
ลงลายมือชื่อ _________________
(นายพันเทพ สุภาไชยกิจ) 
กรรมการและผู้จัดการใหญ่

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

หัวข้อข่าว: กำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญเดือนสิงหาคม (แก้ไข)

หลักทรัพย์: CSC

รายละเอียดข่าว

กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ

เรื่อง กำหนดการใช้สิทธิ

วันที่แจ้งสารสนเทศ 10 ส.ค. 2564

หลักทรัพย์ที่แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิ

วันใช้สิทธิ 31 ส.ค. 2564

ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (แก้ไข) วันที่ 19 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 27 ส.ค. 2564

ราคาในการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) 0.00

อัตราการใช้สิทธิ (หุ้นบุริมสิทธิ:หุ้นสามัญ) 1.00 : 1.00

วิธีการใช้สิทธิ http://www.crownseal.co.th/investment-TH.asp?
parentid=892

บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ คุณราตรี จันทำ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) 5 ซอยรังสิต -
นครนายก 46 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
12130

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

http://www.crownseal.co.th/investment-TH.asp?parentid=892
http://www.crownseal.co.th/investment-TH.asp?parentid=892


  

 
ที� สลน. 131/2564 

 

     วนัที� 10 สงิหาคม 2564 

 

เรื�อง กาํหนดการใชส้ทิธิแปลงสภาพหุน้บรุมิสทิธิเป็นหุน้สามญั 

 

เรยีน กรรมการและผูจ้ัดการ  

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ตามที�บริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน) ไดจ้ัดใหม้ีการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2550 เมื�อวันที� 23 เมษายน 

2550 โดยที�ประชุมฯ ไดม้ีมติอนุมัติใหบ้ริษัทฯ เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุน้บุริมสิทธิ จาํนวน 800,000 

หุน้ ในราคาหุน้ละ 76 บาท เมื�อวันที� 18-24 พฤษภาคม 2550 โดยผูถ้ือหุน้สามารถแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามัญไดใ้น

อัตราการใชส้ิทธิ หุน้บุริมสิทธิ 1 หุน้ มีสิทธิแปลงเป็นหุน้สามัญ1 หุน้ โดยไม่มีขอ้จาํกัดในการโอนหุน้บรุิมสิทธิ ซึ�งผูถ้ือหุน้

บรุมิสทิธิสามารถใชส้ิทธิแปลงเป็นหุน้สามัญไดใ้นวนัทาํการสดุทา้ยของทุกๆ เดือน หากตรงกับวันหยุดทาํการของบริษัทฯ 

ใหเ้ลื�อนเป็นวนัทาํการถดัไปนั�น (ไม่มีค่าใชจ้่ายในการแปลงสภาพหุน้) 
 

 บรษัิทฯ ไดก้าํหนดระยะเวลายื�นแสดงความจาํนงในการใชส้ทิธิแปลงสภาพหุน้บรุมิสทิธิเป็นหุน้สามญัประจาํ 

เดือนสงิหาคม 2564 ดงันี � 
 

 ระยะเวลา 
 

ยื�นแสดงความจาํนงใชส้ทิธิ วนัที� 19 – 27 สงิหาคม 2564 

กาํหนดวนัใชส้ทิธิ  วนัที� 31 สงิหาคม 2564 
 

วิธีการใช้สิทธิ 
 

ผูถ้ือหุน้บุริมสิทธิที�ประสงค์จะแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามัญจะตอ้งกรอกแบบแสดงความจาํนงตามแบบที�

บรษัิทฯ กาํหนดซึ�งสามารถขอรบัไดท้ี�บรษัิทฯ ในทกุวนัทาํการและนาํสง่เอกสารและหลกัฐานดังต่อไปนี �ใหก้ับบรษัิทฯ เพื�อ

แสดงความจาํนงในการใชส้ทิธิตามวนัที�บรษัิทฯ กาํหนดขา้งตน้ 
 

(1) แบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธิแปลงเป็นหุน้สามญัที�ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชัดเจนและครบถ้วนทุก

รายการ 

(2) ใบหุน้บุริมสิทธิหรือหลักฐานที�ออกโดยนายทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิ ที�แสดงว่าผู้ถือหุน้นั�นมีสิทธิในหุ้น

