
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม 

 

เอกสารแนบ 1.1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย ์

เอกสารแนบ 1.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย ์

เอกสารแนบ 1.3 ใบยืนยันต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย 

เอกสารแนบ 1.4 หนังสือมอบอำนาจในการตอบรับคำเสนอซื้อหลกัทรัพย์ 

เอกสารแนบ 1.5 แบบคำขอถอนหลักทรัพย์จากบญัชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ 

เอกสารแนบ 1.6 แบบคำขอโอน-รับโอนบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 

เอกสารแนบ 1.7 แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย ์

 

 

 



           ขั้นตอนการตอบรับค าเสนอซ้ือหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ 
 

 

เอกสารแนบ 1.1 

4. ยื่นเอกสารทั้งหมดท่ี  

ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากัด (มหาชน) 

2.  ลงลายมือช่ือสลกัหลงัใบหุ้นเพื่อโอนลอยในช่อง “ลง
ลายมือช่ือผูโ้อน” และกรอกขอ้มูลให้ครบถว้นพร้อมลง

ลายมือช่ือใน “แบบค าขอถอนหลกัทรัพย ์จากบญัชีสมาชิกผู ้
ฝากหลกัทรัพย”์ ตามเอกสารแนบ 1.5 โดยตอ้งระบุช่ือ

เจา้ของหลกัทรัพยเ์ป็นบุคคลเดียวกบัผูแ้สดงเจตนาขาย แต่
ไม่ตอ้งระบุจ านวนหุ้น พร้อมแนบเอกสารแสดงตนในขอ้ 3. 

จ านวน 3 ชุด 

(ตวัแทนฯ จะรับเฉพาะใบหุ้นท่ีมีช่ือตรงกบัผูแ้สดงเจตนา
ขาย หรือผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือบนใบหุ้นท่ีไดส้ลกัหลงัโอน) 

 

2. แจง้ความประสงคก์บับริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท่านมีหุ้นและมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยู่
เพื่อโอนหลกัทรัพยท่ี์จะขายเพื่อเขา้บญัชี ดงัน้ี 

กรณีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 
โอนเขา้บญัชี “บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เพ่ือท าค าเสนอซ้ือ”  
เลขท่ีบญัชี 026-000000014-6 
 
กรณีผู้ถือหุ้นท่ีมิใช่สัญชาติไทย 
โอนเขา้บญัชี “UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. for Tender”  
เลขท่ีบญัชี 026-000000014-6 

3. แนบเอกสารประกอบแลว้แต่กรณี ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้ง ดงัน้ี 
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  4) นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว 

1.1 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ  4.1 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนงัสือรับรองท่ี  
 ส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือ  ออกโดยเจา้หนา้ท่ีของนิติบุคคลหรือหน่วยงานหรือประเทศท่ีนิติบุคคล  
 ส าเนาบตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีภูมิล  าเนา ซ่ึงรับรองถึงช่ือนิติบุคคล ช่ือผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนั  
1.2 ส าเนาทะเบียนบา้น กรณีท่ีเป็นส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือ  มีภูมิล  าเนา ซ่ึงรับรองถึงช่ือนิติบุคคล ช่ือผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนั  
 บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ บตัรประจ าตวัประชาชนตลอดชีพ  นิติบุคคล ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ และอ านาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือ 

2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว  รับซ้ือ) 
 ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 4.2 ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณีของกรรมการ 
3) นิติบุคคลสัญชาติไทย  ผูม้ีอ  านาจลงนามที่ไดล้งนามรับรองในเอกสารตามขอ้ 4.1 

3.1 ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชยท่ี์มีอายไุม่เกิน  เอกสารตามขอ้ 4.1 และ 4.2 ตอ้งไดรั้บการรับรองลายมือช่ือโดย 
 6 เดือนก่อนวนัส้ินสุดการเสนอซ้ือ เจา้หนา้ท่ี Notary Public และรับรองโดยสถานกงสุลไทย อายไุม่เกิน 1 ปี 

 - ประทบัตราส าคญัของบริษทั (ถา้มี) 5) กรณีท่ีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลท่ีมิได้ประกอบกิจการ 
3.2 ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณีของกรรมการ ในประเทศไทย ผูแ้สดงเจตนาขายตอ้งกรอกรายละเอียดของราคา 
 ผูม้ีอ  านาจลงนามรับรองได ้พร้อมลงนามในเอกสารตามขอ้ 3.1 ตน้ทุนของหุ้นท่ีน ามาเสนอขายในใบยืนยนัราคาตน้ทุนหลกัทรัพย ์

 พร้อมแนบหลกัฐานแสดงราคาตน้ทุน เพื่อใชใ้นการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
 หากมิไดร้ะบุราคาตน้ทุน หรือแนบหลกัฐานแสดงราคาตน้ทุน มาพร้อมกบั 
 ใบยืนยนัราคาตน้ทุน จ านวนเงินหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย จะถูกคิดค านวณจาก 
 จ านวนเงินค่าขายทั้งจ านวนท่ีผูแ้สดงเจตนาขายจะไดรั้บ 
  6)   ส าเนาสมุดบุญชีธนาคารหน้าแรก หรือรายงานบญัชีกระแสรายวนัท่ีระบุช่ือ 
   และเลขที่บญัชีธนาคารที่ใชรั้บช าระราคาค่าขายหลกัทรัพย ์
 

คุณชยัณรงค ์บุญชูสนอง หรือ คุณจรัญ สุขสกล ฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรัพย ์
บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 130 - 132 ชั้น 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท:์ 
0-2659-8000 ต่อ 8264 และ 8226 
 

กรณีส่งมอบใบหุ้น (Share Certificate) กรณีโอนหุ้นผ่านศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(Scripless) 

1.  กรอกแบบตอบรับค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ 1.  กรอกแบบตอบรับค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

เอกสารเพ่ิมเติมกรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน 
1. หนงัสือมอบอ านาจฉบบัจริง (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 / 30 บาท) 
2. หลกัฐานแสดงสภาพบุคคลของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ
ตามที่ระบุขา้งตน้ 

 



 

 

แบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลักทรัพย ์บริษัท ยูเน่ียนอุตสำหกรรมส่ิงทอ จ ำกัด (มหำชน) - UT 

เลขที่ใบรบั ......................................................... 
เรียน บริษัท สหยูเน่ียน จ ำกัด (มหำชน) (“ผูท้  ำค ำเสนอซือ้”) และ บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย”์)  

 วนัที่ ........................................... 

(โปรดกรอกตวับรรจง) ขำ้พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว/บริษัท)............................................................................................................................  สญัชำติ........................................ 
ที่อยู่ปัจจบุนั (ที่ติดต่อทำงไปรษณียไ์ด)้.............................................................................................................................................................................................................. 
รหสัไปรษณีย.์................................................หมำยเลขโทรศพัท.์...............................................................................หมำยเลขโทรสำร………………….................................... 

โปรดระบปุระเภทผูแ้สดงเจตนำขำยหลกัทรพัย ์
 บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย บตัรประจ ำตวัประชำชน/บตัรขำ้รำชกำร/บตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจ เลขที่................................................………………………………………...……... 
 บคุคลธรรมดำต่ำงดำ้ว ใบต่ำงดำ้ว/หนงัสือเดนิทำง/เลขบตัรประจ ำตวั เลขที่..................................................................................................................................................... 
 นิติบคุคลสญัชำติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....................................................................................................................……………………………………………………. 
 นิติบคุคลต่ำงดำ้ว เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.........................................................................................................................……………………………………………………... 
ขอเสนอขำย  หุ้นสำมัญ หุ้นบุริมสิทธิ ของ บริษัท ยูเน่ียนอุตสำหกรรมสิ่งทอ จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน ................................ หุน้ (.........................................................................................) 
หุ้นสำมัญในรำคำหุน้ละ 38.35 บำท และหุ้นบุริมสิทธิในรำคำหุน้ละ 48.15 บำท รำคำสทุธิ (หลงัหกัค่ำธรรมเนียมรอ้ยละ 0.25 ของรำคำเสนอซือ้ และภำษีมลูค่ำเพ่ิมรอ้ยละ 7 ของค่ำธรรมเนียมในกำร
ขำยหุน้) หุ้นสำมัญในรำคำหุน้ละ 38.247414 บำท และหุ้นบุริมสิทธิในรำคำหุน้ละ 48.021199 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ ........... ........................................................................………….……… 
บำท (................................................................................................................................................) ตำมเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดที่ระบใุนค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์กุประกำร 

ขำ้พเจำ้ขอมอบใหบ้ริษัทหลกัทรพัย ์ ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูร้บัมอบอ ำนำจของขำ้พเจำ้ในกำรขำย โอน และส่งมอบหุน้ของขำ้พเจำ้ตำมรำยละเอียดที่กล่ำว
ขำ้งล่ำงนี ้รวมทัง้กำรรบัช ำระรำคำค่ำขำยหุน้ดงักล่ำว ตลอดจนด ำเนินกำรอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบักำรขำยและกำรรบัช ำระรำคำค่ำขำยแทนขำ้พเจำ้ 

 กรณีส่งมอบเป็น “ใบหุน้”  กรณีโอนหุน้ผ่ำนศนูยร์บัฝำก จ ำนวนหุน้ 

ชื่อผูถ้ือหุน้ตำมทะเบียน ใบหุน้เลขที่ โอนจำกบริษัทสมำชิก 
ศนูยร์บัฝำกหมำยเลข เลขที่โอน วนัที่โอน 

      

      

    รวม  
วันช ำระรำคำ 
  ขา้พเจา้ไดศ้ึกษาขอ้มลู เงื่อนไข และขอ้ก าหนดอย่างครบถว้น และตกลงที่จะปฏิบตัิตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดตามค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์กุประการ และขา้พเจา้ไดย้อมรบัว่าการตอบรบัค า

เสนอซือ้หลกัทรพัยไ์ม่สามารถยกเลิกการตอบรบัไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ เวน้แต่ว่าจะแจง้ยกเลิกค าเสนอซือ้ตามเงื่อนไข และขอ้ก าหนดที่ระบใุนค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ ซึ่งขา้พเจา้สามารถยกเลิกการแสดงเจตนา
ขายหุน้ของบริษัท ยเูนี่ยนอตุสาหกรรมสิ่งทอ จ ากดั (มหาชน) ไดร้ะหว่างเวลา 9:00 น. – 16:00 น.ของทกุวนัท าการ ตัง้แต่วนัที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที่ 26 มกราคม 2565 (20 วนัท าการนบัจากวนัเริ่มท า
การรบัซือ้)  
วิธีกำรรับเงินค่ำขำยหลักทรัพย ์ *** งดส่งเช็คทำงไปรษณีย ์*** 
  มำรบัเช็คดว้ยตวัเอง   มอบอ ำนำจใหบ้คุคลอื่นรบัเช็ค  
  โอนเงินเขำ้บญัชี  กรุงศรีอยธุยำ  ไทยพำณิชย ์ กรุงเทพ  กรุงไทย  กสิกรไทย ทหำรไทยธนชำต ยโูอบี  เกียรตินำคินภทัร  แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์ ซีไอเอ็มบีไทย  

