แบบคำขอถอนหลักทรัพย์ จำกบัญชีสมำชิ กผู้ฝำกหลักทรัพย์

สาหรับเจ้าหน้าที่ (For official use only)

Application for Withdrawing from the participant account

วันที่ (Date) ................................................................
เลขทีร่ ายการ (Transaction No.)..................................
ผูต้ รวจรับ (Checker)...................................................
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1. ชื่อหลักทรัพย์.................................................................................................................................................ชื่อย่อหลักทรัพย์...................................................................................................
(page)
Securities name

Securities symbol

2. ชื่อผูถ้ อื หลักทรัพย์ บริษท
ั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“TSD”) บัญชี  บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก
Name of securities holder TSD account

 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITOR

3. ชื่อเจ้าของหลักทรัพย์...................................................................................................................................................................................................................................................................
Name of owner of securities (ตัวบรรจง) (print)
 เลขบัตรประจาตัวประชาชน / เลขทะเบียนบริษทั ............………………………..……………………………...........สัญชาติ...................................................อาชีพ...............................................
(Identification number / Company registration No

Nationality

Occupation

 ทีอ่ ยู่สาหรับการจัดส่งเอกสาร....................................................................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย.์ .....................................
Address

Postal code

โทรศัพท์บา้ น...................................โทรศัพท์ทท่ี างาน...................................โทรศัพท์เคลื่อนที.่ .....................................................................อีเมล……………………….……………………….
Home phone

Office phone

Mobile phone

email address

4. จานวนหลักทรัพย์ทข่ี อให้ออกใบหลักทรัพย์.........................................................หุน้ / หน่วย ตัวอักษร.....................................................................................................................หุน้ / หน่วย
Number of securities to be issued new securities certificates

5. กรณีหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงื่อนไขการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย

Shares / unit Amount of share in letters

 หักภาษี ณ ทีจ่ ่าย

Shares/unit

 ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย

In case of unit trusts, please indicate the condition of withholding tax:
Withholding tax
Non-withholding tax
6. ข้าพเจ้าได้ศกึ ษารายละเอียดต่าง ๆ ทีร่ ะบุไว้ในคาประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวของกลุม่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (https://www.set.or.th/th/privacy-notice.html) เป็ นอย่างดีแล้วและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคล
ของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ ามทีข่ า้ พเจ้าเปิ ดเผยให้แก่ TSD (หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รบั ความคุม้ ครองภายใต้คาประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้า ขอยืนยันและรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดาเนินการให้บุคคลทีส่ าม
ได้อา่ นรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในคาประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว รวมทัง้ ได้รบั ความยินยอมจากบุคคลทีส่ ามในการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ ามนัน้ แก่ TSD อย่างถูกต้องและเป็ นไปตามกฎหมายทุกประการ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่า
สาหรับกรณีดาเนินการพิเศษ (เช่น กรณีทใ่ี ช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ) ซึง่ ต้องนาส่งข้อมูลเพิม่ เติมทีอ่ าจมีขอ้ มูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวรวมอยู่ดว้ ยนัน้ โดยข้อมูลเพิม่ เติมดังกล่าวเป็ น ข้อมูลทีม่ คี วามจาเป็ นต่อการให้บริการของ TSD
ดังนัน้ การไม่ได้รบั ข้อมูลเพิม่ เติมดังกล่าวจึงอาจทาให้ TSD ไม่สามารถให้บริการแก่ขา้ พเจ้าได้ และโดยการลงนามในแบบคาขอนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ TSD ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวนัน้ เพื่อการให้บริการของ 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 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.
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7.

สาเนาเอกสารแสดงตนสาหรับกรณีดาเนินการทัวไปที
่ น่ าส่งให้แก่ TSD อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว ซึง่ เป็ นข้อมูลทีไ่ ม่จาเป็ นต่อการให้บริการของ TSD และ TSD ไม่มคี วามประสงค์ทจ่ี ะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าว
ดังนัน้ เจ้าของเอกสารสามารถดาเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนาส่งเอกสารแสดงตนทีป่ รากฏข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวนัน้ ให้แก่ TSD ทัง้ นี้ในกรณีทไ่ี ม่ได้ดาเนินการเพื่อปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ี
ความอ่อนไหวดังกล่าว TSD จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าว
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 .................................................................................................................เจ้าของหลักทรัพย์
Signature (……………………………………………………………………………………….....) Securities owner

