ศรท-301

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผูถ้ ือหลักทรัพย์
วันที่

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

ระบุข้อมูลเดิ ม (ก่อนแก้ไข)

ระบุข้อมูลใหม่ ที่ต้องกำรแก้ไข

 คำนำหน้ ำชื่อ
 ชื่อตัว – ชื่อสกุล
 ที่อยู่ในกำรติ ดต่อ











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

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

 รหัสไปรษณี ย์
 โทรศัพท์บ้ำน/ ที่ทำงำน
 โทรศัพท์เคลื่อนที่
 อีเมล (email)











 อื่นๆ





 การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อศูนย์รบั 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 ามที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ กาหนดไว้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึน้ แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ อันเนื่องมาจากการดาเนินการตามรายการทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ และชดใช้ให้แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ จนครบถ้วน
ข้ า พเจ้ า ได้ ศึ ก ษารายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นค าประกาศเกี่ ย วกั บ ความเป็ นส่ ว นตั ว ของกลุ่ ม ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (“กลุ่ ม ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ”)
(https://www.set.or.th/th/privacy-notice) เป็ นอย่างดีแล้วและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ ามทีข่ า้ พเจ้าเปิ ดเผยให้แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ (หากมี) จะ
ถูกประมวลผลและได้รบั ความคุม้ ครองภายใต้คาประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดาเนินการให้บุคคลทีส่ ามได้อ่านรายละเอียดทีร่ ะบุไว้
ในคาประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว รวมทัง้ ได้รบั ความยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนัน้ แก่ศูนย์รบั ฝากฯ อย่างถูกต้ องและเป็ นไปตาม
กฎหมายทุกประการ
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสาหรับกรณีดาเนินการพิเศษ (เช่น กรณีท่ใี ช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ) ซึ่งต้องนาส่งข้อมู ลเพิม่ เติมที่อาจมีขอ้ มูลส่วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหวรวมอยู่ดว้ ยนัน้ โดยข้อมูลเพิม่ เติมดังกล่าวเป็ นข้อมูลทีม่ คี วามจาเป็ นต่อการให้บริการของศูนย์รบั ฝากฯ ดังนัน้ การไม่ได้รบั ข้อมูลเพิม่ เติมดังกล่าวจึงอาจทาให้ศนู ย์รบั ฝากฯ ไม่สามารถ
ให้บริการแก่ขา้ พเจ้าได้ และโดยการลงนามในแบบคาขอนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ศนู ย์รบั ฝากฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวนัน้ เพื่อการให้บริการของศูนย์รบั ฝากฯ
เอกสำรประกอบ โปรดดูรำยละเอียดด้ำนหลังแบบคำขอฯ 

ลงชื่อ______________________________________ ผูถ้ อื หลักทรัพย์
(_____________________________________) โทรศัพท์
กรณี ผถู้ ือหลักทรัพย์ มอบอำนำจให้บคุ คลอื่นดำเนิ นกำรแทน ต้องลงลำยมือชื่อในช่องลงชื่อผูถ้ ือหลักทรัพย์และผูม้ อบอำนำจ
ข้าพเจ้า ขอมอบอานาจให้______________________________________________ดาเนินการยื่นแบบคาขอฯ แทนข้าพเจ้า

อากรแสตมป์
10 บาท

ลงชื่อ________________________________ผูม้ อบอานาจ ลงชื่อ_____________________________ผูร้ บั มอบอานาจ
(________________________________)
(_____________________________) โทรศัพท์_______________________
สาหรับเจ้าหน้าที่
วันที_่ ___________________เลขทีร่ ายการ___________________ผูต้ รวจรับ___________

ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผูถ้ อื หลักทรัพย์แล้ว
ลงชือ่ ______________________เจ้าหน้าที่
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เอกสำรประกอบกำรขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

1. แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ทีก่ รอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผูถ้ อื หลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสำรประกอบกำรแก้ไข กรณีเปลีย่ น คานาหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล โปรดแนบ
 เอกสารการเปลีย่ น คานาหน้า, ชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบสาคัญการสมรส, ใบสาคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
 ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชื่อสกุลเดิมก่อนแก้ไข) พร้อมแบบคาขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพื่อขอให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์
ฉบับใหม่ (ชื่อสกุลใหม่ตามทีข่ อแก้ไข)
3. เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์และผู้รบั มอบอำนำจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคาขอฯ
หรือ https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิตบิ ุคคล.pdf
4. สาเนาเอกสารแสดงตนสาหรับกรณีดาเนินการทั ่วไปทีน่ าส่งให้แก่ศูนย์รบั ฝากฯ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว ซึง่ เป็ นข้อมูล
ทีไ่ ม่จาเป็ นต่อการให้บริการของศูนย์รบั ฝากฯ และศูนย์รบั ฝากฯ ไม่มคี วามประสงค์ทจ่ี ะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าว ดังนัน้
เจ้าของเอกสารสามารถดาเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วามอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนาส่งเอกสารแสดงตนทีป่ รากฏข้อมูลส่วน
บุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวนัน้ ให้แก่ศูนย์รบั ฝากฯ ทัง้ นี้ในกรณีทไ่ี ม่ได้ดาเนินการเพื่อปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าว ศูนย์รบั
ฝากฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าว
ประเภทบุคคล

