ศรท-403

แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์
ระหว่ำงบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ กับสมำชิ กผู้ฝำกหลักทรัพย์

สำหรับยืน่ บริ ษทั หลักทรัพย์ /
คัสโตเดียน (Broker / Custodian)

ข้ำพเจ้ำ
จำนวน

มีควำมประสงค์โอนหลักทรัพย์ บริ ษทั /กองทุนรวม
หน่ วย/หุ้น ตัวอักษร

จำกบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ไปยังบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน

หน่ วย/หุ้น ดังนี้ (โปรดเลือกประเภทกำรโอน)

สำหรับเจ้ำหน้ ำที่
วันที่
เลขที่รำยกำร
ผูต้ รวจรับ

จำกบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน ไปยัง บัญชี บริ ษทั ผู้ออกหลักทรัพย์
โปรดกรอกรำยละเอียดข้อมูลผูถ้ ือหลักทรัพย์

• ชื่อบริ ษทั หลักทรัพย์ / คัสโตเดียน

สัญชาติ
อาชีพ
ทีอ่ ยู่สาหรับการติดต่อ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ทท่ี างาน

• ชื่อบัญชีลูกค้ำ

บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคลเลขที่
โทรศัพท์บา้ น

โทรศัพท์เคลื่อนที่
อีเมล

โทรสาร

สำหรับบุคคลธรรมดำ(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่าท่านเป็ นบุคคลอเมริ กนั ตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอก W-9)

• เลขที่บญ
ั ชี ลกู ค้ำ

 ใช่
 ใช่
 ใช่

1.เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา
2.เป็ นพลเมืองอเมริกนั หรือมีสญ
ั ชาติท่ี 2 เป็ นอเมริกนั
3.มีถนิ่ ทีอ่ ยูถ่ าวรในประเทศสหรัฐอเมริกา

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

สำหรับนิ ติบคุ คล

ลงชื่อ
(

ผูถ้ ือหลักทรัพย์
)

โทรศัพท์
โปรดยื่นเอกสำรที่บริ ษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน ของท่าน

1.เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศสหรัฐฯ (หาก“ใช่”โปรดกรอก W-9)
 ใช่
 ไม่ใช่
2.เป็ นสถาบันการเงิน ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA (ระบุประเภท ⃝ PFFI, ⃝ RDCFFI)
 ใช่
 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 ในรอบบัญชีปีลา่ สุด(หาก “ใช่” โปรดกรอก W-8BEN-E)
 กรณีหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงือ่ นไขการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย  หักภาษี ณ ทีจ่ ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลทีป่ รากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นทีม่ อี านาจตามกฎหมายหรือหน่วยงานทีม่ ขี อ้ ตกลงกับบริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ
ในการขอเรียกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้
ทังนี
้ ้ ข้าพเจ้าตกลงทีจ่ ะแจ้งและนาส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลีย่ นแปลงอันทาให้ขอ้ มูลของข้าพเจ้าทีร่ ะบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีท่ี
บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ มีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คายินยอมเพิม่ เติม ข้าพเจ้าตกลงทีจ่ ะดาเนินการให้แล้วเสร็จตามทีไ่ ด้รบั การร้องขอภายในเวลาทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ กาหนด

โปรดยื่นเอกสำรที่บริ ษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน ของท่าน

ลงชื่อ
(

ผูถ้ ือหลักทรัพย์
)

สำหรับบริ ษทั หลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน กับ บริ ษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ข้าพเจ้า
สมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์เลขที่
ได้พจิ ารณาตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการขอโอนจากเจ้าของหลักทรัพย์ทฝ่ี ากหลักทรัพย์ไว้กบั บัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว
และขอรับรองว่ารายการโอน/รับโอนตามที่ได้ระบุดงั กล่าวข้างต้นเป็ นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิด ความเสียหายใดขึน้ แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด อันเนื่องมาจากการดาเนินการตามรายการที่ระบุไว้ขา้ งต้นข้าพเจ้ า ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ และชดใช้ให้แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จนครบถ้วน
เอกสำรประกอบ โปรดดูรำยละเอียดด้ำนหลังแบบคำขอ 

ลงชื่อ
(

ผูม้ ีอำนำจ
)

เอกสำรประกอบกำรโอน / รับโอนหลักทรัพย์
ระหว่ำงบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ กับสมำชิ กผู้ฝำกหลักทรัพย์
1. แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่ำงบัญชีบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมำชิ กผู้ฝำกหลักทรัพย์ ทีก่ รอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง
ของแบบคาขอฯ หรือ https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210104_person_juristic.pdf
เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์
ประเภทบุคคล
เอกสำรแสดงตน
บุคคลธรรมดำ
- สัญชำติ ไทย

- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

บุคคลธรรมดำ
- สัญชำติ อื่น

- สาเนาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

นิ ติบคุ คล
- สัญชำติ ไทย

1. สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึง่ ออกไม่เกิน 6 เดือน) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)

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
หรือหน่ วยงานราชการทีม่ อี านาจของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้ มีภูมลิ าเนา
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ ซึง่ รับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
กรณีเอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องทาการรับรองลายมือชื่อของผูจ้ ดั ทาหรือผูใ้ ห้คารับรอง
ความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
2. ให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือ
หน่ วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการตาม (1)
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันทีย่ ่นื แบบคาขอต่อนายทะเบียน
 เอกสารที่จดั ทาขึน้ เป็ นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลอย่างน้อยเป็ นภาษาอังกฤษ
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