ศรท-302
แบบคําขอพิ มพ์เอกสารสําหรับผู้ถือหลักทรัพย์
วันที .........................................................
ข้าพเจ้า ............................................................................................................................................................................................................
ในฐานะผูถ้ อื หลักทรัพย์ กองทุนรวม/บริษทั ...............................................................................................................................................................
มีความประสงค์ขอให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ) จัดพิมพ์เอกสาร ดังนี0
สําหรับผูถ้ ือหลักทรัพย์
ประเภทเอกสาร/รายงาน

สําหรับเจ้าหน้ าที( บริ ษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
จํานวน
(ราย/หน้ า)

 1. ทะเบียนผูถ้ อื หุน้
 2. รายละเอียดใบหุน้
 3. หนังสือรับรองการถือครองหลักทรัพย์
ณ วันที. ............................................................................
 4. รายละเอียดการจ่ายเงินปนั ผล/ดอกเบีย0 /สิทธิอนื ใด
ทีเ ป็ นตัวเงิน (ระบุ เดือน/ปี)............................................
 5. คัดสําเนาเอกสารการโอนหุน้ และใบหุน้
 6. ค่าคัดถ่ายข้อมูลตามทีป รากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
 7. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ ่าย (ระบุ เดือน/ปี ที
จ่ายเงินปนั ผล) ................................................................
 8. รายชือ ผูถ้ อื หุน้ พร้อมทีอ ยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน
วันที. .....................................จํานวน..........................ราย
 9. รายชือ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน
วันที. ................................................................................
 10. อืน ๆ ระบุ).....................................................................

อัตรา (รวม Vat 7%)

จํานวนเงิ น
(บาท)

หน้ าละ 9 บาท (กรณี เกิ น 5 หน้ าคิ ด 45 บาท )
หน้ าละ 9 บาท (กรณี เกิ น 5 หน้ าคิ ด 45 บาท )
หน้ าละ 9 บาท (กรณี เกิ น 5 หน้ าคิ ด 45 บาท )
หน้ าละ 9 บาท (กรณี เกิ น 5 หน้ าคิ ด 45 บาท )
หน้ าละ 9 บาท (กรณี เกิ น 5 หน้ าคิ ด 45 บาท )
หน้าละ 9 บาท
หน้าละ 9 บาท
รายละ 1 บาท
รายละ 1 บาท

รวมจํานวนเงิ น (บาท)
โปรดระบุวตั ถุประสงค์ในการขอพิ มพ์เอกสาร..............................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้า มีความประสงค์รบั เอกสารที(ขอให้จดั พิ มพ์ โดย  รับทีบ ริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ
 ส่งเอกสารทางไปรษณียล์ งทะเบียน ทีอ ยู่ ...................................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ......................
 โปรดชําระเงิ นให้พอดีกบั อัตราค่าจัดพิ มพ์เอกสารข้างต้น ทัง+ นี+ ผู้ถือหลักทรัพย์ รับทราบว่าในกรณี ที(มีการชําระเงิ นเกิ น และ/หรือ
กรณี ที( TSD ได้ดาํ เนิ นการตรวจสอบแล้วไม่พบ ข้อมูลใดๆ TSD ขอสงวนสิ ทธิ4 ไม่นําส่งเงิ นที(ได้รบั ชําระไว้คืนแก่ผ้ถู ือหลักทรัพย์ ไม่ว่ากรณี ใดทัง+ สิ+ น
 TSD อาจเปลี(ยนแปลงอัตราดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
การออกใบเสร็จรับเงิ น
□ ไม่ต้องการใบเสร็จรับเงิ น/ใบกํากับภาษี
□ ต้องการใบเสร็จรับเงิ น/ใบกํากับภาษี

ลงชือ ............................................................... ผูถ้ อื หลักทรัพย์
(................................................................) โทรศัพท์.....................................................
กรณี ผ้ถู ือหลักทรัพย์ มอบอํานาจให้บคุ คลอื(นดําเนิ นการแทน ต้องลงลายมือชื(อในช่องลงชื(อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอํานาจ
ข้าพเจ้า ขอมอบอํานาจให้.............................................................................................ดําเนินการ
 ยืนแบบคําขอฯ  ยืนแบบคําขอฯ และรับเอกสาร แทนข้าพเจ้า

อากรแสตมป์
10 บาท

ลงชือ................................................,,,,,,,,..........ผูม้ อบอํานาจ ลงชือ...........................,,,,,,,,,,,,,........................ผูร้ บั มอบอํานาจ
(................................,,,,,,,,,........................)
(……………………..………….……….…..) โทรศัพท์....................................................
สําหรับเจ้าหน้าที
ลงชือ..........................................เจ้าหน้าที วันที. ...........................................

