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เรยีน  บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”)                                                                                                                                                                                                                                           

ขา้พเจา้________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                    

บตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสอืเดนิทาง / ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่__________________________________________________________ 

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่   โทรศพัทบ์า้น   email address   ___________ 

ขอแจ้งความประสงคท่ี์จะรบัเงินปันผล/ดอกเบีย้/สิทธิอ่ืนใดท่ีเป็นตวัเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร : 

ชือ่ธนาคาร (เฉพาะทีม่สีาขาในประเทศไทยเท่านัน้) _______________________________________________________________________ 

ประเภทบญัช ี        ออมทรพัย ์              กระแสรายวนั      เลขทีบ่ญัช ี______________________________________________________ 

โดยขา้พเจา้รบัทราบรายละเอยีดและเงื่อนไขการใหบ้รกิาร ตามทีไ่ดร้ะบุไวด้งันี้  
1. การแจง้ความประสงคต์ามใบสมคัรฯ ฉบบันี้ ใหม้ผีลกบัทกุหลกัทรพัย์ทีข่า้พเจา้ถอืเป็นใบหลกัทรพัย์ และ/หรอืฝากในบญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ และ/หรอืฝากไวก้บัสมาชกิผูฝ้าก = 

    (บรษิทัหลกัทรพัย์/คสัโตเดยีน) โดยม ีTSD ท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนใหแ้กบ่รษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ 

2. ขา้พเจา้ตกลงให ้TSD น าขอ้มลูทีข่า้พเจา้ระบุไวข้า้งตน้ มาบนัทกึหรอืปรบัปรงุในฐานขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย์ทัง้ในระบบใบหลกัทรพัย์ (Scrip) และระบบไรใ้บหลกัทรพัย์ (Scripless) รวมถงึการน าสง่ 

   ขอ้มลูดงักลา่วใหแ้กส่มาชกิผูฝ้าก (บรษิทัหลกัทรพัย์/คสัโตเดยีน) ทีข่า้พเจา้ไดเ้ปิดบญัชฝีากหลกัทรพัย์ไว ้เพือ่ประโยชน์ในการสมคัรรบับรกิาร e-Dividend 

3. การสมคัรใชบ้รกิาร e-Dividend นี้จะมผีลสมบูรณ์ต่อเมือ่ TSD ไดด้ าเนนิการตรวจสอบขอ้มลูกบัธนาคารเจา้ของบญัชหีรอืไดต้รวจสอบโดยวธิกีารอืน่ใดตามที ่TSD ก าหนด  โดยผูถ้อืหลกัทรพัย์ 

   ยนิยอมให ้TSD เปิดเผยขอ้มลูทีข่า้พเจา้ระบุไวข้า้งตน้ ใหแ้กธ่นาคารเพือ่ประโยชน์ในการตรวจสอบและอนุมตักิารใชบ้รกิาร e-Dividend 

4. ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงวา่ ในกรณทีีม่ปัีญหาหรอืเหตุขดัขอ้งทีท่ าใหไ้มส่ามารถจ่ายเงนิปันผล/ดอกเบี้ย/สทิธอิืน่ใดทีเ่ป็นตวัเงนิเขา้บัญชธีนาคารทีข่า้พเจา้ไดแ้จง้ไวไ้ด ้เชน่ ขอ้จ ากดัดา้นการโอนเงนิ 

    หรอืบญัชธีนาคารไมอ่ยู่ในสถานะพรอ้มใชง้าน เป็นตน้ ขา้พเจา้ตกลงให ้TSD ด าเนนิการอืน่ใดตามทีเ่หน็สมควรเพือ่น าสง่สทิธปิระโยชน์ดงักลา่วใหแ้กข่า้พเจา้ผา่นชอ่งทางอืน่ ซึง่รวมถงึ 

    การออกเชค็แทนการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารใหแ้กข่า้พเจา้ในคราวนัน้ หรอืในคราวต่อ ๆ ไป โดย TSD จะแจง้ใหผู้ถ้อืหลกัทรพัย์ทราบถงึการด าเนนิการดงักลา่วเป็นรายกรณ ี  

5. ขา้พเจา้ไดศ้กึษารายละเอยีดต่าง ๆ ทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“กลุม่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) (https://www.set.or.th/th/privacy-notice) 
   เป็นอย่างดแีลว้ และรบัทราบวา่ขอ้มลูสว่นบุคคลของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มลูสว่นบุคคลของบุคคลทีส่ามทีข่า้พเจา้เปิดเผยใหแ้ก่ TSD (หากม)ี จะถูกประมวลผลและไดร้บัความคุม้ครองภายใต ้
   ค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัดงักลา่ว โดยขา้พเจา้ขอยนืยนัและรบัรองวา่ ขา้พเจา้ไดด้ าเนนิการใหบุ้คคลทีส่ามไดอ้่านรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัดงักลา่วแลว้ 
   รวมทัง้ไดร้บัความยนิยอมจากบุคคลทีส่ามในการใหข้อ้มลูสว่นบุคคลของบุคคลทีส่ามนัน้แก่ TSD อย่างถูกตอ้งและเป็นไปตามกฎหมายทกุประการ  
   นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบวา่ส าหรบักรณดี าเนนิการพเิศษ (เชน่ กรณทีีใ่ชก้ารพมิพล์ายนิ้วมอืแทนการลงลายมอืชือ่) ซึง่ตอ้งน าสง่ขอ้มลูเพิม่เตมิทีอ่าจมขีอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวรวมอยู่ดว้ยนัน้ 
   โดยขอ้มลูเพิม่เตมิดงักลา่วเป็นขอ้มลูทีม่คีวามจ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของ TSD ดงันัน้ การไมไ่ดร้บัขอ้มลูเพิม่เตมิดงักลา่วจงึอาจท าให ้TSD ไมส่ามารถใหบ้รกิารแกข่า้พเจา้ได ้และโดยการลงนาม 
   ในแบบค าขอนี้ ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมให ้TSD ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ เพือ่การใหบ้รกิารดงักลา่ว 

