
 

 

 
 

      ค ำขอเป็นผูฝ้ำก 
Application for Depositor 

 
วนัที ่................................................. 
Date  

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) 
To :  Chief Executive Officer 
 Thailand Securities Depository Co., Ltd (“TSD”) 
 
 ขา้พเจา้ขอแสดงความจ านงใช้บรกิารงานรบัฝากหลกัทรพัย์ของบรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั ตามขอ้ความทีไ่ดใ้หไ้วใ้นครัง้นี้ และขอใหร้ายละเอยีดแก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ดงันี้ 
 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. ชื่อผูฝ้าก Name of depositor 
  ภาษาไทย (in Thai) ...................................................................................................................... 
  ภาษาองักฤษ (in English) ............................................................................................................ 
    ชื่อย่อ  ภาษาองักฤษ (in English) ............................................................................................................ 
    BIC Code .................................................................................................................................................... 
    ประเภทสมาชกิทีต่อ้งการสมคัร                 แบบต่อเชื่อม                    แบบไม่ต่อเชื่อม 
    Type of participant                             System-linked                     Not system-linked 
2. ทีต่ัง้  Address 
  ภาษาไทย (in Thai) ...................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................... 
  โทรศพัท ์(Tel.).............................................................................................................................. 
3. รายชื่อเจา้หน้าทีร่ะดบัปฏบิตังิานทีต่ดิต่อบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
    Names of officers concerned in the related work of TSD 
 

  ชื่อ Name                             ต าแหน่ง 
 

......................................................................  ............................................................................................ 

......................................................................  ............................................................................................ 

......................................................................  ............................................................................................ 

......................................................................  ............................................................................................
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Thailand Securities Depository 
4. กรณีที่ผู้สมคัรเป็นบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์ (Issuer) ผู้สมคัรประสงค์จะมอบหมายให้บรษิัท ศูนย์รบัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตวัแทนของบรษิัทในการปฏบิตัิหน้าที่ทัว่ไปในส่วนที่บรษิัทมหีน้าทีต่้องปฏบิตัิ
ตาม หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในระเบยีบหรอืวธิปีฏบิตัขิองบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต รวมทัง้ดแูล จดัท าและเปลีย่นแปลงขอ้มลูของเจา้ของหลกัทรพัย์ในบญัชี
รายชื่อเจา้ของหลกัทรพัยข์องบรษิทัใหม้คีวามถูกตอ้ง 

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. ในกรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะใช้บริการเพิ่มเติมกับบริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์(ประเทศไทย) จ ากัด      
ทัง้สองฝ่ายจะตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นคราวๆ ไป 
 In case that wish to use more services with the TSD , a written agreement has to be done by both 
parties 
  6. ตวัอย่างตราประทบั 

    Seal sample : 
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้ความทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นค าขอเป็นผูฝ้ากนี้เป็นจรงิทุกประการและยนิยอมทีจ่ะปฏบิตัติาม
ระเบยีบวธิปีฏบิตัิ เรื่อง การบรกิารเกีย่วกบังานศูนย์รบัฝากของบรษิัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
รวมทัง้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่
เกีย่วขอ้ง ทัง้ทีม่ผีลใชบ้งัคบัในขณะยื่นค าขอนี้หรอืทีจ่ะมกีารออกใชบ้งัคบัในอนาคต 

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. 
 พรอ้มนี้ ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั แลว้ 
 I hereby enclose the evidences as follows to TSD 
 1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
     Certified true copy of Company Registration Certificate (no older than 3 months) 
 2. ส าเนาทะเบยีนการคา้ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
     Certified true copy of Commercial Registration Certificate 
 3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนาม พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
     Certified true copy of authorized persons’ national I.D. cards 
 4. ส าเนาใบอนุญาตประกอบกจิการนายหน้าซือ้หลกัทรพัย ์/ รบัฝากหลกัทรพัย์ 
     Certified true copy of broker/ custodian’s licenses 
 

อน่ึง ในกรณีทีผู่้สมคัรไดม้อบหมายใหบ้รษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบยีน
และได้ยื่นเอกสารหมายเลข 1-3 ข้างต้นต่อนายทะเบียนไว้โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้สมคัรได้ยื่นเอกสารดงักล่าว
ขา้งตน้เพื่อการสมคัรเป็นสมาชกิผูฝ้ากตามค าขอฉบบันี้แลว้ 
 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. 