สำขำ ................................................ ประเภทบญัชี ......................................... เลขที่บัญชี --- 
 (ชื่อบญัชีตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัผูแ้สดงเจตนำขำย และเป็นบญัชีธนำคำรพำณิชยท์ี่มีสำขำในประเทศไทย พรอ้มกบัแนบส ำเนำสมดุบญัชีออมทรพัย ์หรือ บัญชีกระแสรำยวนัที่รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง)  

 พรอ้มกนันีไ้ดม้อบเอกสำรเพ่ือเป็นหลกัฐำนประกอบกำรด ำเนินกำรมำดว้ย ดงันี ้ใบหุน้ที่สลกัหลงัแลว้ และ/หรือ เอกสำรแสดงสิทธิในหลกัทรพัย ์และ/หรือ หลกัฐำนกำรโอนหุน้สำมญัผ่ำนศนูย์
รบัฝำกหลกัทรพัยเ์ขำ้บัญชี “บมจ. หลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) เพื่อท ำค ำเสนอซือ้” เลขที่บญัชี 026-000000014-6 ส  ำหรบัผูถ้ือหุน้สญัชำติไทย และ “UOB Kay Hian Securities (Thailand) 
Plc. for Tender” เลขที่บัญชี 026-000000014-6  ส  ำหรบัผูถ้ือหุน้สญัชำติต่ำงดำ้ว และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้ีชื่อในหลกัทรพัย ์และ/หรือส  ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนของบริษัท (กรณี
เป็นนิติบคุคล) มำดว้ยแลว้  
 ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำ ขำ้พเจำ้เป็นผูม้ีกรรมสิทธิถกูตอ้งตำมกฎหมำยในบรรดำหุน้สำมญัของหลกัทรพัยท์ี่ขำยโดยปรำศจำกภำระผกูพนัใดๆ ทัง้สิน้ 
 

ลงชื่อ...............................................................................ผูร้บัมอบอ ำนำจ ลงชื่อ...................................................................................ผูแ้สดงเจตนำขำย 
                 (............................................................................)                                                        (..............................................................................) 
 

หลักฐำนกำรรับใบหลักทรัพย/์ ใบโอนหลักทรัพยผ์่ำนศูนยร์ับฝำก และแบบตอบรับค ำเสนอซือ้ 
 เลขที่ใบรบั............................................... 
บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ไดร้บัแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้  หุ้นสำมัญ หุ้นบุริมสิทธิ ของบริษัท ยเูนี่ยนอตุสำหกรรมสิ่งทอ จ ำกดั (มหำชน) 
และใบหุน้/หลกัฐำนกำรโอนหุน้ผ่ำนศนูยร์บัฝำกเลขที่........................................................................จ ำนวน......................…………….............................หุน้ จำกนำย/นำง/นำงสำว/บริษัท
.......................................................................................................................................................…………...ไวเ้รียบรอ้ยแลว้ โดยผูแ้สดงเจตนำขำยแจง้ควำมประสงคข์อรบัเงินโดย: 
  มำรบัเช็คดว้ยตวัเอง   มอบอ ำนำจใหบ้คุคลอื่นรบัเช็ค  
  โอนเงินเขำ้บญัชี ธ.กรุงศรีอยธุยำธ.ไทยพำณิชย ์ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย  ธ.กสิกรไทย ธ.ทหำรไทย ธ.ยโูอบี  ธ.ธนชำต ธ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์ ธ.ซีไอเอม็บีไทย  

สำขำ ................................................ ประเภทบญัชี ......................................... เลขที่บัญชี --- 
 
 ลงชื่อ..................................................................................ผูร้บั 

รำยละเอียดเพ่ิมเติมโปรดติดต่อ คณุชยัณณงค ์บุญชสูนอง คณุจรญั สขุสกล ฝ่ำยปฏิบตัิกำรหลกัทรพัย ์บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่130 - 132 ชัน้ 2, 3 อำคำรสินธร ทำวเวอร ์1 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินีเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

โทรศพัท:์ 02 659 8000 ต่อ 8264, 8226 

เอกสารแนบ 1.2 



 

ลงช่ือ ...............................................................  ผูแ้สดงเจตนาขาย 

 

ใบยืนยันราคาต้นทนุหลักทรัพย ์

(กรณีผูแ้สดงเจตนาขายเป็นนิติบคุคลต่างประเทศ ที่ไม่ไดป้ระกอบกิจการในไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนสุญัญา
ภาษีซอ้นกบัประเทศไทย หรือมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศที่มีอนุสญัญาภาษีซอ้นกบัประเทศไทย  แต่อนสุญัญาภาษีซอ้นนัน้ไม่ไดร้บั
การยกเวน้ในเรื่องการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายที่จดัเก็บจากผลก าไรจากการขายหุน้ในประเทศไทย) 

วนัท่ี ........................................................  

เรียน บรษิัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย”์) 

ขา้พเจา้ (นติิบคุคลตา่งประเทศ) ………………………………………………………………………………………………… 

สญัชาต ิ....................................................................  เลขทะเบียนบรษิัท ........................................................................ 
เลขที่ประจ าตวัผูเ้สียภาษี (ถา้มี)... ................................................................ ขอแจง้ขอ้มลูราคาตน้ทนุหลกัทรพัยข์องบรษิัท 
ยเูนี่ยนอตุสาหกรรมสิ่งทอ จ ากดั (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขาย ดงันี ้

วนัท่ีโอน เลขที่ใบหุน้/เลขที่ใบโอน ชื่อผูถื้อหุน้ตามทะเบียน จ านวนหลกัทรพัย ์ ตน้ทนุหุน้ละ (บาท) 

     

     

     

     

รวมทัง้สิน้   

 
พรอ้มกนันีข้า้พเจา้ไดแ้นบ 
 .......................................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................. รวม ....................... ฉบบั 

เพื่อเป็นหลกัฐานแสดงราคาตน้ทนุของหลกัทรพัยป์ระกอบการจดัเก็บภาษี ณ ท่ีจา่ย 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อมูลดังกล่าวข้างตน้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทกุประการ  
 

 

หมายเหต ุ: 

หากผูแ้สดงเจตนาขายซึง่เป็นนิตบิคุคลต่างประเทศไม่สามารถระบรุาคาตน้ทนุ หรือมิไดแ้นบหลกัฐานแสดงราคาตน้ทนุ 
มาพรอ้มกบัใบยืนยนัราคาตน้ทนุหลกัทรพัยท์ี่น ามาเสนอขาย ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย โดย
ค านวณภาษีในอตัรารอ้ยละ 15 จากจ านวนเงินค่าขายหลกัทรพัยท์ัง้จ านวนท่ีผูแ้สดงเจตนาขายจะไดร้บั (เสมือนหน่ึง
ราคาตน้ทนุเท่ากบั 0 บาท (ศนูยบ์าท)) 
 

เอกสารแนบ 1.3 



 

 
 

 
 
 

หนังสือมอบอ ำนำจในกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์  
 

เขียนท่ี...................................................................... 
วนัท่ี.......................................................................... 

 

              โดยหนงัสือฉบบัน้ี ขา้พเจา้..........................................................................................................อายุ...................ปี 
สัญชาติ...............................ท่ีอยูเ่ลขท่ี (ท่ีติดต่อทางไปรษณียไ์ด)้....................................................................................... 
............................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................ 
ขอมอบอ านาจให้.....................................................................................................................................อาย.ุ.................ปี 
สัญชาติ...............................ท่ีอยูเ่ลขท่ี (ท่ีติดต่อทางไปรษณียไ์ด)้...................................................................................... 
..................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................. 
เป็นผูรั้บมอบอ านาจของขา้พเจา้ในการ  

  ขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามญั / หุ้นบุริมสิทธิของ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 
  รับเช็คช าระค่าขายหุ้นดงักล่าว  

โดยด าเนินการผา่นบริษทัหลกัทรัพย ์ ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ตลอดจนการกระท าการใด ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการน้ีแทนขา้พเจา้จนเสร็จส้ิน  

 

            กิจการใดท่ีผูรั้บมอบอ านาจไดก้ระท าการภายในขอบอ านาจดงักล่าว ให้ถือเสมือนหน่ึงว่าขา้พเจา้ผูม้อบอ านาจ
ไดก้ระท าดว้ยตนเองทุกประการ  

 

 
ลงช่ือ.............................................................................. ผูม้อบอ านาจ 

    (                                                               ) 
 

ลงช่ือ.............................................................................. ผูรั้บมอบอ านาจ 
    (                                                               ) 
 

ลงช่ือ.............................................................................. พยาน 
    (                                                               ) 
 

ลงช่ือ.............................................................................. พยาน 
    (                                                               ) 
 

หมายเหตุ 1. โปรดแนบส าเนาบตัรประชาชน หรือ หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ ซ่ึงลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งมาพร้อมหนงัสือมอบอ านาจน้ี 

  2. ปิดอากรแสตมป์มูลค่า 10 บาท กรณีท่ีตอ้งการมอบอ านาจให้ย่ืนแบบตอบรับค าเสนอซ้ืออยา่งเดียว หรือปิดอากรแสตมป์
มูลค่า 30 บาท กรณีท่ีตอ้งการมอบอ านาจให้ย่ืนแบบตอบรับค าเสนอซ้ือ และรับเช็คช าระราคาค่าขายหลกัทรัพย ์

อากรแสตมป์ 
10 / 30 บาท 

เอกสารแนบ 1.4 



1.  ชื่อหลกัทรพัย.์................................................................................................................................................ชื่อย่อหลกัทรพัย.์......................................................................................................       
Securities name  Securities symbol

2. ชื่อผูถ้อืหลกัทรพัย ์บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั บญัชี  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)................................................... 

