ศรท-203
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรรับเงิ นปันผล/ดอกเบีย้ /สิ ทธิ อื่นใดที่ เป็ นตัวเงิ น
เรียน บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ข้าพเจ้า
โทรศัพท์
email address
เงื่อนไขการรับเงินปั นผล/ดอกเบี้ย/สิทธิอ่นื ใดทีเ่ ป็ นตัวเงิน โปรดเลือก 
 เปลี่ยนจำกเข้ำบัญชีธนำคำร เป็ น รับด้วยเช็ค
 เปลี่ยนบัญชีธนำคำร รำยละเอียด ดังนี้

ขอแจ้งความประสงค์ เปลีย่ นแปลง

รำยละเอียดบัญชีธนำคำร
ชื่อบัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์
ธนำคำร
ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์  กระแสรำยวัน เลขที่บญ
ั ชี
การแจ้งความประสงค์น้ี ให้หมายรวมถึงทุกหลักทรัพย์ทข่ี า้ พเจ้าถือเป็ นใบหลักทรัพย์ และ/หรือฝากในบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ และ/หรือฝากไว้
กับสมาชิกผูฝ้ าก (บริษทั หลักทรัพย์ หรือ คัสโตเดียน) และ TSD เป็ นนายทะเบียน
การสมัครใช้บริการนี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมือ่ TSD ได้ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลกับธนาคารเจ้าของบัญชีหรือตรวจสอบโดยวิธกี ารตามที่ TSD
กาหนด โดยผูถ้ อื หลักทรัพย์ยนิ ยอมให้ TSD เปิ ดเผยข้อมูลข้างต้นให้แก่ธนาคารเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและอนุมตั กิ ารใช้บริการ e-Dividend
ข้าพเจ้าตกลงให้ TSD นาข้อมูลข้างต้นบันทึก/ปรับปรุงในฐานข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในระบบใบหุน้ (Scrip) และระบบไร้ใบหุน้ (Scripless) รวมถึงการ
นาส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่สมาชิกผูฝ้ าก (Broker/Custodian) ทีข่ า้ พเจ้าได้เปิ ดบัญชีฝากหลักทรัพย์ไว้เพื่อประโยชน์ในการสมัครรับบริการ e-Dividend และ
ขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึน้ แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ อันเนื่องมาจากการดาเนินการ
ตามรายการทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ และชดใช้ให้แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ จนครบถ้วน

ลงชื่อ
ผูถ้ อื หลักทรัพย์
เอกสำรประกอบ โปรดดูรำยละเอียดด้ำนหลังแบบคำขอฯ 
(
)
กรณี ผ้ถู ือหลักทรัพย์ มอบอำนำจให้บคุ คลอื่นดำเนิ นกำรแทน ต้องลงลำยมือชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอำนำจ
ข้าพเจ้า ขอมอบอานาจให้
ลงชือ่
(

ดาเนินการยืน่ แบบคาขอฯ แทนข้าพเจ้า
ผูม้ อบอานาจ ลงชือ่
)
(

ผูร้ บั มอบอานาจ
) โทรศัพท์

หมำยเหตุ 1. ในกรณีทไ่ี ม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ นายทะเบียนจะออกเช็คและจัดส่งไปให้ในภายหลัง
2. ตรวจสอบรายชือ่ บริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ทเ่ี ข้าร่วมโครงการ e-Dividend ได้จาก www.set.or.th/tsd
สาหรับเจ้าหน้าที่
วันที่

เลขทีร่ ายการ

ผูต้ รวจรับ

อากรแสตมป์
10 บาท

เอกสำรประกอบกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรรับเงินปันผล/ดอกเบีย้ /สิ ทธิ อื่นใดที่เป็ นตัวเงิน
1. หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรรับเงินปันผล/ดอกเบีย้ /สิ ทธิ อื่นใดที่เป็ นตัวเงิน ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อ
อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. สำเนำสมุดบัญชี/Bank Statement ทีป่ รากฏชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชีของผูถ้ อื หลักทรัพย์ (กรณีแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร)
3. เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์และผู้รบั มอบอำนำจ (ถ้ำมี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคาขอฯ
ประเภทบุคคล

เอกสำรประกอบแบบคำขอ

บุคคลธรรมดำ
- สัญชำติ ไทย

- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)

บุคคลธรรมดำ
- สัญชำติ อื่น

- สาเนาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
(เอกสารไม่หมดอายุ)

นิ ติบคุ คล
- สัญชำติ ไทย

1. สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึง่ ออกไม่เกิน 1 ปี ) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการ
ผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพัน
นิตบิ ุคคล ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)

นิ ติบคุ คล
- สัญชำติ อื่น

1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ซึง่ ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่ อี านาจของประเทศซึง่ นิติ
บุคคลนัน้ มีภูมลิ าเนา
2. สาเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออานาจ
ในการลงนามผูกพัน และทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ ซึง่ ออกโดยเจ้าหน้าทีข่ องนิตบิ ุคคลนัน้ หรือหน่ วยงาน
ราชการทีม่ อี านาจของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้ มีภูมลิ าเนา
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้
ซึง่ รับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
กรณีเอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือ
รับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผูจ้ ดั ทาหรือผูใ้ ห้คารับรองความถูกต้องของเอกสาร
ดังกล่าว
2. ให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความ
ถูกต้องทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีไ่ ด้
ดาเนินการตาม (1)
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย่ ่นื แบบคาขอต่อนายทะเบียน
 เอกสารที่จดั ทาขึน้ เป็ นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลอย่างน้อย
เป็ นภาษาอังกฤษ

