
 
 
 
 
1.  ชื่อหลกัทรพัย.์................................................................................................................................................ชื่อย่อหลกัทรพัย.์......................................................................................................        
     Securities name             Securities symbol  
2.  ชื่อผูถ้อืหลกัทรพัย ์บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 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     ไมห่กัภาษ ีณ ทีจ่่าย 
      In case of unit trusts, please indicate the condition of withholding tax:                           Withholding tax             Non-withholding tax 
  
 
                                                                                    ลงชื่อ.................................................................................................................เจา้ของหลกัทรพัย ์
                               Signature (……………………………………………………………………………………………….....) Securities owner 
     

              
                   
                   ขา้พเจา้   บรษิทั....................................................................................................................................สมาชกิผูฝ้ากเลขที.่..................................ขอรบัรองว่าขอ้ความทีก่ล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิ  อนึ่งในการทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัยฯ์ จ ากดั ออกใบหลกัทรพัยใ์หแ้ก่เจา้ของหลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นค ารอ้งนี้ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใด ขึน้แก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ จ ากดั ไมว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ขอรบัผดิชอบ
และชดใชใ้หแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ 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   

 

                                                                                                                                                    

แบบค ำขอถอนหลักทรัพย์ จำกบัญชีสมำชิกผู้ฝำกหลักทรัพย์ 
        Application for Withdrawing from the participant account 

ส าหรบัเจา้หน้าที ่ (For official use only) 
 
วนัที ่(Date) ................................................................ 
เลขทีร่ายการ (Transaction No.).................................... 
ผู้ตรวจรบั (Checker)...................................................  



                                                

         

ประเภทบคุคล 
Type of person 

เอกสารแสดงตน 
Submitted documents for  Withdrawing from the participant account 

บุคคลธรรมดา 
 - สญัชาตไิทย 
Individual Person 
 - Thai Nationality 

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

บุคคลธรรมดา 
- สญัชาตอิืน่ 
Individual Person 
- Other Nationalities 

ส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
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 าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณชิย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 6 เดอืน) ลงลายมอืชือ่รบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ 
    A copy of the juristic person certificate issued by the Ministry of Commerce  within the past 6 months, 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 านาจลงนามผกูพนันติบิุคคลลงลายมอืชือ่รบัรองส 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 านาจของประเทศซึง่นติบิุคคลนัน้ มภีมูลิ าเนา 
    A copy of the company’s registration certificate issued by the regulating government agency. 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคล พรอ้มดว้ยเงือ่นไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั และทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนติบิุคคลนัน้ หรอืหน่วยงาน 
   ราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ติบิุคคลนัน้มภีมูลิ 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 ซึง่รบัรองความถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
    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 าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรองลายมอืชือ่ของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสาร 
       ดงักล่าว 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) ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรองลายมอืชือ่และตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีไ่ด ้
       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 6 เดอืน จนถงึวนัทีย่ ืน่แบบค าขอต่อนายทะเบยีน Certified within the past 6 months before being submitted to TSD. 
 เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนอืจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอย่างน้อยเป็นภาษาองักฤษ  Translated into English if necessary 

        

เอกสารประกอบการถอนหลกัทรพัย ์จากบญัชีสมาชิกผูฝ้ากหลกัทรพัย ์
Document submitted for Withdrawing from the participant account 

 
Application for Withdrawing from the participant account 

 