เอกสารแนบ 1.5



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 หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีไ่ด้
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



 
แบบค ำขอโอน / รบัโอนหลกัทรพัย ์

ระหว่ำงบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรพัย ์                                                                                                                          

      ข้ำพเจ้ำ มีควำมประสงคโ์อนหลกัทรพัย ์กองทุนรวม/บริษทั 
จ ำนวน          หน่วย/หุ้น  ตวัอกัษร หน่วย/หุ้น ดงัน้ี (โปรดเลือกประเภทกำรโอน) 

ส ำหรบับริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน กบั บริษทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

      ขา้พเจา้        สมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัยเ์ลขที ่  ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการขอโอนจากเจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับบัญชีบริษัทผู้ออก
หลกัทรพัย์เรยีบร้อยแล้วและขอรบัรองว่ารายการโอน/รบัโอนตามที่ได้ระบุดงักล่าวขา้งต้นเป็นความจรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อให้เ กดิความเสยีหายใดขึน้แก่บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั อนัเนื่องมาจากการด าเนินการตามรายการที่ระบุไวข้า้งตน้
ขา้พเจา้ ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั จนครบถว้น       

1. จำกบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ไปยงับญัชีบริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน 2. จำกบญัชีบริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน ไปยงั บญัชี บริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์

• ช่ือบริษทัหลกัทรพัย ์/ คสัโตเดียน

• ช่ือบญัชีลูกค้ำ

• เลขท่ีบญัชีลกูค้ำ 

 ลงช่ือ  ผู้ถือหลกัทรพัย ์ 

 ( ) 

 โทรศพัท ์

โปรดกรอกรำยละเอียดข้อมูลผู้ถือหลกัทรพัย์  
สญัชาต ิ  อาชพี  บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบุิคคล เลขที่ 
ทีอ่ยู่ส าหรบัการตดิต่อ 
รหสัไปรษณีย์  โทรศพัทบ์้าน  โทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
โทรศพัทท์ี่ท างาน โทรสาร  อเีมล 
ส ำหรบับุคคลธรรมดำ(หากท่านตอบวา่ “ใช”่ ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงวา่ท่านเป็นบุคคลอเมรกินัตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอก W-9) 
1.เกดิในประเทศสหรฐัอเมรกิา                                                                            ใช่  ไม่ใช่ 
2.เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั                                       ใช่  ไม่ใช่ 
3.มถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา                                        ใช่  ไม่ใช่ 
ส ำหรบันิติบุคคล 
1.เป็นนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัฯ (หาก“ใช”่โปรดกรอก W-9)    ใช ่   ไม่ใช่ 
2.เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA  (ระบุประเภท  PFFI  RDCFFI)   ใช ่   ไม่ใช ่

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ...
3.เป็นนิตบุิคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แตร่อ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม   ใช่    ไมใ่ช่ 
  หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักลา่วไดต้ัง้แตร่อ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีลา่สุด(หาก “ใช่” โปรดกรอก W-8BEN-E) 
 กรณีหลกัทรพัย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงือ่นไขการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  ไมห่กัภาษ ีณ ทีจ่่าย

นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบวา่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตามกฎหมายหรอืหน่วยงานทีม่ขีอ้ตกลงกบับรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ 
ในการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้
        ทัง้นี้ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะแจง้และน าสง่เอกสารประกอบใหแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงอนัท าใหข้อ้มลูของขา้พเจา้ทีร่ะบุในแบบฟอรม์นี้ไมถู่กตอ้ง และในกรณีที่

บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ มกีารรอ้งขอเอกสาร/ขอ้มลู/ค ายนิยอมเพิม่เตมิ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ก าหนด 
           ขา้พเจา้ไดศ้กึษารายละเอยีดต่าง ๆ ทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์”) (https://www.set.or.th/th/privacy-notice.html) 
เป็นอยา่งดแีลว้และรบัทราบวา่ขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามทีข่า้พเจา้เปิดเผยใหแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูยร์บัฝากฯ) (หากม)ี จะถูก
ประมวลผลและไดร้บัความคุม้ครองภายใตค้ าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าว โดยขา้พเจา้ขอยนืยนัและรบัรองวา่ ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการใหบุ้คคลทีส่ามไดอ่้านรายละเอยีดที่ระบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบั
ความเป็นส่วนตวัดงักล่าวแลว้ รวมทัง้ไดร้บัความยนิยอมจากบุคคลทีส่ามในการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามนัน้แก่ศนูยร์บัฝากฯ อยา่งถูกตอ้งและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ  
          นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบวา่ส าหรบักรณีด าเนนิการพเิศษ (เช่น กรณทีีใ่ชก้ารพมิพล์ายนิ้วมอืแทนการลงลายมอืชื่อ) ซึง่ตอ้งน าส่งขอ้มูลเพิม่เตมิทีอ่าจมขีอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวรวมอยูด่ว้ยนัน้ 
โดยขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวเป็นขอ้มลูทีม่คีวามจ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ ดงันัน้การไมไ่ดร้บัขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวจงึอาจท าใหศ้นูยร์บัฝากฯ ไม่สามารถใหบ้รกิารแก่ขา้พเจา้ได ้และโดยการลงนาม
ในแบบค าขอนี้ ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหศ้นูยร์บัฝากฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ เพื่อการใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ        

                                                                          ลงช่ือ  ผู้ถือหลกัทรพัย ์
 ( ) 

ศรท-403 

ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ี
วนัท่ี
เลขท่ีรำยกำร
ผูต้รวจรบั    

ส ำหรบัยืน่บริษทัหลกัทรพัย ์(Broker) 

โปรดย่ืนเอกสำรท่ีบริษัทหลกัทรพัย ์/ คสัโตเดยีน ของท่าน 

โปรดย่ืนเอกสำรท่ีบริษัทหลกัทรพัย ์/ คสัโตเดยีน ของท่าน 

ลงช่ือ ผูม้อี านาจ  
  (  ) 

เอกสารแนบ 1.6



         

1. แบบค ำขอโอน/รบัโอนหลกัทรพัย ์ระหว่ำงบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชือ่ในเอกสารอย่างถูกตอ้งครบถว้น
2. เอกสำรแสดงตนของผูถ้ือหลกัทรพัย ์ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง  กรณบีุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่าง

ของแบบค าขอฯ หรอื  https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210901_person_juristic.pdf
3. ส าเนาเอกสารแสดงตนส าหรบักรณดี าเนินการทัว่ไปทีน่ าส่งใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ อาจปรากฏขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่มจ่ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ และศนูยร์บัฝากฯ ไมม่คีวามประสงค์

ทีจ่ะเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ดงันัน้ เจา้ของเอกสารสามารถด าเนินการขดีฆา่เพือ่ปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าวก่อนน าส่งเอกสารแสดงตนทีป่รากฎ ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวาม
อ่อนไหวนัน้ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ ทัง้นี้ในกรณทีีไ่มไ่ดด้ าเนินการเพือ่ปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ศนูยร์บัฝากฯ จะถอืว่าท่านไดใ้หค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว
ดงักล่าว

ประเภทบคุคล เอกสำรแสดงตน 

บคุคลธรรมดำ 
- สญัชำติไทย

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร

บคุคลธรรมดำ 
- สญัชำติอ่ืน

- ส าเนาใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง  ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร

นิติบคุคล 
- สญัชำติไทย

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณชิย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 6 เดอืน) ลงลายมอืชือ่รบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันติบิุคคลลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร (เอกสารไมห่มดอายุ)

นิติบคุคล 
- สญัชำติอ่ืน

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นติบิุคคลนัน้ มภีมูลิ าเนา
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคล พรอ้มดว้ยเงือ่นไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั และทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนติบิุคคลนัน้

หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้มภีมูลิ าเนา
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรองความถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร
กรณเีอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงันี้
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรองลายมอืชือ่ของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรอง

ความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าว
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรองลายมอืชือ่และตราประทบัของเจา้หน้าที่ Notary Public หรอื

หน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1)
 การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 6 เดอืน จนถงึวนัทีย่ ืน่แบบค าขอต่อนายทะเบยีน
 เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอย่างน้อยเป็นภาษาองักฤษ

 เอกสำรประกอบกำรโอน / รบัโอนหลกัทรพัย ์ 
ระหว่ำงบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผูฝ้ำกหลกัทรพัย ์

เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์

TSD403_2/2021_TH : 20210901 

https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210901_person_juristic.pdf


             
        ขา้พเจา้ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที่___________________________________________มคีวามประสงคข์อใหบ้รษิทั 
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูยร์บัฝากฯ”) แกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์ ดงันี้        

 การแกไ้ขขอ้มลูจะมผีล เมื่อศนูยร์บัฝากฯ ไดร้บัหนงัสอืไม่น้อยกวา่ 5 วนัท าการก่อนวนัปิดสมุดทะเบยีน  ในกรณีทีท่่านฝากหลกัทรพัยไ์วก้บับรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์
     (โบรกเกอร/์คสัโตเดยีน) การแจง้ขอแกไ้ขขอ้มลูต่าง ๆ โปรดตดิต่อกบับรษิทัสมาชกิผูฝ้ากของท่านโดยตรง 
ทีอ่ยู่ส าหรบัการส่งเอกสารควรเป็นทีอ่ยู่ทีส่ะดวกต่อการรบัเอกสารโดยวธิไีปรษณียล์งทะเบยีน แต่มใิหร้ะบุทีอ่ยู่เป็นตูไ้ปรษณียต์ามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้กระทรวงพาณิชยก์ าหนดไว ้
       ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความตามที่ระบุไวข้า้งต้นเป็นความจรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดขึน้แก่ศนูยร์บัฝากฯ อนัเนื่องมาจากการด าเนินการตามรายการทีร่ะบุไว้

ขา้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ จนครบถว้น 
ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วน ตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ” ) 

(https://www.set.or.th/th/privacy-notice.html) เป็นอย่างดแีล้วและรบัทราบวา่ขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามทีข่า้พเจา้เปิดเผยให้แก่ศนูยร์บัฝากฯ 
(หากม)ี จะถูกประมวลผลและได้รบัความคุ้มครองภายใต้ค าประกาศเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าว โดยขา้พเจ้าขอยนืยนัและรบัรองว่า ขา้พเจ้าได้ด าเนินการให้ บุคคลที่สามได้อ่าน
รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าวแล้ว รวมทัง้ไดร้บัความยนิยอมจากบุคคลทีส่ามในการใหข้้อมลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามนัน้แก่ศนูยร์บัฝากฯ อย่าง
ถกูตอ้งและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ  

 นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบวา่ส าหรบักรณีด าเนินการพเิศษ (เชน่ กรณีทีใ่ชก้ารพมิพล์ายนิ้วมอืแทนการลงลายมอืชือ่) ซึง่ตอ้งน าส่งขอ้มูลเพิม่เตมิทีอ่าจมขีอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวาม
อ่อนไหวรวมอยู่ด้วยนัน้ โดยขอ้มูลเพิม่เตมิดงักล่าวเป็นขอ้มลูที่มคีวามจ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศนูย์รบัฝากฯ ดงันัน้การไม่ได้รบัขอ้มูลเพิม่เตมิดงักล่าวจงึอาจท าให้ศูนย์รบัฝากฯ ไม่
สามารถให้บรกิารแก่ขา้พเจา้ได้ และโดยการลงนามในแบบค าขอนี้ ขา้พเจ้าตกลงและยนิยอมให้ศูนยร์บัฝากฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวา มอ่อนไหวนัน้ เพื่อการให้บรกิารของ
ศนูยร์บัฝากฯ 

  ลงชือ่______________________________________  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์ 
  (_____________________________________)  โทรศพัท ์