 
ลงชื่อ         ผูถ้อืหลกัทรพัย ์ 
(       ) วนัที_่_____/_______/_______ 

กรณีผู้ถือหลกัทรพัยม์อบอ านาจให้บคุคลอ่ืนด าเนินการแทน  
ข้าพเจ้า มอบอ านาจให้ ______________________________________________________________ ย่ืนใบสมคัรฯ แทน 
  ลงช่ือ _____________________________________ ผู้มอบอ านาจ ลงช่ือ  _____________________________________  ผู้รบัมอบอ านาจ         
          (______________________________________)             (_____________________________________) โทร.   

ศรท-202 ใบสมคัรบริการการจ่ายเงินปันผล/ดอกเบีย้/สิทธิอ่ืนใดท่ีเป็นตวัเงินเข้าบญัชีธนาคาร 
ขัน้ตอนการสมคัรง่ายๆ 
กรณุากรอกใบสมคัรฯ พรอ้มแนบเอกสารประกอบซึง่รบัรองส าเนาถกูต้อง 
และระบ ุ“ใช้เพ่ือสมคัร e-Dividend กบั TSD เท่านัน้” ทุกฉบบั ดงันี้ 

 

 

 

1. ส าเนาบตัรประชาชน (กรณีผูส้มคัรเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย) หรอื 
ส าเนาใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง (กรณผีูส้มคัรเป็นบคุคลธรรมดาทีม่ ี
สญัชาตติา่งประเทศ)  

2. ส าเนาหน้าสมดุบญัช ี/ Bank Statement ทีป่รากฎชื่อและเลขทีบ่ญัชขีองผู้
ถอืหลกัทรพัยเ์ทา่นัน้ 

บคุคลธรรมดา 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชย์ไมเ่กนิ 1 ปี 
2. ส าเนาเอกสารทีแ่สดงว่าผูล้งนามเป็นผูม้อี านาจท าการแทนนิตบิุคคล  

และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. ส าเนาหน้าสมดุบญัช ี/ Bank Statement ทีป่รากฏชื่อและเลขทีบ่ญัชขีอง 

ผูถ้อืหลกัทรพัยเ์ทา่นัน้ 
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจในการยื่นใบสมคัรฯ ต่อ 

TSD กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ดม้อบอ านาจใหบุ้คคลอื่นด าเนนิการแทน   

นิติบคุคล 

ส าเนาเอกสารแสดงตนส าหรบักรณีด าเนินการทัว่ไปที่น าส่งให้แก่ TSD อาจปรากฏขอ้มูล
ส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหว ซึ่งเป็นขอ้มูลที่ไม่จ าเป็นต่อการให้บรกิารของ TSD และ TSD 
ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนัน้ เจ้าของ
เอกสารสามารถด าเนินการขดีฆ่าเพื่อปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ก่อน
น าส่งเอกสารแสดงตนที่ปรากฎขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนัน้ให้แก่  TSD ทัง้นี้ ใน
กรณีที่ไม่ได้ด าเนินการเพื่อปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว TSD จะถอืว่าท่านได้
ใหค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว 

จดัส่งใบสมคัรฯ พรอ้มเอกสารประกอบโดยไมต่อ้งตดิแสตมป์ 

 โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ของทา่นในการสมคัรใชบ้รกิาร โดย
สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่SET Contact Center: +662 009 9999 

 ทา่นสามารถตรวจสอบผลการสมคัรใชบ้รกิารและขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัยท์าง
อนิเทอรเ์น็ตผา่น TSD Investor Portal ไดท้ี ่www.set.or.th/tsd 

 กรณีทีข่อ้มลูไมค่รบถว้น หรอืเอกสารไมส่มบูรณ์  
TSD ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมด่ าเนินการและไมค่นื 
เอกสารแต่อยา่งใด 

  
  

ศรท-202_V.6/2023 : 23/05/2023 

หมายเหตุ : 1. ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว หมายความถงึ ขอ้มลูทีม่คีวามหมายตามที ่มาตรา 26 ของ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ก าหนดไว ้เช่น ศาสนา หมู่เลอืด เป็นตน้            
               2. TSD จะพจิารณาเอกสารขา้งตน้ เมื่อไดร้บัเอกสารทีค่รบถ้วนและปรากฏขอ้มลูชดัเจน เช่น ภาพถ่ายส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีช่ดัเจน หรอืการลงลายมอืชื่อชดัเจน เป็นตน้ 

อากรแสตมป์ 
10 บาท 

(กรณีมอบอ านาจ) 

https://www.set.or.th/th/privacy-notice
http://www.set.or.th/tsd