บรุมิสทิธิตามจาํนวนที�ระบใุนแบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธิแปลงเป็นหุน้สามัญ 

(3) หลกัฐานแสดงตน มีดงัต่อไปนี � 

(ก) บคุคลสญัชาติไทย: สาํเนาบตัรประชาชนและทะเบียนบา้น พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(ข) บคุคลต่างดา้ว: สาํเนาหนงัสอืเดินทาง พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 



 
(ค) นิติบคุคลในประเทศ: สาํเนาหนงัสอืรบัรองบรษัิท ซึ�งออกใหโ้ดยกระทรวงพาณิชย ์หรอืหน่วยงาน

ที�เกี�ยวขอ้งไม่เกิน 30 วัน พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั�น 

และเอกสารหลกัฐานของผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื�อตาม (ก) หรอื (ข) พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(ง) นิติบุคคลต่างประเทศ: สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลซึ�งออกโดยหน่วย

ราชการที�มีอาํนาจของประเทศที�นิติบุคคลนั�นตั�งอยู่ หรอืหนงัสอืรบัรองที�ออกโดยเจา้หนา้ที�ของ

นิติบคุคลนั�นหรอืหน่วยงานของประเทศที�นิติบคุคลดงักลา่วมีภูมิลาํเนาซึ�งรบัรองถงึชื�อนิติบุคคล 

ชื�อผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื�อผูกพันนิติบุคคล ที�ตั�งสาํนักงานใหญ่ และอาํนาจหรือเงื�อนไขในการ

ลงลายมือชื�อผูกพันนิติบุคคล และรบัรองโดย Notary Public หรอืหน่วยราชการที�มีอาํนาจ และ

ไดร้บัการรับรองโดยสถานกงสุลไทย ไม่เกิน 3 เดือน และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอาํนาจลง

ลายมือชื�อตาม (ก) หรอื (ข) พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
 

สถานที�ใช้สิทธิ 
 

บรษัิทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 93 ถนนรชัดาภิเษก  

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศพัท ์: 0-2009-9999  

 

สอบถามข้อมูลเพิ�มเติม 
 

บริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน) เลขที�  5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตาํบลประชาธิปัตย์ อาํเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทมุธานี 12130 หมายเลขโทรศพัท ์: 0-2533-0450-9 

 

 

 จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

                (นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ) 

                            กรรมการและผูจ้ดัการใหญ่ 



Signature _________________
(Mr.Panthep Supachaiyakit) 

Director and President
Authorized to sign on behalf of the

company

Headline: Date for conversion of preferred shares to ordinary shares in August (Revised)

Security Symbol: CSC

Announcement Details

Notification the exercise of securities/ Notification the conversion of securities

Subject Notification the exercise of securities

Date announced 10-Aug-2021

Conversion securities Preferred stock

Exercise date 31-Aug-2021

The notification period for the exercise of the securities
(Update)

From 19-Aug-2021 to 27-Aug-2021

Exercise price (baht per share) 0.00

Exercise ratio (Prefer stocks : Common Shares) 1.00 : 1.00

Exercise Procedure http://www.crownseal.co.th/investment-TH.asp?
parentid=892

Contact Persons and Place to Exercise Ms.Ratree Chanthum Crown Seal Public Company Limited 5
Soi Rangsit - Nakornnayok 46, Prachatipat, Tanyaburi,
Pathumthani 12130

This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer through the electronic system
which is provided for the purpose of dissemination of the information and related documents of listed company or issuer to
the Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has no responsibility for the correctness and
completeness of any statements, figures, reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or clarification regarding this announcement, please directly
contact listed company or issuer who made this announcement.

http://www.crownseal.co.th/investment-TH.asp?parentid=892
http://www.crownseal.co.th/investment-TH.asp?parentid=892


 

 
- TRANSLATION FROM THAI TEXT – 

 

No.SorLorNor. 131/2021 
 

Date: August 10, 2021 
 

To:  Director and Manager 

  The Stock Exchange of Thailand 
 

Subject:Date for conversion of preferred shares to ordinary shares 

 

According to the 2007 Annual General Meeting of Shareholders, held on 23 April 2007 resolving to increase the 

registered capital of the Company by an issue of 800,000 new preferred shares at the price of Baht 76 per share on 

18-24 May 2007. Holders of the preferred shares are entitled to convert them to ordinary share at the ratio of 

1:1without any transferring restriction. Holders of preferred shares may exercise the transferring right on the last 

business day of each month. If that day is a company’s holiday,the exercise can be postponed to the next business 

day (There is no fee charged for conversion of shares). 