 

 

 
 
ในการด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้เอกสารฉบบันี้ ขา้พเจ้าตกลงที่จะปฏบิตัิตาม

พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายล าดบัรองที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายฉบับแก้ไข
เพิม่เตมิในอนาคต (ซึง่ต่อไปจะเรยีกรวมกนัว่า “กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างเคร่งครดั ซึง่
รวมถงึการด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็น เพื่อใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลไดอ้่านและเขา้ใจรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศ
เกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไดด้ าเนินการใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลให้
ความยนิยอม ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดให้ต้องได้รบัความยนิยอมจากเจา้ของ
ขอ้มลูสว่นบุคคลดว้ยแลว้  

ส าหรบัส าเนาเอกสารแสดงตนทีบ่รษิัทน าส่งใหแ้ก่ TSD อาจปรากฏขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหว เช่น 
ขอ้มูลศาสนา ขอ้มูลหมู่โลหติ ขอ้มูลเชือ้ชาต ิเป็นตน้ ซึง่เป็นขอ้มูลทีไ่ม่จ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของ TSD และ TSD ไม่
มคีวามประสงค์ทีจ่ะเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ดงันัน้ เจ้าของเอกสารสามารถด าเนินการขดีฆ่า
เพื่อปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าวก่อนน าส่งเอกสารแสดงตนที่ปรากฎขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวาม
อ่อนไหวนัน้ให้แก่ TSD ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่ได้ด าเนินการเพื่อปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหว TSD จะถือว่า
เจา้ของขอ้มลูไดใ้หค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว 

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 third-
party 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...........................................................          ลงชื่อ................................................................ 
       (                                             )                 (                                                ) 
   ผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทั                                  ผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทั 
      Authorized signature                                        Authorized signature 
 
ประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี Company’s Seal (if available) 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
หมายเหตุ          ในกรณีทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดใหก้ารกระท านิตกิรรมต่างๆ ของบรษิทัตอ้งมกีรรมการผูม้ี       
                      อ านาจลงนาม 2 คนขึน้ไป กใ็หผู้ม้อี านาจดงักล่าวลงนามร่วมกนัไวด้ว้ยและประทบัตราบรษิทัเป็น     
                      ส าคญั (ถา้ม)ี 
Remark            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 
 

ค าขอเป็นผูฝ้ากฉบบันี้จะประกอบดว้ยชุดเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี ดงัต่อไปนี้ และใหถ้อืเป็นสว่น
หนึ่งของค าขอเป็นผูฝ้ากฉบบันี้ดว้ย 
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. ค าขอเปิดบญัชฝีากหลกัทรพัย ์Application for Opening Securities Depository Account 
2. หนงัสอืขอแต่งตัง้ผูม้อี านาจลงนามในการถอนหลกัทรพัยแ์ละรบัรองความถูกตอ้งในแบบ

ค าขอใหอ้อกใบหลกัทรพัย ์
3. หนงัสอืขอแต่งตัง้ผูม้อี านาจรบัมอบใบหลกัทรพัย ์   
4. หนงัสอืขอแต่งตัง้ผูม้อี านาจการโอนและหรอืรบัโอนและหรอืยกเลกิการโอนหลกัทรพัยด์ว้ย

ระบบคอมพวิเตอรแ์ทนบรษิทั 
5. หนงัสอืแจง้ขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัยแ์ละผูร้บัผลประโยชน์ ในบญัชฝีากหลกัทรพัยป์ระเภท 

Sink Account 
6. หนงัสอืมอบหมายใหโ้อนหลกัทรพัย ์(Sweep up / Sweep down) 
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