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คำขอเป็ นผูฝ้ ำก
Application for Depositor
วันที่ .................................................
Date
เรียน
To :

กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“TSD”)
Chief Executive Officer
Thailand Securities Depository Co., Ltd (“TSD”)

ข้าพเจ้าขอแสดงความจานงใช้บริการงานรับฝากหลักทรัพย์ของบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด ตามข้อความทีไ่ ด้ให้ไว้ในครัง้ นี้ และขอให้รายละเอียดแก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ดังนี้
I wish to apply for Securities Depository Service with TSD in accordance with the statement given
below and the particular required by TSD as follows
1. ชื่อผูฝ้ าก
Name of depositor
ภาษาไทย (in Thai) ......................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ (in English) ............................................................................................................
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ (in English) ............................................................................................................
BIC Code ....................................................................................................................................................
ประเภทสมาชิกทีต่ อ้ งการสมัคร
แบบต่อเชื่อม
แบบไม่ต่อเชื่อม
Type of participant
System-linked
Not system-linked
2. ทีต่ งั ้
Address
ภาษาไทย (in Thai) ......................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
โทรศัพท์ (Tel.)..............................................................................................................................
3. รายชื่อเจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั งิ านทีต่ ดิ ต่อบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
Names of officers concerned in the related work of TSD
ชื่อ Name
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

ตาแหน่ง
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

Thailand Securities Depository
4. กรณีท่ผี ู้สมัครเป็ นบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer) ผู้สมัครประสงค์จะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นตัวแทนของบริษัทในการปฏิบตั ิหน้าที่ทวไปในส่
ั่
วนที่บริษัทมีหน้าทีต่ ้องปฏิบตั ิ
ตาม หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ าหนดในระเบียบหรือวิธปี ฏิบตั ขิ องบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต รวมทัง้ ดูแล จัดทาและเปลีย่ นแปลงข้อมูลของเจ้าของหลักทรัพย์ ในบัญชี
รายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ของบริษทั ให้มคี วามถูกต้อง
In case of an applicant is an issuer : l wish to assign TSD as my representative in handling any
duties l have to comply with the rules indicated in regulations of TSD (presently or indicated in the future)
and in monitoring , implementing or altering data of shareowners in the last of shareholders of my company
to be correct
5. ในกรณี ท่ีผู้สมัครประสงค์จะใช้บ ริการเพิ่ม เติมกับ บริษัท ศูน ย์รบั ฝากหลักทรัพ ย์(ประเทศไทย) จากัด
ทัง้ สองฝ่ ายจะตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นคราวๆ ไป
In case that wish to use more services with the TSD , a written agreement has to be done by both
parties
6. ตัวอย่างตราประทับ
Seal sample :
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทีไ่ ด้แจ้งไว้ในคาขอเป็ นผูฝ้ ากนี้เป็ นจริงทุกประการและยินยอมทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม
ระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ เรื่อง การบริการเกีย่ วกับงานศูนย์รบั ฝากของบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
รวมทัง้ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยและประกาศตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยที่
เกีย่ วข้อง ทัง้ ทีม่ ผี ลใช้บงั คับในขณะยื่นคาขอนี้หรือทีจ่ ะมีการออกใช้บงั คับในอนาคต
I hereby certify that the information mentioned in this application is true and l agree to abide by and
comply with the rule Re. Services of Securities Depository Center of TSD including with any regulation and
notification of Board of Directors and notifications of the Stock Exchange of Thailand as well as those related
that come into force as this date or Being issued in the future.
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด แล้ว
I hereby enclose the evidences as follows to TSD
1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
Certified true copy of Company Registration Certificate (no older than 3 months)
2. สาเนาทะเบียนการค้า พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
Certified true copy of Commercial Registration Certificate
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อี านาจลงนาม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
Certified true copy of authorized persons’ national I.D. cards
4. สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการนายหน้าซือ้ หลักทรัพย์ / รับฝากหลักทรัพย์
Certified true copy of broker/ custodian’s licenses
อนึ่ง ในกรณีทผ่ี ู้สมัครได้มอบหมายให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียน
และได้ย่นื เอกสารหมายเลข 1-3 ข้างต้นต่ อนายทะเบียนไว้โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครได้ย่นื เอกสารดังกล่าว
ข้างต้นเพื่อการสมัครเป็ นสมาชิกผูฝ้ ากตามคาขอฉบับนี้แล้ว
In case that I have assigned TSD as the registrar and I have submitted evidences no. 1-3 above to
the registrar , it is deemed to be understood that I have submitted evidences for the application for depositor.

ในการดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้เอกสารฉบับนี้ ข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญ ญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายฉบับแก้ไข
เพิม่ เติมในอนาคต (ซึง่ ต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างเคร่งครัด ซึง่
รวมถึงการดาเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็ น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในคาประกาศ
เกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ดาเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้
ความยินยอม ในกรณีท่กี ฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนดให้ต้องได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยแล้ว
สาหรับสาเนาเอกสารแสดงตนทีบ่ ริษัทนาส่งให้แก่ TSD อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วามอ่อนไหว เช่น
ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมู่โลหิต ข้อมูลเชือ้ ชาติ เป็ นต้น ซึง่ เป็ นข้อมูลทีไ่ ม่จาเป็ นต่อการให้บริการของ TSD และ TSD ไม่
มีความประสงค์ทจ่ี ะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าว ดังนัน้ เจ้าของเอกสารสามารถดาเนินการขีดฆ่า
เพื่อปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนาส่งเอกสารแสดงตนที่ปรากฎข้อ มูลส่วนบุคคลที่มคี วาม
อ่อนไหวนัน้ ให้แก่ TSD ทัง้ นี้ ในกรณีท่ไี ม่ได้ดาเนินการเพื่อปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วามอ่อนไหว TSD จะถือว่า
เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าว
In connection with processing of any personal data under this document, I shall strictly comply with
the Personal Data Protection Act, B.E. 2562, and any of the relevant subordinate regulations as amended
from time to time (hereinafter referred to as “PDPA”) which, including, but not limited to, procuring any thirdparty to whom the personal data belongs to read and acknowledge all the details contained in the privacy
notice of the Stock Exchange of Thailand group, and also procuring such third-party to provide a consent
where PDPA requires such consent.
Copy of identification documents submitted to TSD may contain sensitive personal data, e.g.,
religion, blood type, racial information, etc., 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 owner 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 data subject(s) has/have given your consent to TSD to the
collection of such sensitive personal data.

ลงชื่อ...........................................................
(
)
ผูม้ อี านาจลงนามแทนบริษทั
Authorized signature
ประทับตราบริษทั (ถ้ามี) Company’s Seal (if available)

ลงชื่อ................................................................
(
)
ผูม้ อี านาจลงนามแทนบริษทั
Authorized signature

หมายเหตุ

Remark

ในกรณีทข่ี อ้ บังคับของบริษทั กาหนดให้การกระทานิตกิ รรมต่างๆ ของบริษทั ต้องมีกรรมการผูม้ ี
อานาจลงนาม 2 คนขึน้ ไป ก็ให้ผมู้ อี านาจดังกล่าวลงนามร่วมกันไว้ดว้ ยและประทับตราบริษทั เป็ น
สาคัญ (ถ้ามี)
In case of the Company’s rules indicate that the signatures of more than two authorized
persons are required, all authorized persons must sign and seal (if available) the application
คาขอเป็ นผูฝ้ ากฉบับนี้จะประกอบด้วยชุดเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้ และให้ถอื เป็ นส่วน
หนึ่งของคาขอเป็ นผูฝ้ ากฉบับนี้ดว้ ย
This Application for Depositor contains a group of the documents (if any) as listed below
and shall be part of this Application for Depositor;
1. คาขอเปิ ดบัญชีฝากหลักทรัพย์ Application for Opening Securities Depository Account
2. หนังสือขอแต่งตัง้ ผูม้ อี านาจลงนามในการถอนหลักทรัพย์และรับรองความถูกต้องในแบบ
คาขอให้ออกใบหลักทรัพย์
3. หนังสือขอแต่งตัง้ ผูม้ อี านาจรับมอบใบหลักทรัพย์
4. หนังสือขอแต่งตัง้ ผูม้ อี านาจการโอนและหรือรับโอนและหรือยกเลิกการโอนหลักทรัพย์ดว้ ย
ระบบคอมพิวเตอร์แทนบริษทั
5. หนังสือแจ้งข้อมูลผูถ้ อื หลักทรัพย์และผูร้ บั ผลประโยชน์ ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ประเภท
Sink Account
6. หนังสือมอบหมายให้โอนหลักทรัพย์ (Sweep up / Sweep down)
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