เอกสำรแสดงตน เฉพำะกำรแก้ไข ชื่อ-สกุล

เอกสำรแสดงตน
กรณี กำรแก้ไขอื่น ๆ

บุคคลรรมดำ
- สัญชำติ ไทย

1. กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง
2. กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์ไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอานาจให้บุคคลอื่น
มาดาเนินการแทน นาบัตรประจาตัวประชาชนของผูถ้ อื หลักทรัพย์ ฉบับจริง*
และสำเนำ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง
* กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงของผูถ้ อื หลักทรัพย์ได้
โปรดแนบ หนังสือรับรองสาเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชนที่ออก
โดยสานักงานเขต/อาเภอ ฉบับจริง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) ของ
ผูถ้ อื หลักทรัพย์ เพิม่ เติม
3. กรณีสง่ เอกสารมาดาเนินการทางไปรษณีย์
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ทีไ่ ด้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยเจ้าของบัตร

- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
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ศรท-301
ประเภทบุคคล

เอกสำรประกอบกำรขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
เอกสำรแสดงตน เฉพำะกำรแก้ไข ชื่อ-สกุล

เอกสำรแสดงตน
กรณี กำรแก้ไขอื่น ๆ

บุคคลรรมดำ
- สัญชำติ อื่น

1. กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง
ฉบับจริง
2. กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์ไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอานาจให้บุคคลอื่นมา
ดาเนินการแทน นาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทางของผูถ้ อื หลักทรัพย์ ฉบับจริง*
และสำเนำ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารมาแสดง
* กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดาเนินการ
ทางไปรษณีย์
- สาเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของ
สาเนาหนังสือเดินทางและให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและ
ตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย่ ่นื แบบคาขอต่อนายทะเบียน
* กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างด้าวฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดาเนินการ
ทางไปรษณีย์
โปรดแนบ หนังสือรับรองรายการเกีย่ วกับทะเบียนราษฎร (อายุไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันออกเอกสาร) เพิม่ เติม

นิ ติบคุ คล
- สัญชำติ ไทย

1. สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึง่ ออกไม่เกิน 1 ปี ) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพัน
นิตบิ ุคคลนัน้
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล ลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

นิ ติบคุ คล
- สัญชำติ อื่น

1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ซึง่ ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่ อี านาจของประเทศซึง่ นิตบิ ุคคลนัน้
มีภูมลิ าเนา
2. สาเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออานาจในการลงนามผูกพัน
และทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ ซึง่ ออกโดยเจ้าหน้าทีข่ องนิตบิ ุคคลนัน้ หรือหน่วยงานราชการทีม่ อี านาจของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคล
นัน้ มีภูมลิ าเนา
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ ซึง่ รับรองความ
ถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
กรณีเอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง
ทาการรับรองลายมือชื่อของผูจ้ ดั ทาหรือผูใ้ ห้คารับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
2. ให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องทาการรับรอง
ลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการตาม (1)
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย่ ่นื แบบคาขอต่อนายทะเบียน
 เอกสารทีจ่ ดั ทาขึน้ เป็ นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลอย่างน้อย
เป็ นภาษาอังกฤษ

- ส าเนาใบต่ า งด้ า ว/ส าเนา
หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อ
รั บ รองส าเนาถู ก ต้ อ งโดย
เจ้าของเอกสาร

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว หมายความถึง ข้อมูลทีม่ คี วามหมายตามที่ มาตรา 26 ของ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล กาหนดไว้
เช่น ศาสนา หมูเ่ ลือด เป็ นต้น
2. ศูนย์รบั ฝากฯ จะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมือ่ ได้รบั เอกสารทีค่ รบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น ภาพถ่ายสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่
ศรท-301_V.4/2022 : 01/03/2022
ชัดเจน หรือการลงลายมือชือ่ ชัดเจน เป็ นต้น

