อากรแสตมป์
10 บาท
(กรณีมอบอานาจ)

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรรั บเงินปั นผล / ดอกเบีย้ / สิทธิอ่ นื ใดที่เป็ นตัวเงิน

ศรท-203

วันที.่ ...................................................
ข้ าพเจ้ า...............................................................................................................................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ .......................................................................................................................
ขอแจ้ งความประสงค์ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับเงินปันผล/ดอกเบี ้ย/สิทธิอื่นใดที่เป็ นตัวเงิน โปรดเลือก 


เปลี่ยนจำกเข้ ำบัญชีธนำคำร เป็ น รับด้วยเช็ค



เปลี่ยนบัญชีธนำคำร รำยละเอียด ดังนี ้

รำยละเอียดบัญชีธนำคำร
ชื่อบัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์ ..........................................................................................................
ธนำคำร ..........................................................................................................................................
ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์  กระแสรายวัน เลขที่บัญชี
การแจ้ งความประสงค์นี ้ ให้หมายรวมถึงทุกหลักทรัพย์ทขี่ ้ าพเจ้ าถือเป็ นใบหลักทรัพย์ และ / หรือฝากในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และ / หรือ
ฝากไว้กบั สมาชิกผู้ฝาก (บริษัทหลักทรัพย์ หรือ คัสโตเดียน) และ TSD เป็ นนายทะเบียน
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความตามทีร่ ะบุไว้ข้างต้ นเป็ นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ อัน
เนื่องมาจากการดาเนินการตามรายการทีร่ ะบุไว้ข้างต้ น ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทีเ่ กิดขึ ้นและชดใช้ ให้แก่บริษัท ศูน ย์รับฝากฯ
จนครบถ้ วน
เอกสำรประกอบ โปรดดูรำยละเอียดด้ำนหลังแบบคำขอฯ 
ลงชื่อ....................................................................................ผู้ถือหลักทรัพย์
(..................................................................................) โทรศัพท์........................................ email address ………………………………

กรณีผ้ถู ือหลักทรัพย์ มอบอำนำจให้บุคคลอื่นดำเนินกำรแทน ต้องลงลำยมือชื่อในช่ องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอำนำจ
ข้ าพเจ้ า ขอมอบอานาจให้ ...................................................................................................................ดาเนินการยื่นแบบคาขอฯ แทนข้ าพเจ้ า
ลงชื่อ................................................................ผู้มอบอานาจ ลงชื่อ...................................................... ผู้รับมอบอานาจ
(..............................................................)
(………………………………….…..) โทรศัพท์......................................
หมำยเหตุ 1. ในกรณีทไี่ ม่สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารได้ นายทะเบียนจะออกเช็คและจัดส่งไปให้ในภายหลัง
2. ตรวจสอบรายชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ทเี่ ข้ าร่วมโครงการ e-Dividend ได้ จาก www.set.or.th/tsd
สาหรับเจ้ าหน้ าที่
วันที่ …..............................................เลขที่รายการ..............................................ผู้ตรวจรับ...................................

เอกสำรประกอบกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรรับเงินปั นผล / ดอกเบีย้ / สิทธิอ่นื ใดที่เป็ นตัวเงิน

1. หนังสือ แจ้ งเปลี่ ยนแปลงเงื่อนไขกำรรับเงินปั นผล / ดอกเบีย้ / สิทธิอ่นื ใดที่เป็ นตัวเงิน ที่กรอกรายละเอียด พร้ อมลงลายมือชื่ออย่างถูกต้ องครบถ้ วน
2. สำเนำสมุดบัญชี / Bank Statement ที่ปรากฏชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ถือหลักทรั พย์ (กรณีแจ้ งเปลีย่ นแปลงบัญชีธนาคาร)
3. เอกสำรแสดงตน ตามประเภทของบุคคล
(บุคคลประเภทอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดได้ จาก www.set.or.th/tsd หรือ สอบถามศูนย์บริการข้อมูล +662 009 9999)

ประเภทบุคคล

เอกสำรประกอบแบบคำขอ

บุคคลธรรมดำ
-สัญชำติไทย

- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)

บุคคลธรรมดำ
-สัญชำติอ่นื

- สาเนาใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ )

นิตบิ ุคคล
-สัญชำติไทย

1. สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี ) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั ้น
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
โดยเจ้ าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ )

นิตบิ ุคคล
-สัญชำติอ่นื

1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มอี านาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั ้น มีภูมลิ าเนา
2. สาเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้ อมด้ วยเงือ่ นไขหรืออานาจในการลงนามผูกพัน และ
ที่ตั ้งสานักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้ าหน้ าที่ของนิติบุคคลนั ้น หรือหน่วยงานราชการที่มอี านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั ้นมีภูมลิ าเนา
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั ้น ซึ่งรับรองความถูกต้ องโดย
เจ้ าของเอกสาร
กรณีเอกสารได้ จัดทาหรือรับรองความถูกต้ องในต่างประเทศ ต้ องด าเนินการ ดังนี ้
1. ให้ เจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มอี านาจในประเทศ ที่ได้ จัดทาเอกสาร หรือรับรองความถูกต้ อง ทาการรับรอง
ลายมือชื่อผู้จัดทาหรื อผู้ให้ คารับรองความถูกต้ องของเอกสารนั ้น และประทับตราเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการนั ้นด้ วย
2. ให้ สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ได้ จัดทาเอกสาร หรือรับรองความถูกต้ อง รับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้ าหน้ าที่
Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มอี านาจตามข้ อ 1. ด้ วย
การรับรองเอกสารต้ องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคาขอต่อนายทะเบียน

