ศรท-301

แบบคําขอแก้ไขข้อมูลผูถ้ ือหลักทรัพย์

วันที. ......................................................
ข้าพเจ้า...................................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที..…....................................................................................................
มีความประสงค์ขอให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ”) แก้ไขข้อมูลผูถ้ อื หลักทรัพย์ ดังนี4
ประเภทข้อมูล
 คํานําหน้ าชือ
 ชือ – นามสกุล

 ทีอยู่ในการติ ดต่อ

 ทีอยู่ในการส่งหนังสือมอบฉันทะ
และเอกสารเชิ ญประชุม
(Principal address)
เมือมียอดหุ้น ณ วันปิ ด XM






รหัสไปรษณี ย์
โทรศัพท์บ้าน/ ทีทาํ งาน
โทรศัพท์เคลือนที/ โทรสาร
อีเมล (email) อีเมลในการรับแจ้งผลการ

ระบุข้อมูลเดิ ม (ก่อนแก้ไข)




ระบุข้อมูลใหม่ทีต้องการแก้ไข




 ใช้ทอี ยู่ซงึ แจ้งเปลีย นแปลงใหม่ขา้ งต้น
 ระบุทอี ยู่* .........................................................................................................................

...............................................................................................................................................
* ซึง เป็ นทีอ ยูต่ ามหน้าทะเบียนทีไ ด้แจ้งไว้กบั TSD หรือ บริษทั สมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน)
จึงจะมีผลต่อการเลือก Principal address















แก้ไขข้อมูลผูถ้ อื หลักทรัพย์

 อืนๆ ……………….……………….

 การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมือ บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ ได้รบั หนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทําการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ในกรณีทที ่านฝากหลักทรัพย์
ไว้กบั บริษทั สมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ โปรดติดต่อกับบริษทั สมาชิกผูฝ้ ากของท่านโดยตรง
 ทีอ ยู่สาํ หรับการส่งเอกสารควรเป็ นทีอ ยู่ทสี ะดวกต่อการรับเอกสารโดยวิธไี ปรษณียล์ งทะเบียน แต่มใิ ห้ระบุทอี ยู่เป็ นตูไ้ ปรษณียต์ ามทีก รมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กําหนดไว้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามทีร ะบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึน4 แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ
อันเนืองมาจากการดําเนินการตามรายการทีร ะบุไว้ขา้ งต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทีเ กิดขึน4 และชดใช้ให้แก่บริษทั
ศูนย์รบั ฝากฯ จนครบถ้วน

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคําขอฯ 

ลงชือ .......................................................................... ผูถ้ อื หลักทรัพย์
(.........................................................................) หมายเลขโทรศัพท์เคลือ นที. ..........................................................
กรณี ผ้ถู ือหลักทรัพย์ มอบอํานาจให้บคุ คลอืนดําเนิ นการแทน ต้องลงลายมือชือในช่องลงชือผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอํานาจ
….

ข้าพเจ้า ขอมอบอํานาจให้......................................................................................ดําเนินการยืน แบบคําขอฯ แทนข้าพเจ้า

อากรแสตมป์
10 บาท

ลงชือ ...............................................................ผูม้ อบอํานาจ ลงชือ ..........................................................ผูร้ บั มอบอํานาจ
(.............................................................)
(………………………..…………….…..) โทรศัพท์...................................................
สําหรับเจ้าหน้าที
วันที…
 ....................................เลขทีร ายการ....................................ผูต้ รวจรับ........................

ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผูถ้ อื หลักทรัพย์แล้ว
ลงชือ.................................................เจ้าหน้าที

เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
1. แบบคําขอแก้ไขข้อมูลผูถ้ ือหลักทรัพย์ ทีก รอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชือ ผูถ้ อื หลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารประกอบการแก้ไข กรณีเปลีย น คํานําหน้าชือ /ชือ -สกุล โปรดแนบ
 เอกสารการเปลีย น คํานําหน้า, ชือ ตัว, ชือ สกุล, ใบสําคัญการสมรส, ใบสําคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
 ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชือ สกุลเดิมก่อนแก้ไข) พร้อมแบบคําขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพือ ขอให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่
(ชือ สกุลใหม่ตามทีข อแก้ไข)
3. เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล กรณีบุคคลประเภทอืน ๆ สอบถามข้อมูลเพิม เติมที SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อ
ด้านล่างของแบบฟอร์ม
ประเภทบุคคล

เอกสารประกอบ เฉพาะการแก้ไข ชือ-สกุล

เอกสารประกอบการแก้ไขอืน ๆ

บุคคลธรรมดา
- สัญชาติ ไทย

- บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริ ง* และสําเนา ลงลายมือชือ รับรองสําเนาถูกต้องโดย
เจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
* กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดําเนินการทาง
ไปรษณีย์ โปรดแนบ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ลงลายมือชือ รับรองสําเนาถูกต้อง และ
หนังสือรับรองสําเนารายการเกีย วกับบัตรประจําตัวประชาชนทีอ อกโดยสํานักงานเขต/อําเภอ
ฉบับจริ ง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ลงลายมือชือ รับรองสําเนาถูกต้อง
โดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)

บุคคลธรรมดา
- สัญชาติ อืน

- ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริ ง* และสําเนา ลงลายมือชือ รับรองสําเนาถูกต้องโดย
เจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
* กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดําเนินการทางไปรษณีย์
- สําเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที Notary Public รับรองความถูกต้องของสําเนาหนังสือ
เดินทางและให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชือ และตราประทับของเจ้าหน้าที
Notary Public ด้วย
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย นื แบบคําขอต่อนายทะเบียน

- สําเนาใบต่างด้าว/สําเนาหนังสือ
เดินทาง ลงลายมือชือ รับรองสําเนา
ถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
(เอกสารไม่หมดอายุ)

นิ ติ บคุ คล
- สัญชาติ ไทย

1. สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึง ออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชือ รับรองโดยกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน4
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล ลงลายมือชือ รับรองสําเนา
ถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)

นิ ติ บคุ คล
- สัญชาติ อืน

1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ซึง ออกโดยหน่ วยงานราชการทีม อี ํานาจของประเทศซึง นิตบิ ุคคลนัน4 มีภมู ลิ าํ เนา
2. สําเนาหนังสือรับรองรายชือ กรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล พร้อมด้วยเงือ นไขหรืออํานาจในการลงนามผูกพัน และ
ทีต งั 4 สํานักงานใหญ่ ซึง ออกโดยเจ้าหน้าทีข องนิตบิ ุคคลนัน4 หรือหน่ วยงานราชการทีม อี ํานาจของประเทศทีน ิตบิ ุคคลนัน4 มีภมู ลิ าํ เนา
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน4 ซึง รับรองความถูกต้อง
โดยเจ้าของเอกสาร
กรณีเอกสารได้จดั ทําหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดําเนินการ ดังนี4
1. ให้เจ้าหน้าที Notary Public หรือหน่ วยงานอืน ใดทีม อี ํานาจในประเทศทีเ อกสารดังกล่าวได้จดั ทําหรือรับรองความถูกต้อง
ทําการรับรองลายมือชือ ของผูจ้ ดั ทําหรือผูใ้ ห้คาํ รับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
2. ให้เจ้าหน้าทีข องสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศทีเ อกสารดังกล่าวได้จดั ทําหรือรับรองความถูกต้องทําการรับรองลายมือชือ
และตราประทับของเจ้าหน้าที Notary Public หรือหน่ วยงานอืนใดทีไ ด้ดาํ เนินการตาม (1)
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย นื แบบคําขอต่อนายทะเบียน
 เอกสารทีจ ดั ทําขึน4 เป็ นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลอย่างน้อยเป็ นภาษาอังกฤษ

