
 

 

 
1.  ชื�อหลกัทรัพย์.............................................................................................................................................................................ชื�อย่อหลกัทรัพย์.............................................................................        
      Securities Name                                                                                    Securities symbol 

2. ชื�อผู้ ถือหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั บญัชี        �   บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผู้ฝาก    
     Name of securities holder TSD Account                                  �   THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITOR                             

3. ชื�อเจ้าของหลกัทรัพย์...............................................................................................................................................................................................................................           
     Name of owner of securities            (ตวับรรจง) (print)                                                                                                                                                                         
   �  เลขบตัรประจําตวัประชาชน/เลขทะเบียนบริษัท.... …………………………………..………………..………...........สญัชาต.ิ..............................................................อาชีพ................................................ 
        (Identification Number /Company Registration No                                                                                                                       Nationality                                                                        Occupation                                      

  �   ที�อยู่สําหรับการจดัส่งเอกสาร ……………….............................................................................................................................................................................. รหสัไปรษณีย์....................................... 
          Address                                                                                                                                                                                                                                 Postal Code 

        โทรศพัท์บ้าน..................................โทรศพัท์ที�ทํางาน...................................โทรศพัท์เคลื�อนที�.......................................โทรสาร..................................อีเมล…………………..……………………………. 
       Home Phone                                           Office Phone                                                   Mobile Phone                                                      Fax.                                              E-mail Address 
4.  จํานวนหลกัทรัพย์ที�ขอให้ออกใบหลกัทรัพย์...................................................................หุ้น / หน่วย    ตวัอกัษร..........................................................................................................................หุ้น / หน่วย 
       Number of securities to be issued new securities certificates                                                       shares/unit     Amount of Share in letters                                                                                                                        shares/unit
      
5.   กรณีหลกัทรัพย์ประเภทหน่วยลงทนุ โปรดระบเุงื�อนไขการหกัภาษี ณ ที�จ่าย  � หกัภาษี ณ ที�จ่าย   �  ไม่หกัภาษี ณ ที�จ่าย 
      In case of unit trusts, please indicate the condition of withholding tax:              � Withholding tax            �   Non-withholding tax 

 

 

                                                          ลงชื�อ.................................................................................................................เจ้าของหลกัทรัพย์   
                                            Signature (…………………………………………………………………………………..………) Securities owner     

              

                  ข้าพเจ้า   บริษัท....................................................................................................................................สมาชกิผู้ฝากเลขที�...................................ขอรับรองวา่ข้อความที�กลา่วข้างต้นเป็นความจริง  อนึ�งในการที�บริษัท ศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ฯ จํากดั ออกใบหลกัทรัพย์ให้แก่เจ้าของหลกัทรัพย์ตามที�ระบไุว้ในคําร้องนี h หากจะพงึมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใด ขึ hนแก่บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ จํากดั ไมว่า่ด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและ

ชดใช้ให้แก่บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ จํากดั จนครบถ้วน   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 

           

               ลงชื�อ (Signature)..................................................................................................................................................ผู้ มีอํานาจลงนาม (Authority) 

แบบคาํขอถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ 
        Application for Withdrawing from the participant account 

สาํหรบัเจ้าหน้าที�  (For official use only) 
 

วนัที� (Date) .............................................................. 

เลขที�รายการ (Transaction No.)................................... 

ผูต้รวจรบั (Checker)....................................................... 



