ บั โอน ฉบับจริ ง และสาเนา ลงลำยมือชือ่ รับรองสำเนำถูกต้องโดยเจ้ำของบัตร มำแสดง
4. กรณีส่งเอกสำรมำดำเนินกำรทำงไปรษณีย์ โปรดแนบ 1) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ลงลำยมือชือ่ รับรองสำเนำถูกต้องโดยเจ้ำของบัตร 2) หนังสือรับรองสำเนำรำยกำรเกีย่ วกับบัตรประจำตัวประชำชนทีอ่ อกโดยสำนักงำนเขต/อำเภอฉบับจริง ของผูโ้ อนและ
ผูร้ บั โอน (อำยุไม่เกิน 90 วัน นับจำกวันออกเอกสำร) เว้นแต่ผโู้ อนดำเนินกำรลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็ นกำรแสดงเจตนำกำรโอนหุ้นต่อเจ้ ำพนักงำนสอบสวนแทนกำรแนบหนังสือรับรองสำเนำรำยกำรเกีย่ วกับบัตรประจำตัวประชำชน

บุคคลธรรมดา
- สัญชาติ อื่น

1. กรณีผโู้ อนและผูร้ บั โอน มำดำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องแสดงใบต่ำงด้ำว/หนังสือเดินทำง ฉบับจริ ง
2. กรณีผโู้ อนไม่ได้มำดำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลอื่นนำใบต่ำงด้ำว/หนังสือเดินทำงของผูโ้ อน ฉบับจริ ง* และสาเนา ลงลำยมือชือ่ รับรองสำเนำถูกต้องโดยเจ้ำของเอกสำร มำแสดง
3. กรณีผรู้ บั โอนไม่ได้มำดำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องมอบอำนำจให้บุคคลอื่นมำดำเนินกำรแทน นำใบต่ำงด้ำว/หนังสือเดินทำงของผูร้ บั โอน ฉบับจริ ง* และสาเนา ลงลำยมือชือ่ รับรองสำเนำถูกต้องโดยเจ้ำของเอกสำร มำแสดง
* กรณีไม่สำมำรถแสดงหนังสือเดินทำงฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสำรมำดำเนินกำรทำงไปรษณีย์
- สำเนำหนังสือเดินทำง ต้องให้เจ้ำหน้ำที่ Notary Public รับรองควำมถูกต้องของสำเนำหนังสือเดินทำง และให้สถำนทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลำยมือชือ่ และตรำประทับของเจ้ำหน้ำที่ Notary Public ด้วย
 กำรรับรองเอกสำรต้องไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันทีย่ ่นื แบบคำขอต่อนำยทะเบียน
* กรณีไม่สำมำรถแสดงใบต่ำงด้ำวฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสำรมำดำเนินกำรทำงไปรษณีย์
- หนังสือรับรองรำยกำรเกีย่ วกับทะเบียนรำษฎร (อำยุไม่เกิน 90 วัน นับจำกวันออกเอกสำร)

นิ ติบุคคล
- สัญชาติ ไทย

1. สำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ (ซึง่ ออกไม่เกิน 6 เดือน) ลงลำยมือชือ่ รับรองโดยกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้
2. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน/ใบต่ำงด้ำว/หนังสือเดินทำง ของกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันนิตบิ ุคคลลงลำยมือชือ่ รับรองสำเนำถูกต้องโดยเจ้ำของเอกสำร

นิ ติบุคคล
- สัญชาติ อื่น

1. สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษทั ซึง่ ออกโดยหน่ วยงำนรำชกำรทีม่ อี ำนำจของประเทศซึง่ นิตบิ ุคคลนัน้ มีภมู ลิ ำเนำ
2. สำเนำหนังสือรับรองรำยชือ่ กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันนิตบิ ุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนำจในกำรลงนำมผูกพัน และทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่ ซึง่ ออกโดยเจ้ำหน้ำทีข่ องนิตบิ ุคคลนัน้ หรือหน่ วยงำนรำชกำรทีม่ อี ำนำจของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้ มีภมู ลิ ำเนำ
3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือหนังสือเดินทำงของกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ ซึง่ รับรองควำมถูกต้องโดยเจ้ำของเอกสำร
กรณีเอกสำรได้จดั ทำหรือรับรองควำมถูกต้องในต่ำงประเทศ ต้องดำเนินกำร ดังนี้
1. ให้เจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหน่ วยงำนอื่นใดทีม่ อี ำนำจในประเทศทีเ่ อกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือรับรองควำมถูกต้องทำกำรรับรองลำยมือชือ่ ของผูจ้ ดั ทำหรือผูใ้ ห้คำรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรดังกล่ำว
2. ให้เจ้ำหน้ำทีข่ องสถำนทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือรับรองควำมถูกต้องทำกำรรับรองลำยมือชือ่ และตรำประทับของเจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่ได้ดำเนินกำรตำม (1)
 กำรรับรองเอกสำรต้องไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันทีย่ ่ืนแบบคำขอต่อนำยทะเบียน
 เอกสำรทีจ่ ดั ทำขึน้ เป็ นภำษำต่ำงประเทศนอกเหนือจำกภำษำอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่ำงน้อยเป็ นภำษำอังกฤษ
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