กรณีผู้ถือหลกัทรพัย ์มอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน ต้องลงลำยมือช่ือในช่องลงช่ือผู้ถือหลกัทรพัยแ์ละผู้มอบอ ำนำจ  

       ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให_้_____________________________________________ด าเนินการยื่นแบบค าขอฯ แทนขา้พเจา้ 

ลงชือ่________________________________ผูม้อบอ านาจ    ลงชือ่_____________________________ผูร้บัมอบอ านาจ 
 (________________________________)  (_____________________________) โทรศพัท_์______________________       

ประเภทข้อมูล ระบขุ้อมูลเดิม (ก่อนแก้ไข) ระบขุ้อมูลใหม่ ท่ีต้องกำรแก้ไข 

 ค ำน ำหน้ำช่ือ  

 ช่ือตวั – ช่ือสกลุ  

 ท่ีอยู่ในกำรติดต่อ  

 ท่ีอยู่ในกำรส่งหนังสือมอบฉันทะ 
และเอกสำรเชิญประชุม 
(Principal address) 
เม่ือมียอดหุ้น ณ วนัปิด XM 

 ใชท้ีอ่ยู่ซึง่แจง้เปลีย่นแปลงใหมข่า้งตน้
 ระบุทีอ่ยู่*__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
* ซึง่เป็นทีอ่ยู่ตามหน้าทะเบยีนทีไ่ดแ้จง้ไวก้บัศนูยร์บัฝากฯ หรอื บรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(โบรกเกอร/์
คสัโตเดยีน) จงึจะมผีลต่อการเลอืก Principal address

 รหสัไปรษณีย ์  

 โทรศพัทบ้์ำน/ ท่ีท ำงำน  

 โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี/ โทรสำร  

 อีเมล (email)  

 อ่ืนๆ  

ส าหรบัเจา้หน้าที ่
วนัที_่________________เลขทีร่ายการ_______________ผูต้รวจรบั_____________ 

ไดต้รวจสอบหลกัฐานแสดงตนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยแ์ลว้ 
ลงชือ่___________________________________เจา้หน้าที่ 

ศรท-301 

อากรแสตมป์ 
10  บาท 

แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผูถ้ือหลกัทรพัย ์

วนัที ่

เอกสำรประกอบ โปรดดรูำยละเอียดด้ำนหลงัแบบค ำขอฯ  

เอกสารแนบ 1.7



1. แบบค ำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชื่อผูถ้อืหลกัทรพัยอ์ย่างถูกตอ้งครบถว้น
2. เอกสำรประกอบกำรแก้ไข กรณีเปลีย่น ค าน าหน้าชื่อ/ชื่อตวั/ชื่อสกุล โปรดแนบ
  เอกสารการเปลีย่น ค าน าหน้า, ชื่อตวั, ชื่อสกุล, ใบส าคญัการสมรส, ใบส าคญัการหย่า แลว้แต่กรณี
  ใบหลกัทรพัยฉ์บบัเดมิ (ชื่อสกุลเดมิก่อนแกไ้ข) พรอ้มแบบค าขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม ่เพื่อขอใหน้ายทะเบยีนออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่

 (ชื่อสกุลใหมต่ามทีข่อแกไ้ข) 
3. เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลกัทรพัยแ์ละผู้รบัมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง
กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามชอ่งทางการตดิต่อดา้นล่างของแบบค าขอฯ
หรอื https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210901_person_juristic.pdf 

4. ส าเนาเอกสารแสดงตนส าหรบักรณีด าเนินการทัว่ไปทีน่ าสง่ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ อาจปรากฏขอ้มลูส่วนบคุคลทีม่คีวามออ่นไหว ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่มจ่ าเป็นต่อการ
ใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ และศนูยร์บัฝากฯ ไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามออ่นไหวดงักลา่ว ดงันัน้ เจา้ของเอกสารสามารถด าเนินการขดีฆา่
เพื่อปกปิดขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามออ่นไหวดงักล่าวก่อนน าสง่เอกสารแสดงตนทีป่รากฎขอ้มลูส่วนบคุคลทีม่คีวามออ่นไหวนัน้ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ ทัง้นี้ในกรณีทีไ่มไ่ด้
ด าเนินการเพื่อปกปิดขอ้มลูส่วนบคุคลทีม่คีวามออ่นไหวดงักล่าว ศนูยร์บัฝากฯ จะถอืว่าทา่นไดใ้หค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามออ่นไหว
ดงักล่าว

ประเภทบุคคล เอกสำรแสดงตน เฉพำะกำรแก้ไข ช่ือ-สกลุ เอกสำรแสดงตนกรณีกำรแก้ไขอ่ืน ๆ  

บคุคลธรรมดำ 
- สญัชำติไทย

1. กรณผีูถ้อืหลกัทรพัยม์าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัจริง 
2. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ม่ไดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นมาด าเนินการแทน น าบตัรประจ าตวั

ประชาชนของผูถ้อืหลกัทรพัย ์ฉบบัจริง* และส ำเนำ ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบตัร มาแสดง
* กรณีไม่สามารถแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ด ้โปรดแนบ หนงัสอืรบัรองส าเนารายการ
เกีย่วกบับตัรประจ าตวัประชาชนทีอ่อกโดยส านกังานเขต/อ าเภอ ฉบบัจริง (อายุไม่เกนิ 90 วนั นบัจากวนัออก
เอกสาร) ของผูถ้อืหลกัทรพัย ์เพิม่เตมิ

3. กรณีส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย์
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ทีไ่ดล้งลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบตัร

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้ง
โดยเจา้ของบตัร

บคุคลธรรมดำ 
- สญัชำติอ่ืน

1. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยม์าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ฉบบัจริง
2. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ม่ไดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นมาด าเนินการแทน น าใบต่างดา้ว/

หนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหลกัทรพัย ์ฉบบัจริง*  และส ำเนำ ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร
มาแสดง
* กรณีไม่สามารถแสดงหนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิได ้หรอื ส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย์
- ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ตอ้งใหเ้จา้หน้าที่ Notary Public รบัรองความถกูตอ้งของส าเนาหนงัสอืเดนิทาง
และใหส้ถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยรบัรองลายมอืชือ่และตราประทบัของเจา้หน้าที่ Notary Public ดว้ย

  การรบัรองเอกสารตอ้งไม่เกนิ 6 เดอืน จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
* กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างดา้วฉบบัจรงิได ้หรอื ส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย์
 โปรดแนบ หนงัสอืรบัรองรายการเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร  (อายุไม่เกนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร) เพิม่เตมิ

- ส า เนาใบ ต่างด้าว /ส า เนาหนั ง สือ
เดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถกูตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร

นิติบคุคล 
- สญัชำติไทย

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์(ซึง่ออกไม่เกนิ 6 เดอืน) ลงลายมอืชือ่รบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบุิคคลนัน้
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบุิคคล ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร

นิติบคุคล 
- สญัชำติอ่ืน

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นิตบุิคคลนัน้ มภีมูลิ าเนา
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบุิคคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั และทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าที่

ของนิตบุิคคลนัน้ หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ิตบุิคคลนัน้มภีมูลิ าเนา
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบุิคคลนัน้ ซึง่รบัรองความถกูตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร
กรณีเอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงันี้
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งท าการรบัรองลายมอืชือ่ของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ า
รบัรองความถกูตอ้งของเอกสารดงักล่าว

2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งท าการรบัรองลายมอืชือ่และตราประทบัของเจา้หน้าที ่
Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1)
 การรบัรองเอกสารตอ้งไม่เกนิ 6 เดอืน จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน
 เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอย่างน้อยเป็นภาษาองักฤษ

เอกสำรประกอบกำรขอแก้ไขข้อมลูผู้ถือหลกัทรพัย ์

TSD301_2/2021_TH : 20210901 

https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210901_person_juristic.pdf


เอกสารแนบ 2 

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR 

เอกสารแนบ 2.1 ขั้นตอนตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพยส์ำหรับ NVDR 

เอกสารแนบ 2.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพยส์ำหรับ NVDR 

เอกสารแนบ 2.3 ใบยืนยันต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายสำหรบั NVDR  

เอกสารแนบ 2.4 หนังสือมอบอำนาจในการตอบรับคำเสนอซื้อหลกัทรัพย์สำหรับ NVDR 



Tender Offer Acceptance Procedures for NVDR  
of UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

ยื่นเอกสารทัง้หมดที ่

NVDR Holder of UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

1. Complete the Tender Offer Acceptance Form for NVDR

2. Advise broker to transfer the Scripless NVDR Shares to the following account
“UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. for Tender” 

Account No. 026-000000014-6 

3. Enclose a certified true copy of the following documents

1) Thai Individual

1.1 A certified copy of ID Card or

A certified copy of Civil Servant ID Card or 

A copy of State Enterprise Employee Card  

1.2 A certified copy of house registration for a 

copy of State Enterprise Employee Card only 

2) Foreign Individual

A certified copy of Passport or

A certified copy of Alien Certificate

3) Thai Juristic Person

3.1 A certified copy of Company Affidavit Issued

by MOC not exceeding 6 months prior to the 

last day of the tender offer period  

3.2 A certified copy of documents stated in No. 1) 

or 2) of the person who is duly authorized by 

the company to certify true copy of document 

in 3.1 above 

4) Foreign Juristic Person

4.1 A certified copy of the certificate of

incorporation, and the affidavit issued by an 

authorized officer of the juristic person or 

regulatory body of the country where the 

Juristic person is domiciled, which certifies 

the name of the juristic person, the person 

authorized to bind the juristic person, head 

office location and any condition to the power 

of such authorized person to bind the juristic 

person (affidavit issued not exceeding 1 year 

prior to the day of the tender offer period)  

4.2 Documents state in No. 1) or 2) of the person 

who is duly authorized by the company to 

certify true copy of document in 4.1 above  

Documents in 4.1 and 4.2 must be certified by the 

notary public officer and Thai Embassy or Thai 

Consulate in the country where the document 

were prepared and issued not exceeding 1 year. 

5) Foreign Juristic Person has to declare cost of securities by submitting the Confirmation of Securities Cost
Form together with the evidence that demonstrates the cost basis. If the Offeree fails to declare the cost
basis and to submit proper evidence of the cost basis, the withholding tax will be imposed on the entire
proceeds of the sale of the securities.

6) A certified true copy of the first page of a passbook savings account or current account statement of Bank with the
page showing the account name and number is required in case the Offeree selects the payment method by
transferring to a bank account of 1.BAY 2.SCB 3.BBL 4.KTB 5.KBANK 6.TMB 7.UOB 8.TBANK 9.LH or 10.CIMBT

In case of security holder’s authorized representative 

1) Power of Attorney affixed with a Baht 10 / 30 stamp duty
2) Certified copy of identification documents of the shareholder and authorized representative as specify above

4. Submit all documents to

Please contact Khun Chainarong Boonchusanong or Khun Charun Suksakon or Operations Department, UOB Kay 

Hian Securities (Thailand) Plc., 130 -132, 3rd Floor, Sindhorn Building Tower I, Wireless Road, Lumpini, Patumwan, 

Bangkok 10330 Tel: 0-2659-8000 ext. 8264, 8226 

Attachment 2.1 



Tender Offer Acceptance Form for NVDR of UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

Acceptance Form No. .........................…….. 

To SAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED (“The Offeror”) and UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc.(“The Tender Offer Agent”)

Date  .....…………………… 

I/We (Mr./Mrs./Ms./Company) .....………….………………………….……………..…….........................Nationality ................................... 

Contract Address (that can be reached via registered mail) ……………………..….......................................................………………….. 

............................................Postal Code ……………………. Telephone No. …………………………. Facsimile   .................................... 

Please specific type of seller 
❑ Thai Individual ID Card/Civil Servant ID Card/State Enterprise Card No. …………………………………................. 
❑ Foreign Individual Alien Card/Passport No. ………...............................................…………………………….…………. 
❑ Thai Juristic Person Company Registration No. .............……………………………………………………………………… 
❑ Foreign Juristic Person that Operates Business in Thailand Company Registration No. .............………....……………...…. 
❑ Foreign Juristic Person that Does Not Operate Business in Thailand Company Registration No. .......................................…. 

I/We hereby accept to sell …………………......................... (…............……………………………………….….....................) NVDRs representing ordinary 
shares of THAILAND UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED (“UT”) at the price of Baht 38.35 per share, a total value of Baht 
..……………………………………….... (……………………………………………………………………………….…) (After deduct the brokerage fee of 0.25% of the offer 
price and value added tax (VAT) at the rate of 7% of the brokerage fee.) Net price Baht 38.247414 subject to terms and conditions stated in the Tender Offer Document. 
I/We thoroughly examined the terms and conditions contained in the Tender Offer and agree to follow the terms and conditions stated in the Tender Offer document 
and will not revoke this share selling in any circumstance, except falling in conditions. 

I/We hereby appoint UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. as my/our proxy to sell, transfer, deliver NVDRs, arrange the payment procedure and process, 
and do any other necessary and relevant to my/our acceptance of the Tender Offer. 

Transfer Scripless NVDRs 

Transfer Date TSD Participant No. Transfer Slip No. TSD No. of NVDRs 

Total 

I/We studied the information, terms and conditions and agrees to comply with all terms and conditions under the tender offer and I agree that the acceptance 
of the Tender Offer cannot be canceled under any circumstances. Unless the Tender Offer is canceled according to the conditions and the terms specified in the tender 
offer in which I can cancel the intention to sell the company's shares Union Textile Industry Public Company Limited between 9:00 a.m. - 4:00 p.m. every business day. 
From 28 December 2021 to 26 January 2022 (20 business days from the date of tender offer) 

Payment Option: *** Not deliver cheque by mailing 

❑ I/We will collect a payment cheque in person ❑ Hereby authorizer collect a payment

❑ Transfer to the specified bank account BAY SCB BBL   KTB KBANK TTB UOB  KKP LHBANK  CIMBT

Branch……………………Type of Account ..………… … …………, Account No. ---
(The name of bank account must be same as the seller name) 

 I/We attach evidence of transfer of the NVDRs to account “UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. for Tender”, Account No. 026-000000014-6, together with a 
certified copy of the identification card and / or a certified copy of the Company Affidavit (in the case of a juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance 
procedure.  

I/We hereby certify that all NVDRs offered for sale have no liabilities and are free from any mortgage, pledge, lien, preferential interest or other encumbrance. 

Signed…………………………………………..................…Proxy Signed…………………………………………............………Offeree 
 (….................………………………………………….) (...........……………….………..……………..………..) 



Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt 

Acceptance Form No. ……………………..………... 

UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. has received the Tender Offer Acceptance Form to sell NVDRs of the securities of UNION 
TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED. and the Transfer of Scripless NVDR with the document to transfer NVDRs 
totaling……………………………units of NVDRs from (Mr. /Mrs./Ms./Company)……………… ………………………………………………… 

The Offeree will receive payment by: 
❑ Collect a payment cheque in person ❑ Hereby authorizer collect a payment

❑ Transfer to the specified bank account BAY SCB BBL   KTB KBANK TMB UOB  TBANK LH  CIMBT

Branch…………………Type of Account ..…………………, Account No. ---

Signed ……………………………………………….. Recipient 

(…………………………………………………..) 

Date ………………………………………………. 

(for more information please contact Operations Department, UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc., 130 -132, 3rd Floor, Sindhorn Building Tower I, 
Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Tel: 0-2659-8000 ext. 8264, 8226) 

Attachment 2.2 



Signature …………………………………………………….. The Offeree

Confirmation of Securities Cost Form for NVDR 
(Only for Foreign Juristic Person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has no double 
tax treaty with Thailand or residing in a country that has double tax treaty with Thailand, but such treaty does not 
exempt the Foreign Juristic Person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in 
Thailand.) 

Date .............................................................  

To: UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited (the "General Offer Agent") 

We (Foreign Juristic Person) .............................................................................................................................  

Nationality ...................................... Tax Identification No. (if any) ....................................................................  

Would like to declare the acquisition cost of our UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED's 

securities to be offered for sale as follows: 

Transfer Date 

Securities Certificate 

No. / Transfer Slip No. 

Securities Holder Name as 

appearing in the registration 

No. of NVDR units 

(ordinary shares) 

Cost per Share 

(Thai Baht) 

Total 

We hereby attach ………………………………………………………………………………………………………….… Totally ............ Pages,

As the evidence(s) of the cost of the securities for the purpose of withholding tax calculation. 

We hereby certify that the above statements are true and correct in all respects. 

Remark: Foreign Juristic Person has to declare cost of shares by submitting the Form for Declaration of Cost 
of Offered Securities with the evidence of such cost. If this form is submitted with proper evidence 
of the cost basis, only the Offeree's gain on the sale (if any) will be subject to withholding tax. If 
the form is not submitted or proper evidence of the cost basis is not attached with the form, the 
withholding tax of 15% will be imposed on the entire proceeds of the sale instead of the capital 
gains (implying the cost of purchase is 0 baht (zero baht)). 

Attachment 2.3 



 Power of Attorney 

Made at …………………….………… 

Date……………………………..…….. 

By this Power of Attorney, I/We ……………………………...….……………. Age …….… years. 

Nationality………......……….…… Address ……………..……..……….…..……………………….. 

…………………………………...…………………………………………..Postal Code ……….…… 

Country ………………………………… hold(s) …………………………..……………... NVDRs of 

Thailand Iron Works Plc. hereby authorize Mr./Mrs./Ms. .……………....................... ........... .... 

Age…….…….…years Nationality………………..Address.…………….……..……………………. 

……………………………………Postal Code…………………Country………….…………………. 

to act as my/our proxy to 

❑ Sell, transfer and deliver NVDRs of UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED.,

❑ Collect the payment cheque

and to be authorized to do and execute all such other matters in connection with the aforesaid

mentioned on my behalf until its completion.

Any act taken by my/our proxy shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every 

respect. 

Signature ……………………………........……………………. Grantor 

( ……………………………........……………………. ) 

Signature ……………………………........……………………. Proxy 

( ……………………………........……………………. ) 

Signature ……………………………........……………………. Witness 

( ……………………………........……………………. ) 

Signature ……………………………........……………………. Witness 

( ……………………………........……………………. ) 

Note: 1.Certified true copies of ID or Certificate of Incorporation of the Grantor and authorized representative are

required to be attached herewith.  
2. A power of attorney executed with 10-baht stamp duty affixed in case of authorizing to perform the

submission of Tender Offer Acceptance Form for NVDR only, or 30-baht stamp duty affixed in case of

authorizing to perform both the submission of Tender Offer Acceptance Form for NVDR  and receiving a

cheque for the payment of ordinary shares

Duty 

Stamp 

Baht 30 

Attachment 2.4 



เอกสารแนบ 3 

วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม 

เอกสารแนบ 3.1 ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ์

เอกสารแนบ 3.2 แบบคำขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ์

เอกสารแนบ 3.3 หนังสือมอบอำนาจ (เพื่อการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์) 

เอกสารแนบ 3.4 แบบคำขอถอนหลักทรัพย์จากบญัชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ 

เอกสารแนบ 3.5 แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบรษิัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผูฝ้ากหลักทรัพย์ 

เอกสารแนบ 3.6 แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย ์



ขั้นตอนการยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ 

ผูถ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 

1. กรอกแบบค ำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ และแนบแบบค ำขอถอนหลักทรัพย์ของศูนย์ฝำกหลักทรัพย์/ /แบบค ำขอโอน 
หลักทรัพย์บัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (บัญชี600) แล้วแต่กรณี 

เอกสารแนบ 3.1

3. ย่ืนเอกสารท้ังหมดที่ 

2. แนบเอกสำรประกอบแล้วแต่กรณี ซ่ึงรับรองส ำเนำถูกต้อง ดังน้ี 

1) บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย 
1.1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง หรือ 
1.2) ส าเนาบตัรขา้ราชการ/ส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมส าเนาทะเบียนบา้นหนา้ท่ีแสดงเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั

(กรณีผูแ้สดงเจตนาขายเป็นผูเ้ยาวจ์ะตอ้งแนบค ายินยอมของผูป้กครอง (บิดา/มารดา) และแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูป้กครองท่ีผูป้กครองลงนาม 
รับรองส าเนาถูกตอ้งและส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ยาวแ์ละผูป้กครองพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
กรณีท่ีค าน าหนา้ช่ือ หรือช่ือ หรือนามสกุลของผูแ้สดงเจตนาขายบนใบหลกัทรัพยไ์ม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกบับตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการหรือบตัร 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ ให้กรอก “แบบค าขอแกไ้ขขอ้มูลผูถ้ือหลกัทรัพย”์ ของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ตามเอกสารแนบ 3.6) พร้อมเอกสารประกอบการแกไ้ขของ 
ทางราชการ โดยขอ้มูลใหม่ตอ้งระบุให้ตรงกบับตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ แลว้แต่กรณี 

2) บุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว 
2.1) ส าเนาใบต่างดา้ว หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ

3) นิติบุคคลสัญชำติไทย 
3.1) ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชยฉ์บบัท่ีมีขอ้มูลล่าสุด และมีอายไุม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวนัย่ืนแบบค าขอยกเลิก พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี

อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทบัตราสาคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 
3.2) ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณี ของผูม้ีอ  านาจลงนามรับรองท่ีไดล้งนามรับรองในเอกสารตามขอ้ 3.1) 

4) นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชำติไทย 
4.1) ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตั้งบริษทั หรือหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนงัสือรับรองท่ีออกโดยเจา้หนา้ท่ีของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของ

ประเทศท่ีนิติบุคคลมีภูมิล าเนา ซ่ึงรับรองถึงช่ือนิติบุคคล ช่ือผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติบุคคล ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ และอ านาจหรือเง่ือนไขในการลง 
ลายมือช่ือผูกพนันิติบุคคล โดยตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 ปี นบัจนถึงวนัย่ืนแบบค าขอยกเลิก บญัชีรายช่ือ ของผูม้ีอ  านาจลงนาม ตวัอยา่งลายมือช่ือ และหนงัสือ 
มอบอ านาจ (ถา้มี) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 

4.2) ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ ขอ้ 2) แลว้แต่กรณี ของผูม้ีอ  านาจลงนามท่ีไดล้งนามรับรองในเอกสารตามขอ้ 4.1) 
เอกสารตามขอ้ 4.1) และ 4.2) ตอ้งไดรั้บการรับรองลายมือช่ือโดยเจา้หนา้ท่ี Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีมีอ านาจในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท า 
หรือรับรองความถูกตอ้ง ท าการรับรองลายมือช่ือของผูจ้ดัท าหรือผูใ้ห้ค ารับรองความถูกตอ้งของเอกสาร และให้เจา้หนา้ท่ีของสถานฑูตไทยหรือกงสุลไทยใน 
ประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรือรับรองความถูกตอ้ง ท าการรับรองลายมือช่ือและตราประทบัของเจา้หนา้ท่ี Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีได ้
ด าเนินการขา้งตน้ โดยเอกสารทั้งหมดตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวนัย่ืนแบบค าขอยกเลิก 

5) แนบเงินสดส ำหรับชำระค่ำธรรมเนียมกำรโอนหลักทรัพย์ รายการละ 100 บาท หรือค่าธรรมเนียมในการขอถอนหลกัทรัพยร์ายการละ 100 บาท (แลว้แต่กรณี)

6) เอกสำรเพิ่มเติมกรณีมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นกระท ำกำรแทน 
6.1) หนงัสือมอบอ านาจฉบบัจริง (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) และ 
6.2) หลกัฐานแสดงสภาพบุคคลของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจอีก 1 ชุด ตามที่ระบุขา้งตน้

คุณชยัณรงค ์บุญชูสนอง หรือ คุณจรัญ สุขสกล ฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรัพย ์
บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 130 - 132 ชั้น 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทย ุแขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท:์ 0-2659-8000 ต่อ 8264 และ 8226 



 

 

แบบค ำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพยข์อง บริษัท ยูเน่ียนอุตสำหกรรมส่ิงทอ จ ำกัด (มหำชน) - UT 

เลขที่แบบค ำขอยกเลิก ......................................................... 
เรียน บริษัท สหยูเน่ียน จ ำกัด (มหำชน) (“ผูท้  ำค ำเสนอซือ้”) และ บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย”์)  

 วนัที่ ........................................... 

(โปรดกรอกตวับรรจง) ขำ้พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว/บริษัท)............................................................................................................................  สญัชำติ........................................ 
ที่อยู่ปัจจบุนั (ที่ติดต่อทำงไปรษณียไ์ด)้.............................................................................................................................................................................................................. 
รหสัไปรษณีย.์................................................หมำยเลขโทรศพัท.์...............................................................................หมำยเลขโทรสำร………………….................................... 

โปรดระบปุระเภทผูแ้สดงเจตนำขำยหลกัทรพัย ์
 บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย บตัรประจ ำตวัประชำชน/บตัรขำ้รำชกำร/บตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจ เลขที่................................................………………………………………...……... 
 บคุคลธรรมดำต่ำงดำ้ว ใบต่ำงดำ้ว/หนงัสือเดนิทำง/เลขบตัรประจ ำตวั เลขที่..................................................................................................................................................... 
 นิติบคุคลสญัชำติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....................................................................................................................……………………………………………………. 
 นิติบคุคลต่ำงดำ้ว เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.........................................................................................................................……………………………………………………... 

ขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย  หุน้สำมญั  NVDR  หุน้บรุิมสิทธิ ของ บริษัท ยูเน่ียนอุตสำหกรรมสิ่งทอ จ ำกัด (มหำชน) ตำมเงื่อนไขกำรยกเลิกที่ระบใุนค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์จ ำนวน 
.................................................... หุน้ (..........................................................................................)  
 ทัง้นี ้ขำ้พเจำ้ไดย้ื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หุน้สำมญั / NVDR หรือหุน้บรุิมสิทธิ ของ บริษัท ยูเน่ียนอุตสำหกรรมสิ่งทอ จ ำกัด (มหำชน) เมื่อวนัที่ ................ ............... เลขที่ใบรบั......................... 
ขำ้พเจำ้ขอรบัหลกัทรพัย ์หรือ NVDR คืน โดยขอรบัเป็น 
   ใบหุน้ (ยกเวน้ NVDR) โดยขำ้พเจำ้มำรบัดว้ยตนเองที่ ฝ่ำยปฏิบตัิกำรหลกัทรพัย ์บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่130 - 132 ชัน้ 3 อำคำรสินธร ทำวเวอร ์1 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินีเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 (ภำยใน 30 วนัท ำกำร นบัจำกวนัที่ยื่นแบบค ำขอยกเลิกฯ โดยตอ้งแนบแบบค ำขอถอนหลกัทรพัยข์อง
ศนูยร์บัฝำกฯ พรอ้มเอกสำรแสดงตน และช ำระค่ำธรรมเนียมค่ำถอนหลกัทรพัยร์ำยกำรละ 100.- บำท แก่ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย)์ 
   โอนหลกัทรพัย ์หรือ NVDR ฝ่ำนศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยโอนเขำ้บญัชีสมำชิกผูฝ้ำก ............................................................................. สมำชิกผูฝ้ำกเลขที่ ……………………… 
เพื่อน ำหลกัทรพัย ์หรือ NVDR ฝำกเขำ้บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยเ์ลขที่ ...................................... ชื่อบญัชี ................................................................................................. (ภำยในวนัท ำกำรถดัไป นบัจำก
วนัที่ยื่นแบบค ำขอยกเลิกฯ) พรอ้มช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรโอนหลกัทรพัยร์ำยกำรละ 100.- บำท แก่ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย์ 
   โอนหลกัทรพัย ์(ยกเวน้ NVDR) เขำ้บัญชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกผูฝ้ำกเลขที่ 600 โดยตอ้งแนบแบบค ำขอโอนหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝำกฯ พรอ้มเอกสำรแสดงตน และช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหลกัทรพัยร์ำยกำรละ 100.- บำท แก่ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย์ 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด ำเนินกำรโอนหลกัทรพัยเ์ขำ้บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัย ์หรือบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์ภำยในวนัท ำกำรถดัไป จำกวนัที่ผูย้กเลิกกำรเสดงเจตนำขำย หรือผูร้บัมอบอ ำนำจยื่นแบบ
ค ำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัย ์และเอกสำรประกอบถกูตอ้ง ครบถว้นตำมที่ระบไุวใ้นค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 ขา้พเจา้ยอมรบัเงื่อนไขการยกเลิก และการรบัหลกัทรพัยค์ืนขา้งตน้ และตกลงที่จะปฏิบตัิตามเงื่อนไข และขอ้ก าหนดทกุประการ 

 
 

ลงชื่อ...............................................................................ผูร้บัมอบอ ำนำจ ลงชื่อ...................................................................................ผูแ้สดงเจตนำยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 
                 (............................................................................)                                                        (..............................................................................) 
 

กำรส่งมอบใบหลักทรัพย ์
บริษัทหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์ไดส้่งมอบใบหลกัทรพัย ์ตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนำขำย ที่มีควำมประสงคข์อ
ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัย ์และผูแ้สดงเจตนำขำยไดร้บัใบหลกัทรพัย ์คืนเรียบรอ้ยแลว้ 

ลงชื่อ.............................................................................. ผูส้่งมอบ ลงชื่อ...................................................................................ผูร้บัใบหลกัทรพัย ์/ผูย้กเลิก 
                 (............................................................................)                                                        (..............................................................................) 
 

 
หลักฐำนกำรรับแบบค ำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพยข์อง บริษัท ยูเน่ียนอุตสำหกรรมสิ่งทอ จ ำกัด (มหำชน) 

 เลขที่ใบรบั............................................... 
บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ไดร้บัแบบค ำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย  หุน้สำมญั  NVDR  หุน้บรุิมสิทธิ ของ  
บริษัท ยเูนี่ยนอตุสำหกรรมสิ่งทอ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน......................…………….............................หุน้ จำก 
นำย/นำง/นำงสำว/บริษัท.......................................................................................................................................................…………...ไวเ้รียบรอ้ยแลว้ พรอ้มกบัหลกัฐำนกำรรบัแบบตอบรบัค ำเสนอ
ซือ้หลกัทรพัย ์เลขที่ ................................ ไวเ้รียบรอ้ยแลว้ โดยหลกัทรพัยท์ี่ท  ำกำรยกเลิกจะคืนกลบัโดยวิธี 
  ใบหุน้ (ยกเวน้ NVDR) โดยขำ้พเจำ้มำรบัดว้ยตนเองที่ ฝ่ำยปฏิบตัิกำรหลกัทรพัย ์บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
  โอนหลกัทรพัย ์หรือ NVDR ฝ่ำนศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยโอนเขำ้บญัชีสมำชิกผูฝ้ำก ............................................................................. สมำชิกผูฝ้ำกเลขที่ ……………………… เพื่อน ำ
หลกัทรพัย ์หรือ NVDR ฝำกเขำ้บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยเ์ลขที่ ...................................... ชื่อบญัชี ................................................................................................. 
  โอนหลกัทรพัย ์(ยกเวน้ NVDR) เขำ้บัญชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกผูฝ้ำกเลขที่ 600 
 ลงชื่อ..................................................................................ผูร้บั 
 

รำยละเอียดเพ่ิมเติมโปรดติดต่อ คณุชยัณณงค ์บุญชสูนอง คณุจรญั สขุสกล ฝ่ำยปฏิบตัิกำรหลกัทรพัย ์บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่130 - 132 ชัน้ 2, 3 อำคำรสินธร ทำวเวอร ์1 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินีเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

โทรศพัท:์ 02 659 8000 ต่อ 8264, 8226 

เอกสารแนบ 3.2 



หนังสือมอบอ ำนำจ 
เพ่ือกำรขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ 

เขียนท่ี...................................................................... 
วนัท่ี.......................................................................... 