ข้าพเจ้า บริษทั ....................................................................................................................................สมาชิกผูฝ้ ากเลขที.่ ..................................ขอรับรองว่าข้อความทีก่ ล่าวข้างต้นเป็ นความจริง อนึ่ง ในการทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ฯ ออกใบหลักทรัพย์ให้แก่เจ้าของหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในคาร้องนี้ ในกรณีขา้ พเจ้าได้รบั มอบหมายให้ดาเนินแทนเจ้าของหลักทรัพย์ซง่ึ เป็ นลูกค้าของข้าพเจ้าโดยใช้สาเนาหนังสือมอบอานาจและเอกสารแสดงตนของ
ลูกค้าพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องแทนลูกค้าเพือ่ ดาเนินการตามคาร้องนี้ หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดจากการดาเนินการแทนดังกล่าวขึน้ แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าด้วย
ประการใด ๆ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและชดใช้ให้แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ หรือบุคคลอืน่ ใด จนครบถ้วน
I…..........................................................................................................................................………...depository participant number….........................…..hereby warrant that the above content is true. In relation to the issuance by
Thailand Securities Depository Co., Ltd. of the securities certificates to the securities owner as specified in this application. In case I am authorized to proceed on behalf of the securities owner who is my customer using a copy of the Power
of Attorney and the customer’s identification documents certified as correct on the customer’s behalf for the purpose of taking actions under this application, if any damage may be caused or is caused by such acts to Thailand Securities
Depository Co., Ltd. or any other person in any respect, I hereby agree to be liable and to compensate Thailand Securities Depository Co., Ltd. or any other person in full.

ลงชือ่ ........................................................................................................................................................ผูม้ อี านาจลงนาม
Signature
Authority
(……………………………………………………………………………………………………………….…………)

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว หมายความถึง ข้อมูลทีม่ คี วามหมายตามที่ มาตรา 26 ของ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล กาหนดไว้ เช่น ศาสนา หมูเ่ ลือด เป็ นต้น
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. TSD จะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมือ่ ได้รบั เอกสารทีค่ รบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น ภาพถ่ายสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีช่ ดั เจน หรือการลงลายมือชือ่ ชัดเจน เป็ นต้น
TSD will consider the above documents when receiving the complete documents and clear information such as the copy of identification documents or signature.
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ประเภทบุคคล
Type of person
บุคคลธรรมดา
- สัญชาติไทย
Individual Person
- Thai Nationality
บุคคลธรรมดา
- สัญชาติอ่นื
Individual Person
- Other Nationalities
นิตบิ ุคคล
- สัญชาติไทย
Juristic Person
- Thai Nationality
นิตบิ ุคคล
- สัญชาติอ่นื
Juristic Person
- Other Nationalities

เอกสำรแสดงตน
Submitted documents for Withdrawing from the participant account
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
A copy of the person’s Thai national I.D. card, certified true with an original signature.

สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
A copy of the signatory’s alien identity card or passport, certified true with an original signature

1. สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึง่ ออกไม่เกิน 1 ปี ) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลนัน้
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. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
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.
1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ซึง่ ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่ อี านาจของประเทศซึง่ นิตบิ คุ คลนัน้ มีภูมลิ าเนา
A copy of the company’s registration certificate issued by the regulating government agency.
2. สาเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออานาจในการลงนามผูกพัน และทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ ซึง่ ออกโดยเจ้าหน้าทีข่ องนิตบิ คุ คลนัน้ หรือหน่วยงาน
ราชการทีม่ อี านาจของประเทศทีน่ ิตบิ คุ คลนัน้ มีภูมลิ 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. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ ซึง่ รับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
A copy of the passport or other official identity document of each authorized director signing this document, certified true with an original signature.
กรณีเอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดาเนินการ ดังนี้ All documents for “Other Nationalities” above, must have been :
1) ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องทาการรับรองลายมือชื่อของผูจ้ ดั ทาหรือผูใ้ ห้คารับรองความถูกต้องของเอกสาร
ดังกล่าว 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) ให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีไ่ ด้
ดาเนินการตาม (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)
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย่ ่นื แบบคาขอต่อนายทะเบียน Certified within the past 1 year before being submitted to TSD.
 เอกสารทีจ่ ดั ทาขึน้ เป็ นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลอย่างน้อยเป็ นภาษาอังกฤษ Translated into English if necessary
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