
 

 
 
 
1.  ชื่อหลกัทรพัย.์................................................................................................................................................ชื่อย่อหลกัทรพัย.์..................................................................................................        
      Securities name                        Securities symbol  
 

2.  ชือ่ผูถ้อืหลกัทรพัย ์บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) บญัช ี          บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก    
    Name of securities holder TSD account                                 
                                                                                                                                                          THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITOR                              
 

3.  ชื่อเจา้ของหลกัทรพัย.์..................................................................................................................................................................................................................................................................            
     Name of owner of securities (ตวับรรจง) (print)                                                                                                                                                                         
      เลขบตัรประจ าตวัประชาชน/เลขทะเบยีนบรษิทั............………………………..……………………………...........สญัชาต.ิ..................................................อาชพี...............................................  
          (Identification number / Company registration No                                                                                               Nationality                                              Occupation                                      

      ทีอ่ยู่ส าหรบัการจดัสง่เอกสาร....................................................................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย.์..................................... 
          Address                                                                                                                                                                                                              Postal code 
        โทรศพัทบ์า้น...................................โทรศพัทท์ีท่ างาน...................................โทรศพัทเ์คลื่อนที.่.......................................โทรสาร................................อเีมล…………….………………………. 
         Home phone                                    Office phone                                          Mobile phone                                             Fax no.                               email address 
 

4.  จ านวนหลกัทรพัยท์ีข่อใหอ้อกใบหลกัทรพัย.์........................................................หุน้ / หน่วย  ตวัอกัษร.....................................................................................................................หุน้ / หน่วย          
      Number of securities to be issued new securities certificates                                    Shares/unit  Amount of share in letters                                                                                              Shares/unit    
 

5.  กรณีหลกัทรพัยป์ระเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงื่อนไขการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย      หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย             ไม่หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 
     In case of unit trusts, please indicate the condition of withholding tax:                        Withholding tax                  Non-withholding tax 
6.  ขา้พเจา้ไดศ้กึษารายละเอยีดต่าง ๆ ทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์”) (https://www.set.or.th/th/privacy-notice.html) เป็นอย่างดแีลว้และ 
รบัทราบว่าขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามทีข่า้พเจา้เปิดเผยใหแ้ก่ TSD (หากม)ี จะถูกประมวลผลและไดร้บัความคุม้ครองภายใตค้ าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าว โดยขา้พเจา้ 
ขอยนืยนัและรบัรองว่า ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการใหบุ้คคลทีส่ามไดอ่้านรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าวแลว้ รวมทัง้ไดร้บัความยนิยอมจากบุคคลทีส่ามในการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่าม 
นัน้แก่ TSD อย่างถูกตอ้งและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าส าหรบักรณดี าเนินการพเิศษ (เช่น กรณทีีใ่ชก้ารพมิพล์ายนิ้วมือแทนการลงลายมอืชือ่) ซึง่ตอ้งน าส่งขอ้มลูเพิม่เตมิทีอ่าจมขีอ้มลู 
ส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวรวมอยู่ดว้ยนัน้ โดยขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวเป็นขอ้มลูทีม่คีวามจ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของ TSD ดงันัน้การไมไ่ดร้บัขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวจงึอาจท าให ้TSD ไมส่ามารถใหบ้รกิารแก่ขา้พเจา้ได ้และ 
โดยการลงนามในแบบค าขอนี้ ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมให ้TSD ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ เพือ่การใหบ้รกิารของ TSD 
I/We have thoroughly read all the details specified in the privacy notice of the Stock Exchange of Thailand group (“SET Group”) (https://www.set.or.th/th/privacynotice.html) and acknowledged that my/our personal data, and any third 
 party’s personal data I/We have provided to TSD (if any) will be processed and protected under such privacy notice. In this regard, I hereby confirm and represent that I/We have procured such third party to read all the details  
specified in such privacy notice and have duly obtained a proper and lawful consent from such third party to provide the personal data of the third party to TSD. In addition, I/We hereby acknowledge that in case of any special action 
(such as where fingerprint is used instead of signature) which additional information that may contain sensitive personal data is required to be submitted to TSD and such additional information is necessary for the provision of TSD  
 

แบบค ำขอถอนหลกัทรพัย ์จำกบญัชีสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรพัย ์
        Application for Withdrawing from the participant account 

ส าหรบัเจา้หน้าที ่ (For official use only) 
 
วนัที ่(Date) ................................................................ 
เลขทีร่ายการ (Transaction No.).................................... 
ผู้ตรวจรบั (Checker)...................................................  
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service, not providing such additional information may render TSD to be unable to provide TSD service to me/us. Hence, by signing this application, I/We agree and consent that such sensitive personal data to be processed by  
TSD in connection with the purpose of the provision of TSD service. 
7.  ส าเนาเอกสารแสดงตนส าหรบักรณดี าเนินการโอนหลกัทรพัยท์ัว่ไปทีน่ าส่งใหแ้ก่ TSD อาจปรากฏขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่มจ่ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของ TSD และ TSD ไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะ 
เกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ดงันัน้ เจา้ของเอกสารสามารถด าเนินการขดีฆา่เพือ่ปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าวก่อนน าส่งเอกสารแสดงตนทีป่รากฎขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ 
ใหแ้ก่ TSD ทัง้นี้ในกรณทีีไ่มไ่ดด้ าเนินการเพือ่ปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว  TSD จะถอืว่าท่านไดใ้หค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว         
Copy of identification documents submitted to TSD may contain sensitive personal data which is not necessary for the provision of TSD service, and TSD has no intention of collecting such sensitive personal data. As a result, the 
document owners may proceed to cross out any part in order to cover up any sensitive personal data before submitting the identification documents containing such sensitive personal data to TSD. In case that no action is taken to  
cover up such sensitive personal data, TSD shall deem that you have given your consent to TSD to the collection of such sensitive personal data.             

