ศรท-403
ข้ำพเจ้ำ
จำนวน

สำหรับยืน่ ที่ บริ ษทั หลักทรัพย์ / คัสโตเดียน
/C

แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์
ระหว่ำงบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ กับสมำชิ กผูฝ้ ำกหลักทรัพย์

หุ้น/หน่ วย ตัวอักษร

1. จำกบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ไปยังบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน

สำหรับเจ้ำหน้ ำที่

มีควำมประสงค์โอนหลักทรัพย์ บริ ษทั /กองทุนรวม
หุ้น/หน่ วย ดังนี้ (โปรดเลือกประเภทกำรโอน)

วันที่
เลขที่รำยกำร
ผูต้ รวจรับ

2. จำกบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน ไปยัง บัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
โปรดกรอกรำยละเอียดข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

สัญชาติ
อาชีพ
ทีอ่ ยู่สาหรับการติดต่อ

• ชื่อบริ ษทั หลักทรัพย์ / คัสโตเดียน

บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ คุ คล เลขที่
รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์เคลื่อนที่

• ชื่อบัญชีลูกค้ำ

(

โทรศัพท์ทท่ี างาน
อีเมล

สำหรับบุคคลธรรมดำ (หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึง่ แสดงว่าท่านเป็ นบุคคลอเมริกนั ตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอก W-9)
1.เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา
 ใช่
 ไม่ใช่
2.เป็ นพลเมืองอเมริกนั หรือมีสญ
ั ชาติท ี่ 2 เป็ นอเมริกนั
 ใช่
 ไม่ใช่
3.มีถนิ่ ทีอ่ ยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา
 ใช่
 ไม่ใช่
สำหรับนิ ติบุคคล
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 อ่ ให้เกิดรายได้ดงั 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

• เลขที่บญ
ั ชีลกู ค้ำ

ลงชื่อ

โทรศัพท์บา้ น

ผู้ถือหลักทรัพย์
)

โทรศัพท์
โปรดยื่นเอกสำรที่บริ ษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน ของท่ำน

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลทีป่ รากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นทีม่ อี านาจตามกฎหมายหรือหน่วยงานทีม่ ขี อ้ ตกลงกับบริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ ในการ
ขอเรียกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้
ทังนี
้ ้ ข้าพเจ้าตกลงทีจ่ ะแจ้งและนาส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลีย่ นแปลงอันทาให้ขอ้ มูลของข้าพเจ้าทีร่ ะบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีทบ่ี ริษทั
ศูนย์รบั ฝากฯ มีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คายินยอมเพิม่ เติม ข้าพเจ้าตกลงทีจ่ ะดาเนินการให้แล้วเสร็จตามทีไ่ ด้รบั การร้องขอภายในเวลาทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ กาหนด
ข้าพเจ้าได้ศกึ ษารายละเอียดต่าง ๆ ทีร่ ะบุไว้ในคาประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (https://www.set.or.th/th/privacy-notice) เป็ นอย่างดีแล้ว
และรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ ามทีข่ า้ พเจ้าเปิ ดเผยให้แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รบั ฝากฯ) (หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รบั ความ
คุม้ ครองภายใต้คาประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดาเนินการให้บุคคลทีส่ ามได้อ่ านรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในคาประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว
รวมทัง้ ได้รบั ความยินยอมจากบุคคลทีส่ ามในการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ ามนัน้ แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ อย่างถูกต้องและเป็ นไปตามกฎหมายทุกประการ
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสาหรับกรณีดาเนินการพิเศษ (เช่น กรณีทใ่ี ช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ) ซึง่ ต้องนาส่งข้อมูลเพิม่ เติมทีอ่ าจมีขอ้ มูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวรวมอยูด่ ว้ ยนัน้ โดย
ข้อมูลเพิม่ เติมดังกล่าวเป็ นข้อมูลทีม่ คี วามจาเป็ นต่อการให้บริการของศูนย์รบั ฝากฯ ดังนัน้ การไม่ได้รบั ข้อมูลเพิม่ เติมดังกล่าวจึงอาจทาให้ศนู ย์รบั ฝากฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ขา้ พเจ้าได้ และโดยการลงนามในแบบคาขอนี้
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ศนู ย์รบั ฝากฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวนัน้ เพื่อการให้บริการของศูนย์รบั ฝากฯ