 

 

 
      เอกสารแสดงตนของผูถ้ือหลกัทรพัย ์(Identification documents of shareholder) 

         ����  กรณีผูถ้ือหลกัทรพัยเ์ป็นบุคคลธรรมดา (For Individual Persons) 

    สญัชาตไิทย (Thai Nationality) :  
       -   สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ที$ไดล้งลายมอืชื$อรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร (A copy of I.D. card certified true with his/her original signature.)  
   สญัชาตอิื$นที$มใิชส่ญัชาตไิทย (Other Nationalities) :  
      -  สาํเนาใบต่างดา้ว หรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ลงลายมอืชื$อรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร (A copy of the signatory’s alien identity card or a copy of his/her passport, certified true  
                      with his/her original signature.) 
            �  กรณีผูถ้ือหลกัทรพัยเ์ป็นนิติบคุคล  (For Juristic Persons) 
                  สญัชาตไิทย (Thai Nationality) :  
                  1.  สาํเนาหนงัสอืรบัรองจากกระทรวงพาณชิย ์ที$ออกใหไ้มเ่กนิ1 ปี ลงลายมอืชื$อรบัรองความถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อีํานาจลงนามแทนนิตบิุคคล (A copy of juristic person certificate 
                       issued by the Ministry of Commerce not exceeding one year with original signature of authorized directors who represent the company.) 

2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ของกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนันติบิุคคล ที$ไดล้งลายมอืชื$อรบัรองความถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร (A copy I.D. card of authorized directors who represent 
   the company with original signature.)  

                 สญัชาตอิื$นที$มใิช่สญัชาตไิทย  (Other Nationalities) :  
                   1.  สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทัที$ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที$นติบิุคคลนั [นมภีมูลิาํเนา  (A copy of Company’s registration certificate issued by government sector.) 
                   2.  สาํเนาหนงัสอืรบัรองที$ออกโดยเจา้หน้าที$ของนติบิุคคลนั [นหรอืหน่วยงานราชการของประเทศที$นิตบิุคคลนั [นมภีมูลิาํเนา ซึ$งรบัรองชื$อผูม้อีํานาจลงลายมอืชื$อผกูพนันติบิุคคล อํานาจหรอืเงื$อนไข 
                       ในการลงลายมอืชื$อผกูพนันิตบิุคคลและที$ตั [งสาํนกังานแห่งใหญ่  (A copy of juristic person registration certificate and a juristic person authorization certificate issued by an officer of juristic  
                        persons or by an authority of the country of origin with original signature, name of an authorized person representing juristic persons, headquarter’s location and authority of signatory.) 
                  3.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืใบต่างดา้วหรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อีํานาจลงลายมอืชื$อผกูพนันติบิุคคลที$ไดล้งลายมอืชื$อรบัรองความถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร (A copy of alien  
                       identity card or passport of an authority of juristic persons with original signature.) 
            � เอกสารตามขอ้ 1-3  ที$เป็นเอกสารซึ$งไดจ้ดัทาํหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินการ ดงัต่อไปนี[  (Documentation No.1-3)  

ก) ใหเ้จา้หน้าที$ Notary Public หรอืหน่วยงานอื$นใดที$มอีํานาจในประเทศที$เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํหรอืรบัรองความถูกตอ้งทาํการรบัรองลายมอืชื$อผูจ้ดัทาํหรอืผูใ้หค้าํรบัรอง 
        ความถูกตอ้งของเอกสารดงักลา่ว  (With an authorization of notary public officer in the country from which the above documentation was made.) 
ข)   ใหเ้จา้หน้าที$ของสถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยในประเทศที$เอกสารดงักลา่วไดจ้ดัทาํหรอืรบัรองความถูกตอ้งทาํการรบัรองลายมอืชื$อและตราประทบัของเจา้หน้าที$ Notary Public หรอืหน่วยงานอื$นใด 
      ที$ไดด้ําเนินการตาม ก)  (With an authorization of Thai Embassy or Consul of Thailand in the country at which signatory certificate and notary public stamp were made.) 

         � การรบัรองเอกสารขา้งตน้ตอ้งรบัรองไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัที$ยื$นต่อนายทะเบยีน  (All documentation above must have been certified within one yea 

 
เอกสารประกอบการถอนหลกัทรพัย ์จากบญัชีสมาชิกผูฝ้ากหลกัทรพัย ์

                    Document Submitted for Withdrawing from the participant account      
 