 
 
 
                                                                        ลงชือ่.................................................................................................................เจา้ของหลกัทรพัย ์
                   Signature (……………………………………………………………………………………….....) Securities owner 
 

              
                   ขา้พเจา้   บรษิทั....................................................................................................................................สมาชกิผูฝ้ากเลขที.่..................................ขอรบัรองว่าขอ้ความทีก่ล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิ  อนึ่งในการทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัยฯ์ จ ากดั ออกใบหลกัทรพัยใ์หแ้ก่เจา้ของหลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นค ารอ้งนี้ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใด ขึน้แก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ จ ากดั ไมว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ขอรบัผดิชอบ
และชดใชใ้หแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์จ ากดั จนครบถว้น    
I /We Securities depositor, hereby certifies that the aforementioned statement is true. In case the TSD issues the certificate (s) to the owner of securities an specified in this application and should there be any damages 
resulting from such issuance of certificate(s), I/We shall be held responsible and prepared to compensate the TSD for all the damages 
 
 
 
                ลงชือ่........................................................................................................................................................ผูม้อี านาจลงนาม  
                 Signature                                                                                                                                   Authority 
                              (………………………………………………………………………………………………………………..  ) 
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หมายเหตุ : 1. ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว หมายความถงึ ขอ้มลูทีม่คีวามหมายตามที ่มาตรา 26 ของ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ก าหนดไว ้เช่น ศาสนา หมูเ่ลอืด เป็นตน้ 
Remark:             Sensitive Data means the information which can be considered as the personal data as prescribed in section 26 of the PDPA, for  instance, religious belief, blood type, etc. 
               2. ศนูยร์บัฝากฯ จะพจิารณาเอกสารขา้งตน้ เมือ่ไดร้บัเอกสารทีค่รบถว้นและปรากฏขอ้มลูชดัเจน เช่น ภาพถ่ายส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีช่ดัเจน หรอืการลงลายมอืชือ่ชดัเจน เป็นตน้ 
                       TSD will consider the above documents when receiving the complete documents and clear information such as the copy of identif ication documents or signature. 
 

 

 



 

  

ระเภทบคุคล 
Type of person 

เอกสำรแสดงตน 
Submitted documents for Withdrawing from the participant account 

บุคคลธรรมดา 
 - สญัชาตไิทย 
Individual Person 
 - Thai Nationality 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร 
A copy of the person’s Thai national I.D. card, certified true with an original signature. 

บุคคลธรรมดา 
- สญัชาตอิื่น 
Individual Person 
- Other Nationalities 

ส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
A copy of the signatory’s alien identity card or passport, certified true with an original signature 

นิตบิุคคล 
 - สญัชาตไิทย 
Juristic Person 
 - Thai Nationality 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 1 ปี) ลงลายมอืชื่อรบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลนัน้ 
    A copy of the juristic person certificate issued by the Ministry of Commerce within the past 1 year, with the original signatures of directors authorized to represent the company or their representatives, 
    following the company’s conditions. 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
    A copy of the national I.D. card/alien identity card/passport of directors who are authorized to represent the company, certified true with original signatures.    

นิตบิุคคล  
 - สญัชาตอิื่น 
Juristic Person 
 - Other Nationalities 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นิตบิคุคลนัน้ มภีูมลิ าเนา 
    A copy of the company’s registration certificate issued by the regulating government agency. 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั และทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิคุคลนัน้ หรอืหน่วยงาน 
   ราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ิตบิคุคลนัน้มภีูมลิ าเนา 
   A copy of the juristic person’s affidavit of incorporation showing directors authorized to bind the company and conditions relating thereto, showing the company’s headquarters location  
   and authority of the signatory. This affidavit must be issued by an authorized official of the juristic person or the government agency having jurisdiction over the juristic person. 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรองความถูกต้องโดยเจา้ของเอกสาร  
    A copy of the passport or other official identity document of each authorized director signing this document, certified true with an original signature. 
กรณเีอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงันี้ All documents for “Other Nationalities” above, must have been : 
   1) ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งท าการรบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสาร 
       ดงักลา่ว The notary public or any competent authority in the country where such documents were prepared or certified correct, shall certify the signature of the person who prepared such  
       documents, or who certified the accuracy of such documents.                                     
   2) ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืกงสลุไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักลา่วไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งท าการรบัรองลายมอืชื่อและตราประทับของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ด ้
       ด าเนินการตาม (1)  An official of the Thai Embassy or Thai Consulate in the country where such documents were prepared or certified correct, shall certify the signature and the seal of the  
       notary public or any other authority which performed the act under (1)   

▪ การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน Certified within the past 1 year before being submitted to TSD. 
▪ เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาตา่งประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอยา่งน้อยเป็นภาษาองักฤษ  Translated into English if necessary       
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