โปรดยื่นเอกสำรที่บริ ษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน ของท่ำน

ลงชื่อ

ผู้ถือหลักทรัพย์

(

)

สำหรับบริ ษทั หลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน กับ บริ ษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ข้าพเจ้า _______________________________________________________ สมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์เลขที_่ __________ได้พจิ ารณาตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการขอโอนจากเจ้าของหลักทรัพย์ทฝ่ี ากหลักทรัพย์ไว้กบั บัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์เรียบร้อย
แล้วและขอรับรองว่ารายการโอน/รับโอนตามที่ได้ระบุขา้ งต้นเป็ นความจริง และในกรณีทข่ี า้ พเจ้าได้รบั มอบหมายให้ดาเนินแทนเจ้าของหลักทรัพย์ซง่ึ เป็ นลูกค้าของข้าพเจ้าโดยใช้สาเนาหนังสือมอบอานาจและเอกสารแสดงตนของลูกค้าพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องแทนลูกค้าเพื่อดาเนินการตาม
คาร้องนี้ หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดจากการดาเนินการแทนดังกล่าวเกิดขึน้ แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ หรือบุคคลอื่นใด ไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและชดใช้ให้แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ หรือบุคคลอื่นใด จนครบถ้วน
ลงชื่อ
(

ผูม้ อี านาจ
)
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ศรท-403

เอกสำรประกอบกำรโอน / รับโอนหลักทรัพย์
ระหว่ำงบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ กับสมำชิ กผูฝ้ ำกหลักทรัพย์

1. แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่ำงบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ กับสมำชิ กผู้ฝำกหลักทรัพย์ ทีก่ รอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชือ่ ในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสำรแสดงตนของผูถ้ ือหลักทรัพย์ ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคาขอฯ
หรือ https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิตบ
ิ ุคคล.pdf
3. สาเนาเอกสารแสดงตนสาหรับกรณีดาเนินการทัเอกสารแสดงตนของผู
วไปที
่ น่ าส่งให้แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ
้ ถือหลัอาจปรากฏข้
กทรัพย์ อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว ซึง่ เป็ นข้อมูลทีไ่ ม่จาเป็ นต่อการให้บริการของศูนย์รบั ฝากฯ และศูนย์รบั ฝากฯ ไม่มคี วามประสงค์ทจ่ี ะเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าว ดังนัน้ เจ้าของเอกสารสามารถดาเนินการขีดฆ่าเพือ่ ปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนาส่งเอกสารแสดงตนทีป่ รากฏข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวนัน้ ให้แก่ศนู ย์
รับฝากฯ ทัง้ นี้ในกรณีทไ่ี ม่ได้ดาเนินการเพือ่ ปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าว ศูนย์รบั ฝากฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าว
ประเภทบุคคล

เอกสำรแสดงตน

บุคคลธรรมดำ
- สัญชำติ ไทย

- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

บุคคลธรรมดำ
- สัญชำติ อื่น

- สาเนาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

นิ ติ บคุ คล
- สัญชำติ ไทย

1. สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึง่ ออกไม่เกิน 1 ปี ) ลงลายมือชือ่ รับรองโดยกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)

นิ ติ บคุ คล
- สัญชำติ อื่น

1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ซึง่ ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่ อี านาจของประเทศซึง่ นิตบิ ุคคลนัน้ มีภมู ลิ าเนา
2. สาเนาหนังสือรับรองรายชือ่ กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล พร้อมด้วยเงือ่ นไขหรืออานาจในการลงนามผูกพัน และทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ ซึง่ ออกโดยเจ้าหน้าทีข่ 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 หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีม่ อี านาจในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องทาการรับรองลายมือชือ่ ของผูจ้ ดั ทาหรือผูใ้ ห้คารับรองความถูกต้องของ
เอกสารดังกล่าว
2. ให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องทาการรับรองลายมือชือ่ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือ
หน่วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการตาม (1)
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย่ น่ื แบบคาขอต่อนายทะเบียน
 เอกสารทีจ่ ดั ทาขึน้ เป็ นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลอย่างน้อยเป็ นภาษาอังกฤษ

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 ภาพถ่ายสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีช่ ดั เจน หรือการลงลายมือชือ่ ชัดเจน เป็ นต้น
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