 โดยหนงัสือฉบบัน้ี ขา้พเจา้..........................................................................................................อายุ...................ปี 
สัญชาติ...............................ท่ีอยูเ่ลขท่ี (ท่ีติดต่อทางไปรษณียไ์ด)้....................................................................................... 
............................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................ 
ขอมอบอ านาจให้.....................................................................................................................................อาย.ุ.................ปี 
สัญชาติ...............................ท่ีอยูเ่ลขท่ี (ท่ีติดต่อทางไปรษณียไ์ด)้...................................................................................... 
..................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................. 
เป็นผูรั้บมอบอ านาจของขา้พเจา้ในการยกเลิกแสดงเจตนาขาย  หุ้นสามญั  NVDR  หุ้นบริุมสิทธิ ของ บริษทั 
ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) ท่ีขา้พเจา้ไดแ้สดงเจตนาขาย ผา่นบริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) ตลอดจนการกระท าการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน้ีแทนขา้พเจา้จนเสร็จส้ิน  

          กิจการใดท่ีผูรั้บมอบอ านาจไดก้ระท าการภายในขอบอ านาจดงักล่าว ให้ถือเสมือนหน่ึงว่าขา้พเจา้ผูม้อบอ านาจ
ไดก้ระท าดว้ยตนเองทุกประการ  

ลงช่ือ.............................................................................. ผูม้อบอ านาจ 
(    ) 

ลงช่ือ.............................................................................. ผูรั้บมอบอ านาจ 
(    ) 

ลงช่ือ.............................................................................. พยาน 
(    ) 

ลงช่ือ.............................................................................. พยาน 
(    ) 

หมายเหตุ 1. โปรดแนบส าเนาบตัรประชาชน หรือ หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ ซ่ึงลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งมาพร้อมหนงัสือมอบอ านาจน้ี
2. ปิดอากรแสตมป์มูลค่า 10 บาท กรณีท่ีตอ้งการมอบอ านาจให้ย่ืนแบบตอบรับค าเสนอซ้ืออยา่งเดียว หรือปิดอากรแสตมป์
มูลค่า 30 บาท กรณีท่ีตอ้งการมอบอ านาจให้ย่ืนแบบตอบรับค าเสนอซ้ือ และรับเช็คช าระราคาค่าขายหลกัทรัพย ์

อากรแสตมป์
30 บาท 

เอกสารแนบ 3.3 



1.  ชื่อหลกัทรพัย.์................................................................................................................................................ชื่อย่อหลกัทรพัย.์......................................................................................................       
Securities name  Securities symbol

2. ชื่อผูถ้อืหลกัทรพัย ์บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั บญัชี  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)................................................... 

เอกสารแนบ 3.4



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 หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีไ่ด้
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



 
แบบค ำขอโอน / รบัโอนหลกัทรพัย ์

ระหว่ำงบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรพัย ์                                                                                                                          

      ข้ำพเจ้ำ มีควำมประสงคโ์อนหลกัทรพัย ์กองทุนรวม/บริษทั 
จ ำนวน          หน่วย/หุ้น  ตวัอกัษร หน่วย/หุ้น ดงัน้ี (โปรดเลือกประเภทกำรโอน) 

ส ำหรบับริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน กบั บริษทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

      ขา้พเจา้        สมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัยเ์ลขที ่  ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการขอโอนจากเจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับบัญชีบริษัทผู้ออก
หลกัทรพัย์เรยีบร้อยแล้วและขอรบัรองว่ารายการโอน/รบัโอนตามที่ได้ระบุดงักล่าวขา้งต้นเป็นความจรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อให้เ กดิความเสยีหายใดขึน้แก่บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั อนัเนื่องมาจากการด าเนินการตามรายการที่ระบุไวข้า้งตน้
ขา้พเจา้ ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั จนครบถว้น       

1. จำกบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ไปยงับญัชีบริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน 2. จำกบญัชีบริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน ไปยงั บญัชี บริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์

• ช่ือบริษทัหลกัทรพัย ์/ คสัโตเดียน

• ช่ือบญัชีลูกค้ำ

• เลขท่ีบญัชีลกูค้ำ 

 ลงช่ือ  ผู้ถือหลกัทรพัย ์ 

 ( ) 

 โทรศพัท ์

โปรดกรอกรำยละเอียดข้อมูลผู้ถือหลกัทรพัย์  
สญัชาต ิ  อาชพี  บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบุิคคล เลขที่ 
ทีอ่ยู่ส าหรบัการตดิต่อ 
รหสัไปรษณีย์  โทรศพัทบ์้าน  โทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
โทรศพัทท์ี่ท างาน โทรสาร  อเีมล 
ส ำหรบับุคคลธรรมดำ(หากท่านตอบวา่ “ใช”่ ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงวา่ท่านเป็นบุคคลอเมรกินัตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอก W-9) 
1.เกดิในประเทศสหรฐัอเมรกิา                                                                            ใช่  ไม่ใช่ 
2.เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั                                       ใช่  ไม่ใช่ 
3.มถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา                                        ใช่  ไม่ใช่ 
ส ำหรบันิติบุคคล 
1.เป็นนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัฯ (หาก“ใช”่โปรดกรอก W-9)    ใช ่   ไม่ใช่ 
2.เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA  (ระบุประเภท  PFFI  RDCFFI)   ใช ่   ไม่ใช ่

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ...
3.เป็นนิตบุิคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แตร่อ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม   ใช่    ไมใ่ช่ 
  หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักลา่วไดต้ัง้แตร่อ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีลา่สุด(หาก “ใช่” โปรดกรอก W-8BEN-E) 
 กรณีหลกัทรพัย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงือ่นไขการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  ไมห่กัภาษ ีณ ทีจ่่าย

นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบวา่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตามกฎหมายหรอืหน่วยงานทีม่ขีอ้ตกลงกบับรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ 
ในการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้
        ทัง้นี้ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะแจง้และน าสง่เอกสารประกอบใหแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงอนัท าใหข้อ้มลูของขา้พเจา้ทีร่ะบุในแบบฟอรม์นี้ไมถู่กตอ้ง และในกรณีที่

บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ มกีารรอ้งขอเอกสาร/ขอ้มลู/ค ายนิยอมเพิม่เตมิ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ก าหนด 
           ขา้พเจา้ไดศ้กึษารายละเอยีดต่าง ๆ ทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์”) (https://www.set.or.th/th/privacy-notice.html) 
เป็นอยา่งดแีลว้และรบัทราบวา่ขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามทีข่า้พเจา้เปิดเผยใหแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูยร์บัฝากฯ) (หากม)ี จะถูก
ประมวลผลและไดร้บัความคุม้ครองภายใตค้ าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าว โดยขา้พเจา้ขอยนืยนัและรบัรองวา่ ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการใหบุ้คคลทีส่ามไดอ่้านรายละเอยีดที่ระบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบั
ความเป็นส่วนตวัดงักล่าวแลว้ รวมทัง้ไดร้บัความยนิยอมจากบุคคลทีส่ามในการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามนัน้แก่ศนูยร์บัฝากฯ อยา่งถูกตอ้งและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ  
          นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบวา่ส าหรบักรณีด าเนนิการพเิศษ (เช่น กรณทีีใ่ชก้ารพมิพล์ายนิ้วมอืแทนการลงลายมอืชื่อ) ซึง่ตอ้งน าส่งขอ้มูลเพิม่เตมิทีอ่าจมขีอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวรวมอยูด่ว้ยนัน้ 
โดยขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวเป็นขอ้มลูทีม่คีวามจ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ ดงันัน้การไมไ่ดร้บัขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวจงึอาจท าใหศ้นูยร์บัฝากฯ ไม่สามารถใหบ้รกิารแก่ขา้พเจา้ได ้และโดยการลงนาม
ในแบบค าขอนี้ ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหศ้นูยร์บัฝากฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ เพื่อการใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ        

                                                                          ลงช่ือ  ผู้ถือหลกัทรพัย ์
 ( ) 

ศรท-403 

ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ี
วนัท่ี
เลขท่ีรำยกำร
ผูต้รวจรบั    

ส ำหรบัยืน่บริษทัหลกัทรพัย ์(Broker) 

โปรดย่ืนเอกสำรท่ีบริษัทหลกัทรพัย ์/ คสัโตเดยีน ของท่าน 

โปรดย่ืนเอกสำรท่ีบริษัทหลกัทรพัย ์/ คสัโตเดยีน ของท่าน 

ลงช่ือ ผูม้อี านาจ  
  (  ) 

เอกสารแนบ 3.5



         

1. แบบค ำขอโอน/รบัโอนหลกัทรพัย ์ระหว่ำงบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชือ่ในเอกสารอย่างถูกตอ้งครบถว้น
2. เอกสำรแสดงตนของผูถ้ือหลกัทรพัย ์ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง  กรณบีุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่าง

ของแบบค าขอฯ หรอื  https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210901_person_juristic.pdf
3. ส าเนาเอกสารแสดงตนส าหรบักรณดี าเนินการทัว่ไปทีน่ าส่งใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ อาจปรากฏขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่มจ่ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ และศนูยร์บัฝากฯ ไมม่คีวามประสงค์

ทีจ่ะเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ดงันัน้ เจา้ของเอกสารสามารถด าเนินการขดีฆา่เพือ่ปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าวก่อนน าส่งเอกสารแสดงตนทีป่รากฎ ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวาม
อ่อนไหวนัน้ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ ทัง้นี้ในกรณทีีไ่มไ่ดด้ าเนินการเพือ่ปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ศนูยร์บัฝากฯ จะถอืว่าท่านไดใ้หค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว
ดงักล่าว

ประเภทบคุคล เอกสำรแสดงตน 

บคุคลธรรมดำ 
- สญัชำติไทย

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร

บคุคลธรรมดำ 
- สญัชำติอ่ืน

- ส าเนาใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง  ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร

นิติบคุคล 
- สญัชำติไทย

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณชิย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 6 เดอืน) ลงลายมอืชือ่รบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันติบิุคคลลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร (เอกสารไมห่มดอายุ)

นิติบคุคล 
- สญัชำติอ่ืน

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นติบิุคคลนัน้ มภีมูลิ าเนา
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคล พรอ้มดว้ยเงือ่นไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั และทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนติบิุคคลนัน้

หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้มภีมูลิ าเนา
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรองความถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร
กรณเีอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงันี้
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรองลายมอืชือ่ของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรอง

ความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าว
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรองลายมอืชือ่และตราประทบัของเจา้หน้าที่ Notary Public หรอื

หน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1)
 การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 6 เดอืน จนถงึวนัทีย่ ืน่แบบค าขอต่อนายทะเบยีน
 เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอย่างน้อยเป็นภาษาองักฤษ

 เอกสำรประกอบกำรโอน / รบัโอนหลกัทรพัย ์ 
ระหว่ำงบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผูฝ้ำกหลกัทรพัย ์

เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์

TSD403_2/2021_TH : 20210901 

https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210901_person_juristic.pdf


             
        ขา้พเจา้ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที่___________________________________________มคีวามประสงคข์อใหบ้รษิทั 
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูยร์บัฝากฯ”) แกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์ ดงันี้        

