อากรแสตมป์
10 บาท
(กรณีมอบอํานาจ)

แบบคําขอเปลียนแปลงเงือนไขการรั บเงินปั นผล / ดอกเบีย / สิทธิอืนใดทีเป็ นตัวเงิน

เรี ยน กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
วันที!....................................................
ข้ าพเจ้ า...................................................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบคุ คล เลขที! .......................................................................................................................
ขอแจ้ งความประสงค์ เปลี!ยนแปลงเงื!อนไขการรับเงินปั นผล/ดอกเบี .ย/สิทธิอื!นอื!นใดที!เป็ นตัวเงิน โปรดเลือก 


เปลียนจากเข้ าบัญชีธนาคาร เป็ น รับด้ วยเช็ค



เปลียนบัญชีธนาคาร รายละเอียด ดังนี 

รายละเอียดบัญชีธนาคาร
ชือบัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์ ..........................................................................................................
ธนาคาร ..........................................................................................................................................
ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์  กระแสรายวัน เลขทีบัญชี
การแจ้ งความประสงค์โดยผ่านบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริ ษัท ศูนย์รับฝากฯ) ให้ หมายรวมถึงทุกบัญชีหลักทรัพย์
ที!ข้าพเจ้ าถือเป็ นใบหลักทรัพย์ และ/หรื อฝากผ่านบริ ษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์ /คัสโตเดียน) และบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้ านหลังแบบคําขอฯ 
ลงชื!อ....................................................................................ผู้ถือหลักทรัพย์
(..................................................................................) โทรศัพท์........................................
กรณีผ้ ูถอื หลักทรัพย์ มอบอํานาจให้ บุคคลอืนดําเนินการแทน ต้ องลงลายมือชือในช่ องลงชือผู้ถือหลักทรัพย์ และผู้มอบอํานาจ
ข้ าพเจ้ า ขอมอบอํานาจให้ ......................................................................................................................................บัตรประจําตัวประชาชน/
หนังสือเดินทาง เลขที!..........................................................ดําเนินการยื!นแบบคําขอฯ แทนข้ าพเจ้ า
ลงชื!อ................................................................ผู้มอบอํานาจ ลงชื!อ...................................................... ผู้รับมอบอํานาจ
(..............................................................)
(………………………………….…..) โทรศัพท์......................................
หมายเหตุ 1. ในกรณีที!ไม่สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารได้ นายทะเบียนจะออกเช็คและจัดส่งไปให้ ในภายหลัง
2. บริ ษัท ศูนย์รับฝากฯ จะบันทึกเลขที!บญ
ั ชีของท่านภายใน 5 วันทําการ นับจากวันที!ได้ รับหนังสือนี .
3. ตรวจสอบรายชื!อบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที!เข้ าร่ วมโครงการ e-Dividend ได้ จาก www.tsd.co.th
สําหรั บเจ้ าหน้ าที
วันที…
! ....................................เลขที!รายการ..................................ผู้ตรวจรับ...................................

เอกสารประกอบการเปลียนแปลงเงือนไขการรับเงินปั นผล / ดอกเบีย / สิทธิอืนใดทีเป็ นตัวเงิน
1. หนังสือแจ้ งเปลียนแปลงเงือนไขการรั บเงินปั นผล / ดอกเบีย / สิทธิอืนใดทีเป็ นตัวเงิน ที!กรอกรายละเอียด พร้ อมลงลายมือชื!ออย่างถูกต้ องครบถ้ วน
2. สําเนาสมุดบัญชี / Bank Statement ที!ปรากฏชื!อและเลขที!บญ
ั ชีของผู้ถือหลักทรัพย์ (กรณีแจ้ งเปลี!ยนแปลงบัญชีธนาคาร)
3. เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล
(บุคคลประเภทอื!น ๆ สามารถดูรายละเอียดได้ จาก www.tsd.co.th หรื อ สอบถามศูนย์บริ การข้ อมูล 0-2229-2888)

ประเภทบุคคล

เอกสารประกอบแบบคําขอ

บุคคลธรรมดา
-สัญชาติไทย

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ลงลายมือชื!อรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัตร
(บัตรไม่หมดอายุ)

บุคคลธรรมดา
-สัญชาติอืน

- สําเนาใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง
ลงลายมือชื!อรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของเอกสาร
(เอกสารไม่หมดอายุ)

นิติบุคคล
-สัญชาติไทย

1. สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์
(ซึง! ออกไม่เกิน 1 ปี ) ลงลายมือชื!อรับรองโดย
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน.
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบคุ คล ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
โดยเจ้ าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)

นิติบุคคล
-สัญชาติอืน

1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริ ษัท ซึง! ออก
โดยหน่วยงานราชการที!มีอํานาจของประเทศซึง!
นิติบคุ คลนั .น มีภมู ิลําเนา
2. สําเนาหนังสือรับรองรายชื!อกรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบคุ คล พร้ อมด้ วยเงื!อนไขหรื อ
อํานาจในการลงนามผูกพัน และที!ตั .งสํานักงานใหญ่
ซึง! ออกโดยเจ้ าหน้ าที!ของนิติบคุ คลนัน. หรื อ
หน่วยงานราชการที!มีอํานาจของประเทศที!นิติบคุ คล
นันมี
. ภมู ิลําเนา
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทางของ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนั .น ซึง! รับรอง
ความถูกต้ องโดยเจ้ าของเอกสาร

หมายเหตุ

กรณีเอกสารได้ จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้ องในต่างประเทศ
ต้ องดําเนินการ ดังนี .
1. ให้ เจ้ าหน้ าที! Notary Public หรื อหน่วยงานราชการที!มีอํานาจในประเทศ
ที!ได้ จดั ทําเอกสาร หรื อรับรองความถูกต้ อง ทําการรับรองลายมือชื!อ
ผู้จดั ทําหรื อผู้ให้ คํารับรองความถูกต้ องของเอกสารนั .น และประทับตรา
เจ้ าหน้ าที! Notary Public หรื อหน่วยงานราชการนันด้
. วย
2. ให้ สถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที!ได้ จดั ทําเอกสาร หรื อ
รับรองความถูกต้ อง รับรองลายมือชื!อและตราประทับของเจ้ าหน้ าที!
Notary Public หรื อหน่วยงานราชการที!มีอํานาจตามข้ อ 1. ด้ วย
การรับรองเอกสารต้ องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที!ยื!นแบบคําขอต่อ
นายทะเบียน