 

The company sets the period for conversion of preferred shares to ordinary shares in August 2021 as follows: 

 

Period  

 

Conversion Notice    August 19 - 27, 2021 

Exercise Date        August 31, 2021 

 

Exercise Procedure   

 

The shareholders wishing to exercise the conversion right must complete and submit the application in the form 

prescribed by the Company which is available at the Company on every business day, together with the following 

documents to the Company on the date which the conversion of shares is exercisable:   

 (1) Application for conversion of preferred shares to ordinary shares, which is filled with the correct and complete 

information required. 

 (2) Share certificate or evidence which was issued by the Registrar and shows that the shareholder has the rights 

in the specified number of preferred shares. 



 

 (3) Identity evidence: 

(a) For Thai shareholders: a certified copy of I.D. card and house registration 

(b) For foreign shareholders: a certified copy of passport 

(c) For Thai juristic person: (i) a certified copy of corporate affidavit which is valid not more than 30 days and 

was issued by the Ministry of Commerce or any relevant agency, and(ii) a certified copy of the identity 

evidence of the company's authorised signatory (I.D. card or passport, as the case may be) 

(d) For Foreign juristic person: (i) a certified copy of the certificate of incorporation issued by the relevant 

agency of the country in which that company was incorporated, or a certified copy of the affidavit issued 

by the company's authorised representative or the relevant agency of the country in which that company 

was incorporated, provided that the affidavit shows(a) the necessary information relating to that company 

such as its name, the name of its authorised signatory, its head office and the signing power of the 

authorised signatory and (b) is legalised by the notary public or any relevant agency and authenticated by 

the Thai consular, and is valid not more than three months, and (ii) a certified copy of the identity evidence 

of the company's authorised signatory (I.D. card or passport, as the case may be).  

 

Place for Exercise     

 

Thailand Securities Depository Company Limited, located at The Stock Exchange of Thailand Building 93, 

Rachadapisek Road, Dindaeng,  Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand. Tel : (+66 2) 009 -9999 

 

Contact for more Information 

 

Crown Seal Public Company Limited, located at 5, Soi Rangsit-Nakornnayok 46, Prachatipat Sub-District, Tanyaburi 

District, Pathumthani Province, Thailand. Tel : (66 2) 533 0450-9  

 

Please be informed accordingly. 

 

Yours faithfully, 

 

Crown Seal Public Company Limited 

 

 

(Mr. Panthep Supachaiyakit) 

      Director and President 

 



คาํขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ 

 

เลขที�___________________                         วนัที�________________________ 

 
เรียน บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 นายทะเบียนหุน้บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) 

 
 ขา้พเจา้_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _มีความประสงค์จะขอแปลงหุน้บุริมสิทธิที�ขา้พเจา้ถืออยู ่

จาํนวน___________________หุน้ (_______________________) ใหเ้ป็นหุน้สามญั ตามระเบียบของ 

บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) เรื�อง หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญั โดยขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบหุ้นบุริมสิทธิ 

จาํนวน _______ฉบบั ใบหุ้นเลขที�___________________ 

คืนแก่บริษทัศูนยร์ับฝากฯ   พร้อมแนบเอกสารประกอบการยื�นคาํขอตามที�กาํหนดมาแลว้ดว้ย      

 
 ในการนี�  ขา้พเจา้ตกลงปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการที�ระบุไวใ้นระเบียบฯ ฉบบัดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการ 

 อนึ� ง ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั ดาํเนินการดงัต่อไปนี�  (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หนึ�ง) 

 
    ใหอ้อกใบหุน้สามญัไวใ้นชื�อ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก” และดาํเนินการให้

 บริษทั__________________________สมาชิกผูรั้บฝากเลขที� ______________นาํหุน้เขา้ฝากไวก้บั

 “บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั” ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อเขา้บญัชีซื�อขายหุน้   

