ศรท-401

แบบคำขอฝำกหลักทรัพย์ บัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที่
สำหรับบุคคลธรรมดำ
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึง่ แสดงว่าท่านเป็ นบุคคลอเมริกนั ตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอก W-9)

1. พลเมืองอเมริกนั หรือเกิดในสหรัฐอเมริกา
2. มีสญ
ั ชาติท่ี 2 เป็ นอเมริกนั
3. มีถนิ่ ทีอ่ ยูถ่ าวรในประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับนิ ติบคุ คล
1. เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศสหรัฐฯ (หาก“ใช่”โปรดกรอก W-9)
2. เป็ นสถาบันการเงิน ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA (ระบุประเภท ⃝ PFFI,

⃝ RDCFFI)

 ใช่
 ใช่
 ใช่

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่
 ใช่

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

หาก“ใช่”โปรดกรอกหมายเลข GIIN ...

3. เป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ รี ายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของรายได้รวม

 ใช่  ไม่ใช่
หรือมีทรัพย์สนิ ทีก่ ่อให้เกิดรายได้ดงั กล่าวได้ตงั ้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด (หาก “ใช่” โปรดกรอก W-8BEN-E)

ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์กองทุนรวม/บริษทั
เลขทีใ่ บหุน้
จานวน
หน่วย/หุน้ ตัวอักษร

หน่ วย/หุน้

มีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์จานวนดังกล่าวข้างต้น เข้าไว้ในบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ โดยข้าพเจ้าได้ลงนามสลักหลังใบหุน้ ในช่องผูโ้ อน และ
ระบุชอ่ื ผูร้ บั โอนเป็ น “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ผูฝ้ าก” พร้อมส่งมอบใบหุน้ ให้แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด (“บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ”) เรียบร้อยแล้ว*
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์กอ่ ให้เกิดความ
เสียหายใด ๆ ขึน้ แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ จนครบถ้วน
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลทีป่ รากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอืน่ ทีม่ อี านาจตาม
กฎหมายหรือมีขอ้ ตกลงกับบริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ ในการขอเรียกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้
ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าตกลงทีจ่ ะนาส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลีย่ นแปลงอันทาให้ขอ้ มูล
ของข้าพเจ้าทีร่ ะบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีทบ่ี ริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ มีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คายินยอมเพิม่ เติม ข้าพเจ้าตกลงที่จะ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จตามทีไ่ ด้รบั การร้องขอภายในเวลาที่บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ กาหนด
หมำยเหตุ กรณี ผถู้ ือหลักทรัพย์ต้องกำรถอนหุ้นที่ ฝำกในบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ไปถือเป็ นใบหุ้น จะเสียค่ำธรรมเนี ยมกำรถอน
หลักทรัพย์ตำมอัตรำที่ บริ ษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด
เอกสำรประกอบ โปรดดูรำยละเอียดด้ำนหลังแบบคำขอฯ 

ลงชื่อ
ผูถ้ อื หลักทรัพย์
(
) โทรศัพท์
กรณี ผ้ถู ือหลักทรัพย์ มอบอำนำจให้บคุ คลอื่นดำเนิ นกำรแทน ต้องลงลำยมือชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอำนำจ
ข้าพเจ้า ขอมอบอานาจให้
ลงชือ่
(

ดาเนินการยืน่ แบบคาขอฯ แทนข้าพเจ้า
ผูม้ อบอานาจ ลงชือ่
)
(

อากรแสตมป์
10 บาท

ผูร้ บั มอบอานาจ
) โทรศัพท์

สาหรับเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผูถ้ อื หลักทรัพย์แล้ว

วันที_่ ________________ เลขทีร่ ายการ____________ผูต้ รวจรับ_____________

ลงชือ่

เจ้าหน้าที่

เอกสำรประกอบแบบคำขอฝำกหลักทรัพย์ บัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
1. แบบคำขอฝำกหลักทรัพย์ บัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ทีก่ รอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชือ่ ผูถ้ อื หลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. ใบหลักทรัพย์ฉบับจริ ง
ช่องผู้โอน ผูถ้ อื หลักทรัพย์ลงชือ่ สลักหลัง
ช่องผู้รบั โอน ระบุชอ่ื “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ผูฝ้ าก” สาหรับผูถ้ อื หลักทรัพย์สญ
ั ชาติไทย และ
”THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS” สาหรับผูถ้ อื หลักทรัพย์ทม่ี ไิ ด้มสี ญ
ั ชาติไทย
3. เอกสำรแสดงตนของผูถ้ ือหลักทรัพย์ และผูร้ บั มอบอำนำจ (ถ้ำมี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคาขอฯ
หรือ https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210104_person_juristic.pdf
ประเภทบุคคล

เอกสำรแสดงตน

บุคคลธรรมดำ
- สัญชำติ ไทย

1. กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริ ง

บุคคลธรรมดำ
- สัญชำติ อื่น

1. กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริ ง
2. กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์ไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอานาจให้บุคคลอื่นมาดาเนินการแทน นาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทางของผูร้ บั โอน ฉบับจริ ง*
และสำเนำ ลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร มาแสดง
* กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดาเนินการทางไปรษณีย์
- สาเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสาเนาหนังสือเดินทาง และให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรอง
ลายมือชือ่ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันทีย่ ่นื แบบคาขอต่อนายทะเบียน
* กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างด้าวฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดาเนินการทางไปรษณีย์
- หนังสือรับรองรายการเกีย่ วกับทะเบียนราษฎร (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)

นิ ติ บคุ คล
- สัญชำติ ไทย

1. สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึง่ ออกไม่เกิน 6 เดือน) ลงลายมือชือ่ รับรองโดยกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

นิ ติ บคุ คล
- สัญชำติ อื่น

1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ซึง่ ออกโดยหน่ วยงานราชการทีม่ อี านาจของประเทศซึง่ นิตบิ ุคคลนัน้ มีภมู ลิ าเนา
2. สาเนาหนังสือรับรองรายชือ่ กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออานาจในการลงนามผูกพัน และทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ ซึง่ ออก
โดยเจ้าหน้าทีข่ องนิตบิ ุคคลนัน้ หรือหน่วยงานราชการทีม่ อี านาจของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้ มีภมู ลิ าเนา
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ ซึง่ รับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
กรณีเอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่ วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องทาการรับรองลายมือชือ่ ของ
ผูจ้ ดั ทาหรือผูใ้ ห้คารับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
2. ให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องทาการรับรองลายมือชือ่ และตราประทับขอ
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการตาม (1)
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันทีย่ ่นื แบบคาขอต่อนายทะเบียน
 เอกสารทีจ่ ดั ทาขึน้ เป็ นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลอย่างน้อยเป็ นภาษาอังกฤษ

2. กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์ไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอานาจให้บุคคลอื่นมาดาเนินการแทน นาบัตรประจาตัวประชาชนของผูถ้ ือหลักทรัพย์
ฉบับจริ ง และสำเนำ ลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง
* กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงของผูถ้ อื หลักทรัพย์ได้ โปรดแนบ หนังสือรับรองสาเนารายการเกีย่ วกับบัตรประจาตัวประชาชนที่
ออกโดยสานักงานเขต/อาเภอ ฉบับจริ ง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) ของผูถ้ อื หลักทรัพย์ เพิม่ เติม
3. กรณีส่งเอกสารมาดาเนินการทางไปรษณีย์
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ที่ได้ลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
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