สําหรับผูถ้ อื หลักทรัพย์ / ผูร้ บั เอกสาร
ลงชือ...................................................ผูร้ บั เอกสาร วันที. ................................
เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคําขอฯ 

เอกสารประกอบการขอพิมพ์ เอกสารสําหรั บผู้ถือหลักทรั พย์
1. แบบคําขอพิ มพ์เอกสารสําหรับผูถ้ ือหลักทรัพย์ ทีก รอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชือ ผูถ้ อื หลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. กรณี เปลี(ยน คํานํ าหน้ าชื(อ/ชื(อ-สกุล โปรดแนบเอกสารการเปลีย น คํานําหน้าชือ , ชือ ตัว-ชือ สกุล ใบสําคัญการสมรส, ใบสําคัญการหย่า
แล้วแต่กรณี
3. กรณีเจ้าของหลักทรัพย์ทฝี ากหลักทรัพย์ไว้กบั บริษทั สมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์ (Broker / Custodian) ขอพิ มพ์เอกสารตามข้อ 8 และ 9 โปรดแนบ
หนังสือรับรองการเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์เพื(อใช้ประกอบการขอตรวจสอบหรือคัดรายชื(อผูถ้ ือหุ้น ทีอ อกโดยบริษทั สมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์
(Broker / Custodian) ตามแบบฟอร์มทีบ ริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ กําหนด (ยกเว้น เจ้าของหลักทรัพย์มาติดต่อขอพิมพ์เอกสาร ณ วันทีป ิดสมุดทะเบียน
ผูถ้ อื หุน้ ไม่ตอ้ งแนบหนังสือรับรองการเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์ฯ)
4. ค่าธรรมเนี ยมการขอพิ มพ์เอกสารสําหรับผูถ้ ือหลักทรัพย์ ชําระเป็ นเงินสด ได้ที( บริ ษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ
กรณี ที( ส่งแบบคําขอฯ ทางไปรษณี ย์ โปรดแนบสําเนาหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี ชือ บัญชี บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนวิทยุ บัญชีออมทรัพย์ เลขทีบ ญ
ั ชี 049-2-63596-6
5. เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล กรณีบุคคลประเภทอืน ๆ สอบถามข้อมูลได้ที SET Contact Center 0 2009 9999
ประเภทบุคคล

เอกสารประกอบแบบคําขอ

บุคคลธรรมดา
- สัญชาติ ไทย

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ลงลายมือชือ รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)

บุคคลธรรมดา
- สัญชาติ อื(น

- สําเนาใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง ลงลายมือชือ รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)

นิ ติ บคุ คล
- สัญชาติ ไทย

1. สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึง ออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชือ รับรองโดยกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน0
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลลงลายมือชือ รับรองสําเนา

ถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิ ติ บคุ คล
- สัญชาติ อื(น

1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ซึง ออกโดยหน่ วยงานราชการทีม อี ํานาจของประเทศซึง นิตบิ ุคคลนัน0 มีภมู ลิ าํ เนา
2. สําเนาหนังสือรับรองรายชือ กรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล พร้อมด้วยเงือ นไขหรืออํานาจในการลงนามผูกพัน และ
ทีต งั 0 สํานักงานใหญ่ ซึง ออกโดยเจ้าหน้าทีข องนิตบิ ุคคลนัน0 หรือหน่วยงานราชการทีม อี ํานาจของประเทศทีน ติ บิ ุคคลนัน0 มีภมู ลิ าํ เนา
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน0 ซึง รับรองความถูกต้องของเอกสาร
กรณีเอกสารได้จดั ทําหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดําเนินการ ดังนี0
1. ให้เจ้าหน้าที Notary Public หรือหน่ วยงานราชการทีม อี ํานาจในประเทศทีไ ด้จดั ทําเอกสาร หรือรับรองความถูกต้อง ทําการรับรอง
ลายมือชือ ผูจ้ ดั ทําหรือผูใ้ ห้คาํ รับรองความถูกต้องของเอกสารนัน0 และประทับตราเจ้าหน้าที Notary Public หรือหน่ วยงานราชการนัน0 ด้วย
2. ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศทีไ ด้จดั ทําเอกสาร หรือรับรองความถูกต้อง รับรองลายมือชือ และตราประทับของ
เจ้าหน้าที Notary Public หรือหน่ วยงานราชการทีม อี ํานาจตามข้อ 1. ด้วย
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย นื แบบคําขอต่อนายทะเบียน

