แบบคําขอถอนหลักทรั พย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรั พย์
Application for Withdrawing from the participant account
1. ชือหลักทรัพย์.............................................................................................................................................................................ชือย่อหลักทรัพย์.............................................................................
Securities Name

Securities symbol

2. ชือผู้ถือหลักทรัพย์ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด บัญชี
Name of securities holder TSD Account

สําหรับเจ้าหน้ าที (For official use only)

 บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผู้ฝาก
 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITOR

วันที (Date) ..............................................................
เลขทีรายการ (Transaction No.)...................................
ผูต้ รวจรับ (Checker).......................................................

3. ชือเจ้ าของหลักทรัพย์...............................................................................................................................................................................................................................
Name of owner of securities
(ตัวบรรจง) (print)
 เลขบัตรประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียนบริ ษัท.... …………………………………..………………..………...........สัญชาติ...............................................................อาชีพ................................................
Nationality

(Identification Number /Company Registration No

Occupation

 ทีอยู่สําหรับการจัดส่งเอกสาร ……………….............................................................................................................................................................................. รหัสไปรษณีย์.......................................
Address

Postal Code

โทรศัพท์บ้าน..................................โทรศัพท์ทีทํางาน...................................โทรศัพท์เคลือนที.......................................โทรสาร..................................อีเมล…………………..…………………………….
Home Phone

Office Phone

Mobile Phone

Fax.

E-mail Address

4. จํานวนหลักทรัพย์ทีขอให้ ออกใบหลักทรัพย์...................................................................หุ้น / หน่วย ตัวอักษร..........................................................................................................................หุ้น / หน่วย
Number of securities to be issued new securities certificates

shares/unit Amount of Share in letters

shares/unit

5. กรณีหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงือนไขการหักภาษี ณ ทีจ่าย  หักภาษี ณ ทีจ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่าย
In case of unit trusts, please indicate the condition of withholding tax:

 Withholding tax

 Non-withholding tax

ลงชือ.................................................................................................................เจ้ าของหลักทรัพย์
Signature (…………………………………………………………………………………..………) Securities owner

ข้ าพเจ้ า บริ ษัท....................................................................................................................................สมาชิกผู้ฝากเลขที...................................ขอรับรองว่าข้ อความทีก ล่าวข้ างต้ นเป็ นความจริ ง อนึงในการทีบ ริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ฯ จํากัด ออกใบหลักทรัพย์ให้ แก่เจ้ าของหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในคําร้ องนี h หากจะพึงมีหรื อก่อให้ เกิดความเสียหายใด ขึ hนแก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จํากัด ไม่วา่ ด้ วยประการใด ๆ ข้ าพเจ้ าขอรับผิดชอบและ
ชดใช้ ให้ แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จํากัด จนครบถ้ วน 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

ลงชือ (Signature)..................................................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนาม (Authority)

เอกสารประกอบการถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิ กผูฝ้ ากหลักทรัพย์
Document Submitted for Withdrawing from the participant account

เอกสารแสดงตนของผูถ้ ือหลักทรัพย์ (Identification documents of shareholder)
 กรณี ผถ้ ู ือหลักทรัพย์เป็ นบุคคลธรรมดา (For Individual Persons)
สัญชาติไทย (Thai Nationality) :
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ทีไ$ ด้ลงลายมือชือ$ รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (A copy of I.D. card certified true with his/her original signature.)
สัญชาติอ$นื ทีม$ ใิ ช่สญ
ั ชาติไทย (Other Nationalities) :
- สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชือ$ รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (A copy of the signatory’s alien identity card or a copy of his/her passport, certified true
with his/her original signature.)
 กรณี ผถ้ ู ือหลักทรัพย์เป็ นนิ ติ บคุ คล (For Juristic Persons)
สัญชาติไทย (Thai Nationality) :
1. สําเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ทีอ$ อกให้ไม่เกิน1 ปี ลงลายมือชือ$ รับรองความถูกต้องโดยกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล (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. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล ทีไ$ ด้ลงลายมือชือ$ รับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (A copy I.D. card of authorized directors who represent
the company with original signature.)
สัญชาติอ$นื ทีม$ ใิ ช่สญ
ั ชาติไทย (Other Nationalities) :
1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ทีอ$ อกโดยหน่ วยงานราชการของประเทศทีน$ ติ บิ ุคคลนัน[ มีภมู ลิ าํ เนา (A copy of Company’s registration certificate issued by government sector.)
2. สําเนาหนังสือรับรองทีอ$ อกโดยเจ้าหน้าทีข$ องนิตบิ ุคคลนัน[ หรือหน่วยงานราชการของประเทศทีน$ ิตบิ ุคคลนัน[ มีภมู ลิ าํ เนา ซึง$ รับรองชือ$ ผูม้ อี ํานาจลงลายมือชือ$ ผูกพันนิตบิ คุ คล อํานาจหรือเงือ$ นไข
ในการลงลายมือชือ$ ผูกพันนิตบิ ุคคลและทีต$ งั [ สํานักงานแห่งใหญ่ (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. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางของผูม้ อี ํานาจลงลายมือชือ$ ผูกพันนิตบิ ุคคลทีไ$ ด้ลงลายมือชือ$ รับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (A copy of alien
identity card or passport of an authority of juristic persons with original signature.)
 เอกสารตามข้อ 1-3 ทีเ$ ป็ นเอกสารซึง$ ได้จดั ทําหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ จะต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี[ (Documentation No.1-3)
ก) ให้เจ้าหน้าที$ Notary Public หรือหน่วยงานอื$นใดทีม$ อี ํานาจในประเทศทีเ$ อกสารดังกล่าวได้จดั ทําหรือรับรองความถูกต้องทําการรับรองลายมือชือ$ ผูจ้ ดั ทําหรือผูใ้ ห้คาํ รับรอง
ความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว (With an authorization of notary public officer in the country from which the above documentation was made.)
ข) ให้เจ้าหน้าทีข$ องสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศทีเ$ อกสารดังกล่าวได้จดั ทําหรือรับรองความถูกต้องทําการรับรองลายมือชือ$ และตราประทับของเจ้าหน้าที$ Notary Public หรือหน่วยงานอื$นใด
ทีไ$ ด้ดําเนินการตาม ก) (With an authorization of Thai Embassy or Consul of Thailand in the country at which signatory certificate and notary public stamp were made.)
 การรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย$ น$ื ต่อนายทะเบียน (All documentation above must have been certified within one yea