 เลขที� ___________________ซึ� งขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั�น 

 
ใหอ้อกใบหุน้สามญัไวใ้นชื�อของขา้พเจา้   โดยขา้พเจา้ขอใหส่้งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้โดยการส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที�อยู่

ของขา้พเจา้ที�ระบุในทะเบียนผูถื้อหุน้ 

 
ทั�งนี�     ขา้พเจา้ตกลงจะไม่ดาํเนินการใดๆ     เกี�ยวกบัหุน้นั�นจนกวา่จะไดร้ับจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน    และสามารถซื�อ

ขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   และขา้พเจา้ทราบดีวา่ในการยื�นคาํขอแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั   ขา้พเจา้ไม่มีสิทธิยกเลิกเพิก

ถอนคาํขอนี�ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 

 
ลงชื�อ___________________ผูถื้อหุน้ 

                  (__________________________) 

หมายเหตุ: ในกรณีที�ตอ้งการเปลี�ยนแปลงที�อยูโ่ปรดแจง้หนงัสือแยกต่างหากจากแบบคาํขอนี�  

 
ใบรับคาํขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ 

 

เลขที�___________________                                        วนัที� _______________________ 

 บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั นายทะเบียนหุน้บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บคาํขอแปลงหุน้ 

บุริมสิทธิ จาํนวน______________หุน้ (_____________________________) ดงัปรากฏรายละเอียดในคาํขอ 

และเอกสารแนบทา้ยคาํขอแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัเลขที�_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ของ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิไวเ้รียบร้อยแลว้ 

 
          ลงชื�อ__________________________เจา้หนา้ที�ผูรั้บมอบอาํนาจ 

                     (__________________________) 



 

 

 
                                                                 

                                                                                                       

          ขา้พเจา้                
มคีวามประสงค ์ขอใหบ้รษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“บรษิทั ศูนยร์บัฝากฯ”)  ออกใบหลกัทรพัยก์องทุนรวม/บรษิทั
                                                                                            
จ านวน    หน่วย/หุน้ ตวัอกัษร       หน่วย/หุน้ 
                                                                                  
             ข้าพเจ้า ขอรบัใบหลกัทรพัยท่ี์ขอถอน โปรดเลือก þ   

 รบัทีบ่รษิทั ศูนยร์บัฝากฯ  สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย์  รบัทีบ่รษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ 
 
หมายเหตุ หากผูถ้อืหลกัทรพัย ์มคีวามประสงคแ์กไ้ขทีอ่ยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย ์โปรดยื่นแบบค าขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์ 
             ต่อบรษิทั ศูนยร์บัฝากฯ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบค าขอแก้ไขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ดท้ี ่www.set.or.th/tsd 
 
           ในการถอนหลกัทรพัยอ์อกจากบญัชีของบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ข้าพเจ้ารบัทราบและตกลงจะช าระค่าธรรมเนียม
การถอนหลกัทรพัยด์งักล่าวตามอตัราท่ี บริษทั ศนูยร์บัฝากฯ ก าหนด   
 

 ขา้พเจา้ ขอรบัรองวา่ขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งต้นเป็นความจรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดขึน้แก่บรษิทั ศูนย์
รบัฝากฯ อนัเน่ืองมาจากการด าเนินการตามรายการทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และชดใช้
ใหแ้ก่บรษิทั ศูนยร์บัฝากฯ  จนครบถว้น 
                   

 

ลงชื่อ      ผูถ้อืหลกัทรพัย ์            
      (      ) โทรศพัท์     
 

กรณีผู้ถือหลกัทรพัย ์มอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนด าเนินการแทน ต้องลงลายมือช่ือในช่องลงช่ือผู้ถือหลกัทรพัยแ์ละผู้มอบอ านาจ                   
  
       ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให_้_____________________________________________________ด าเนินการ  
 ยืน่แบบค าขอฯ   ยืน่แบบค าขอฯ และรบัใบหลกัทรพัย ์แทนขา้พเจา้ 
 
 
 ลงชือ่______________________________ผูม้อบอ านาจ    ลงชือ่______________________________ ผูร้บัมอบอ านาจ                            
       (______________________________)                         (______________________________) โทรศพัท ์__________________   
                                    

