
 

 

 
    
เรยีน บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั      
       

            ขา้พเจา้               

โทรศพัท ์     อเีมล     ขอแจง้ความประสงค ์เปลีย่นแปลงเงือ่นไขการ 
รบัเงนิปันผล/ดอกเบีย้/สทิธอิื่นใดทีเ่ป็นตวัเงนิ  โปรดเลอืก   

      เปล่ียนจากเข้าบญัชีธนาคาร เป็น รบัด้วยเชค็ 

      เปล่ียนบญัชีธนาคาร รายละเอียด ดงัน้ี                                                                                                         
          

 

 

 

 
             การแจง้ความประสงค์นี้ ใหห้มายรวมถงึทุกหลกัทรพัย์ทีข่า้พเจา้ถอืเป็นใบหลกัทรพัย์ และ/หรอืฝากในบญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ และ/ห รอืฝากไว้กบั

สมาชกิผูฝ้าก (บรษิทัหลกัทรพัย ์หรอื คสัโตเดยีน) และ TSD เป็นนายทะเบยีน 

 การสมคัรใชบ้รกิารนี้จะมผีลสมบรูณ์ต่อเมื่อ TSD ไดด้ าเนินการตรวจสอบขอ้มลูกบัธนาคารเจา้ของบญัชหีรอืตรวจสอบโดยวธิกีารตามที ่TSD ก าหนด โดย

ผูถ้อืหลกัทรพัยย์นิยอมให ้TSD เปิดเผยขอ้มลูขา้งตน้ใหแ้ก่ธนาคารเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและอนุมตักิารใชบ้รกิาร e-Dividend 

 ขา้พเจา้ตกลงให ้TSD น าขอ้มูลขา้งต้นบนัทกึ/ปรบัปรุงในฐานขอ้มูลผูถ้อืหุน้ทัง้ในระบบใบหุน้ (Scrip) และระบบไรใ้บหุน้ (Scripless)  รวมถงึการน าส่ง
ขอ้มูลดงักล่าวให้แก่สมาชกิผู้ฝาก (Broker/Custodian) ที่ขา้พเจ้าได้เปิดบญัชฝีากหลกัทรพัย์ไว้เพื่อประโยชน์ในการสมคัรรบับรกิาร e-Dividend และขอรบัรองว่า
ขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดขึน้แก่บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนย์รบัฝากฯ”) อนั
เนื่องมาจากการด าเนินการตามรายการทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ จนครบถว้น 
 ขา้พเจา้ไดศ้กึษารายละเอยีดต่าง ๆ ทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 
(https://www.set.or.th/th/privacy-notice.html) เป็นอย่างดแีลว้และรบัทราบว่าขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามทีข่า้พเจา้เปิดเผย
ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ (หากม)ี จะถูกประมวลผลและไดร้บัความคุม้ครองภายใตค้ าประกาศเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัดงักล่าว โดยขา้พเจา้ขอยนืยนัและรบัรองวา่ ขา้พเจา้
ไดด้ าเนินการใหบุ้คคลทีส่ามไดอ้า่นรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัดงักล่าวแลว้ รวมทัง้ไดร้บัความยนิยอมจากบุคคลทีส่ามในการใหข้อ้มลู
ส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามนัน้แก่ศนูยร์บัฝากฯ อย่างถูกตอ้งและเป็นไปตามกฎหมายทกุประการ  
              นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าส าหรบักรณีด าเนินการพเิศษ (เช่น กรณีทีใ่ชก้ารพมิพล์ายนิ้วมอืแทนการลงลายมอืชื่อ) ซึ่งต้องน าส่งขอ้มูลเพิม่เตมิทีอ่าจมี
ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวรวมอยู่ด้วยนัน้ โดยขอ้มูลเพิม่เตมิดงักล่าวเป็นขอ้มูลทีม่คีวามจ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศูนย์รบัฝากฯ ดงันัน้การไม่ได้รบัขอ้มลู
เพิ่มเติมดงักล่าวจึงอาจท าให้ศูนย์รบัฝากฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้ และโดยการลงนามในแบบค าขอนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ ศูนย์รบัฝากฯ 
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามออ่นไหวนัน้ เพื่อการใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ                     
 
 
ลงชื่อ     ผูถ้อืหลกัทรพัย ์ 

      (     )  
กรณีผู้ถือหลกัทรพัย ์มอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนด าเนินการแทน ต้องลงลายมือช่ือในช่องลงช่ือผู้ถือหลกัทรพัยแ์ละผู้มอบอ านาจ                   
  
          ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให ้                                                        ด าเนินการยื่นแบบค าขอฯ แทนขา้พเจา้ 
 
 ลงชื่อ                                              ผูม้อบอ านาจ    ลงชื่อ                                                          ผูร้บัมอบอ านาจ     
       (                                                    )                          (                                                        ) โทรศพัท ์                                                           
                                                         

หมายเหต ุ 1.  ในกรณีทีไ่มส่ามารถโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารได ้นายทะเบยีนจะออกเชค็และจดัส่งไปใหใ้นภายหลงั 
               2.  ตรวจสอบรายชื่อบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยท์ีเ่ขา้รว่มโครงการ e-Dividend ไดจ้าก https://www.set.or.th/tsd 
ส าหรบัเจา้หน้าที ่
วนัที ่                                                 เลขทีร่ายการ      ผูต้รวจรบั                                                                                                               

รายละเอียดบญัชีธนาคาร 
ช่ือบญัชีของผูถ้ือหลกัทรพัย ์             

ธนาคาร                 

ประเภทบญัชี    ออมทรพัย ์  กระแสรายวนั  เลขท่ีบญัชี          

เอกสารประกอบ โปรดดรูายละเอียดด้านหลงัแบบค าขอฯ  

 

อากรแสตมป์   
10 บาท 

  

ศรท-203 

แบบค าขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการรบัเงินปันผล/ดอกเบีย้/สิทธิอ่ืนใดท่ีเป็นตวัเงิน 

https://www.set.or.th/tsd
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1. หนังสือแจ้งเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรบัเงินปันผล/ดอกเบีย้/สิทธิอ่ืนใดท่ีเป็นตวัเงิน ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชือ่ 
   อย่างถูกตอ้งครบถว้น 
2. ส าเนาสมุดบญัชี/Bank Statement ทีป่รากฏชือ่และเลขทีบ่ญัชขีองผูถ้อืหลกัทรพัย ์(กรณแีจง้เปลีย่นแปลงบญัชธีนาคาร) 
3. เอกสารแสดงตนของผูถ้ือหลกัทรพัยแ์ละผูร้บัมอบอ านาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง  
   กรณบีุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่างของแบบค าขอฯ  
   หรอื https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210901_person_juristic.pdf 
4. ส าเนาเอกสารแสดงตนส าหรบักรณดี าเนินการทัว่ไปทีน่ าส่งใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ อาจปรากฏขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว ซึง่เป็นขอ้มลูที่ไม ่
   จ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ และศนูยร์บัฝากฯ ไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ดงันัน้ เจา้ของ  
   เอกสารสามารถด าเนินการขดีฆา่เพือ่ปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าวก่อนน าส่งเอกสารแสดงตนทีป่รากฎขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่ ี 
   ความอ่อนไหวนัน้ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ ทัง้นี้ในกรณทีีไ่มไ่ดด้ าเนินการเพือ่ปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ศนูยร์บัฝากฯ จะถอืว่า 
   ท่านไดใ้หค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว 

 

    

ประเภทบคุคล  เอกสารประกอบแบบค าขอ  

บคุคลธรรมดา 
- สญัชาติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ขอบตัร 

บคุคลธรรมดา 

- สญัชาติอ่ืน  

- ส าเนาใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร 

นิติบคุคล 
- สญัชาติไทย  

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณชิย์ (ซึง่ออกไมเ่กนิ 6 เดอืน) ลงลายมอืชือ่รบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนาม  
    ผกูพนันิตบิุคคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันติบิุคคลลงนามรบัรอง  
    ส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร     

นิติบคุคล 
- สญัชาติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นติบิุคคลนัน้ม ี
    ภมูลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคล พรอ้มดว้ยเงือ่นไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั  
    และทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคลนัน้ หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ิตบิุคคล 
    นัน้มภีมูลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรองความ 
    ถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
กรณเีอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้ง  
    ท าการรบัรองลายมอืชือ่ของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรอง 
    ลายมอืชือ่และตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1) 
      การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 6 เดอืน จนถงึวนัทีย่ ืน่แบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
      เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอย่างน้อยเป็นภาษาองักฤษ  

 เอกสารประกอบการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรบัเงินปันผล/ดอกเบีย้/สิทธิอ่ืนใดท่ีเป็นตวัเงิน 

TSD203_2/2021_TH : 20210901 

https://www.set.or.th/tsd
https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210104_person_juristic.pdf