 การแกไ้ขขอ้มลูจะมผีล เมื่อศนูยร์บัฝากฯ ไดร้บัหนงัสอืไม่น้อยกวา่ 5 วนัท าการก่อนวนัปิดสมุดทะเบยีน  ในกรณีทีท่่านฝากหลกัทรพัยไ์วก้บับรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์
     (โบรกเกอร/์คสัโตเดยีน) การแจง้ขอแกไ้ขขอ้มลูต่าง ๆ โปรดตดิต่อกบับรษิทัสมาชกิผูฝ้ากของท่านโดยตรง 
ทีอ่ยู่ส าหรบัการส่งเอกสารควรเป็นทีอ่ยู่ทีส่ะดวกต่อการรบัเอกสารโดยวธิไีปรษณียล์งทะเบยีน แต่มใิหร้ะบุทีอ่ยู่เป็นตูไ้ปรษณียต์ามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้กระทรวงพาณิชยก์ าหนดไว ้
       ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความตามที่ระบุไวข้า้งต้นเป็นความจรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดขึน้แก่ศนูยร์บัฝากฯ อนัเนื่องมาจากการด าเนินการตามรายการทีร่ะบุไว้

ขา้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ จนครบถว้น 
ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วน ตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ” ) 

(https://www.set.or.th/th/privacy-notice.html) เป็นอย่างดแีล้วและรบัทราบวา่ขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามทีข่า้พเจา้เปิดเผยให้แก่ศนูยร์บัฝากฯ 
(หากม)ี จะถูกประมวลผลและได้รบัความคุ้มครองภายใต้ค าประกาศเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าว โดยขา้พเจ้าขอยนืยนัและรบัรองว่า ขา้พเจ้าได้ด าเนินการให้ บุคคลที่สามได้อ่าน
รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าวแล้ว รวมทัง้ไดร้บัความยนิยอมจากบุคคลทีส่ามในการใหข้้อมลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามนัน้แก่ศนูยร์บัฝากฯ อย่าง
ถกูตอ้งและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ  

 นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบวา่ส าหรบักรณีด าเนินการพเิศษ (เชน่ กรณีทีใ่ชก้ารพมิพล์ายนิ้วมอืแทนการลงลายมอืชือ่) ซึง่ตอ้งน าส่งขอ้มูลเพิม่เตมิทีอ่าจมขีอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวาม
อ่อนไหวรวมอยู่ด้วยนัน้ โดยขอ้มูลเพิม่เตมิดงักล่าวเป็นขอ้มลูที่มคีวามจ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศนูย์รบัฝากฯ ดงันัน้การไม่ได้รบัขอ้มูลเพิม่เตมิดงักล่าวจงึอาจท าให้ศูนย์รบัฝากฯ ไม่
สามารถให้บรกิารแก่ขา้พเจา้ได้ และโดยการลงนามในแบบค าขอนี้ ขา้พเจ้าตกลงและยนิยอมให้ศูนยร์บัฝากฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวา มอ่อนไหวนัน้ เพื่อการให้บรกิารของ
ศนูยร์บัฝากฯ 

  ลงชือ่______________________________________  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์ 
  (_____________________________________)  โทรศพัท ์

กรณีผู้ถือหลกัทรพัย ์มอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน ต้องลงลำยมือช่ือในช่องลงช่ือผู้ถือหลกัทรพัยแ์ละผู้มอบอ ำนำจ  

       ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให_้_____________________________________________ด าเนินการยื่นแบบค าขอฯ แทนขา้พเจา้ 

ลงชือ่________________________________ผูม้อบอ านาจ    ลงชือ่_____________________________ผูร้บัมอบอ านาจ 
 (________________________________)  (_____________________________) โทรศพัท_์______________________       

ประเภทข้อมูล ระบขุ้อมูลเดิม (ก่อนแก้ไข) ระบขุ้อมูลใหม่ ท่ีต้องกำรแก้ไข 

 ค ำน ำหน้ำช่ือ  

 ช่ือตวั – ช่ือสกลุ  

 ท่ีอยู่ในกำรติดต่อ  

 ท่ีอยู่ในกำรส่งหนังสือมอบฉันทะ 
และเอกสำรเชิญประชุม 
(Principal address) 
เม่ือมียอดหุ้น ณ วนัปิด XM 

 ใชท้ีอ่ยู่ซึง่แจง้เปลีย่นแปลงใหมข่า้งตน้
 ระบุทีอ่ยู่*__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
* ซึง่เป็นทีอ่ยู่ตามหน้าทะเบยีนทีไ่ดแ้จง้ไวก้บัศนูยร์บัฝากฯ หรอื บรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(โบรกเกอร/์
คสัโตเดยีน) จงึจะมผีลต่อการเลอืก Principal address

 รหสัไปรษณีย ์  

 โทรศพัทบ้์ำน/ ท่ีท ำงำน  

 โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี/ โทรสำร  

 อีเมล (email)  

 อ่ืนๆ  

ส าหรบัเจา้หน้าที ่
วนัที_่________________เลขทีร่ายการ_______________ผูต้รวจรบั_____________ 

ไดต้รวจสอบหลกัฐานแสดงตนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยแ์ลว้ 
ลงชือ่___________________________________เจา้หน้าที่ 

ศรท-301 

อากรแสตมป์ 
10  บาท 

แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผูถ้ือหลกัทรพัย ์

วนัที ่

เอกสำรประกอบ โปรดดรูำยละเอียดด้ำนหลงัแบบค ำขอฯ  

เอกสารแนบ 3.6



1. แบบค ำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชื่อผูถ้อืหลกัทรพัยอ์ย่างถูกตอ้งครบถว้น
2. เอกสำรประกอบกำรแก้ไข กรณีเปลีย่น ค าน าหน้าชื่อ/ชื่อตวั/ชื่อสกุล โปรดแนบ
  เอกสารการเปลีย่น ค าน าหน้า, ชื่อตวั, ชื่อสกุล, ใบส าคญัการสมรส, ใบส าคญัการหย่า แลว้แต่กรณี
  ใบหลกัทรพัยฉ์บบัเดมิ (ชื่อสกุลเดมิก่อนแกไ้ข) พรอ้มแบบค าขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม ่เพื่อขอใหน้ายทะเบยีนออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่

 (ชื่อสกุลใหมต่ามทีข่อแกไ้ข) 
3. เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลกัทรพัยแ์ละผู้รบัมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง
กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามชอ่งทางการตดิต่อดา้นล่างของแบบค าขอฯ
หรอื https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210901_person_juristic.pdf 

4. ส าเนาเอกสารแสดงตนส าหรบักรณีด าเนินการทัว่ไปทีน่ าสง่ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ อาจปรากฏขอ้มลูส่วนบคุคลทีม่คีวามออ่นไหว ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่มจ่ าเป็นต่อการ
ใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ และศนูยร์บัฝากฯ ไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามออ่นไหวดงักลา่ว ดงันัน้ เจา้ของเอกสารสามารถด าเนินการขดีฆา่
เพื่อปกปิดขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามออ่นไหวดงักล่าวก่อนน าสง่เอกสารแสดงตนทีป่รากฎขอ้มลูส่วนบคุคลทีม่คีวามออ่นไหวนัน้ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ ทัง้นี้ในกรณีทีไ่มไ่ด้
ด าเนินการเพื่อปกปิดขอ้มลูส่วนบคุคลทีม่คีวามออ่นไหวดงักล่าว ศนูยร์บัฝากฯ จะถอืว่าทา่นไดใ้หค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามออ่นไหว
ดงักล่าว

ประเภทบุคคล เอกสำรแสดงตน เฉพำะกำรแก้ไข ช่ือ-สกลุ เอกสำรแสดงตนกรณีกำรแก้ไขอ่ืน ๆ  

บคุคลธรรมดำ 
- สญัชำติไทย

1. กรณผีูถ้อืหลกัทรพัยม์าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัจริง 
2. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ม่ไดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นมาด าเนินการแทน น าบตัรประจ าตวั

ประชาชนของผูถ้อืหลกัทรพัย ์ฉบบัจริง* และส ำเนำ ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบตัร มาแสดง
* กรณีไม่สามารถแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ด ้โปรดแนบ หนงัสอืรบัรองส าเนารายการ
เกีย่วกบับตัรประจ าตวัประชาชนทีอ่อกโดยส านกังานเขต/อ าเภอ ฉบบัจริง (อายุไม่เกนิ 90 วนั นบัจากวนัออก
เอกสาร) ของผูถ้อืหลกัทรพัย ์เพิม่เตมิ

3. กรณีส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย์
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ทีไ่ดล้งลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบตัร

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้ง
โดยเจา้ของบตัร

บคุคลธรรมดำ 
- สญัชำติอ่ืน

1. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยม์าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ฉบบัจริง
2. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ม่ไดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นมาด าเนินการแทน น าใบต่างดา้ว/

หนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหลกัทรพัย ์ฉบบัจริง*  และส ำเนำ ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร
มาแสดง
* กรณีไม่สามารถแสดงหนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิได ้หรอื ส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย์
- ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ตอ้งใหเ้จา้หน้าที่ Notary Public รบัรองความถกูตอ้งของส าเนาหนงัสอืเดนิทาง
และใหส้ถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยรบัรองลายมอืชือ่และตราประทบัของเจา้หน้าที่ Notary Public ดว้ย

  การรบัรองเอกสารตอ้งไม่เกนิ 6 เดอืน จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
* กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างดา้วฉบบัจรงิได ้หรอื ส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย์
 โปรดแนบ หนงัสอืรบัรองรายการเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร  (อายุไม่เกนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร) เพิม่เตมิ

- ส า เนาใบ ต่างด้าว /ส า เนาหนั ง สือ
เดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถกูตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร

นิติบคุคล 
- สญัชำติไทย

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์(ซึง่ออกไม่เกนิ 6 เดอืน) ลงลายมอืชือ่รบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบุิคคลนัน้
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบุิคคล ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร

นิติบคุคล 
- สญัชำติอ่ืน

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นิตบุิคคลนัน้ มภีมูลิ าเนา
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบุิคคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั และทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าที่

ของนิตบุิคคลนัน้ หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ิตบุิคคลนัน้มภีมูลิ าเนา
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบุิคคลนัน้ ซึง่รบัรองความถกูตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร
กรณีเอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงันี้
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งท าการรบัรองลายมอืชือ่ของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ า
รบัรองความถกูตอ้งของเอกสารดงักล่าว

2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งท าการรบัรองลายมอืชือ่และตราประทบัของเจา้หน้าที ่
Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1)
 การรบัรองเอกสารตอ้งไม่เกนิ 6 เดอืน จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน
 เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอย่างน้อยเป็นภาษาองักฤษ

เอกสำรประกอบกำรขอแก้ไขข้อมลูผู้ถือหลกัทรพัย ์

TSD301_2/2021_TH : 20210901 

https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210901_person_juristic.pdf


เอกสารแนบ 4 

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 



แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 อาคารสินธร ทาวเวอร ์1 ชัน้ 3, 130-132 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330

เอกสารแนบ 4