 

 

 

ส าหรบัเจา้หน้าที ่
วนัที_่________________ เลขทีร่ายการ____________ผูต้รวจรบั___________ 

ไดต้รวจสอบหลกัฐานแสดงตนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยแ์ลว้ 
ลงชือ่________________________________เจา้หน้าที ่
 

  เอกสารประกอบ โปรดดรูายละเอียดด้านหลงัแบบค าขอฯ  

 

อากรแสตมป์   
10 บาท 

ศรท-402 
แบบค าขอถอนหลกัทรพัย ์จากบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์



 

 

 
 

1. แบบค าขอถอนหลกัทรพัย ์จากบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชือ่ผูถ้อืหลกัทรพัยอ์ย่างถูกตอ้งครบถว้น 

2. ค่าธรรมเนียมการถอนหลกัทรพัย ์ ช าระเป็นเงนิสด หรอืส าเนาหลกัฐานการโอนเงนิเขา้บญัช ีชือ่บญัช ีบรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย ์ 
   (ประเทศไทย) จ ากดั ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนวทิยุ บญัชอีอมทรพัย ์เลขทีบ่ญัช ี049-2-63596-6 โดยสอบถาม 
   ค่าธรรมเนียมการถอนหลกัทรพัย ์เพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่างของแบบค าขอฯ 
3. เอกสารแสดงตนของผูถ้ือหลกัทรพัยแ์ละผูร้บัมอบอ านาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง กรณีบุคคลประเภท 
   อื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่างของแบบค าขอฯ 

     

ประเภทบคุคล  เอกสารแสดงตน   

บคุคลธรรมดา 
- สญัชาติไทย 

1. กรณมีาตดิต่อดว้ยตนเอง  
    - บตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัจริง 
2. กรณมีอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นด าเนินการแทน  
    - บตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัจริง และส าเนา ทีไ่ดล้งลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร (บตัรไมห่มดอายุ)   

      กรณไีมส่ามารถแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ด ้โปรดแนบ หนงัสอืรบัรองส าเนารายการเกีย่วกบั 
      บตัรประจ าตวัประชาชนทีอ่อกโดยส านกังานเขต/อ าเภอ ฉบบัจริง (อายุไมเ่กนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร) ของผูถ้อืหลกัทรพัย์ 
      เพิม่เตมิ 
3. กรณสี่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณยี ์โปรดแนบ 1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย 
    เจา้ของบตัร (บตัรไมห่มดอายุ) 2) หนงัสอืรบัรองส าเนารายการเกีย่วกบับตัรประจ าตวัประชาชนที่ออกโดยส านกังานเขต/อ าเภอ 
    ฉบบัจรงิ (อายุไมเ่กนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร) 
 

บคุคลธรรมดา  

- สญัชาติอ่ืน  
- ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ฉบบัจริง*  และส าเนา   ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร (เอกสารไมห่มดอายุ)  
 * กรณไีมส่ามารถแสดงหนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิได ้หรอื ส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณยี์ 
  - ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ตอ้งใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public รบัรองความถูกตอ้งของส าเนาหนงัสอืเดนิทาง และใหส้ถานทตูไทยหรอื 
    กงสุลไทยรบัรองลายมอืชือ่และตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public ดว้ย  
  การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ ืน่แบบค าขอต่อนายทะเบยีน 

นิติบคุคล 
- สญัชาติไทย  

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณชิย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 1 ปี) ลงลายมอืชือ่รบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันติบิุคคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันติบิุคคลลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนา 
    ถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร (เอกสารไมห่มดอายุ) 

นิติบคุคล 

- สญัชาติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นติบิุคคลนัน้ มภีมูลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคล พรอ้มดว้ยเงือ่นไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั และ 
   ทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคลนัน้ หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้มภีมูลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรองความถูกตอ้ง   
   โดยเจา้ของเอกสาร  
กรณเีอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้ง  
   ท าการรบัรองลายมอืชือ่ของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรองลายมอืชือ่ 
   และตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1) 
            การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ ืน่แบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
            เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอย่างน้อยเป็นภาษาองักฤษ 

เอกสารประกอบการถอนหลกัทรพัย ์บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์

 




