ศรท-202

ใบสมัครบริ การการจ่ายเงินปันผล/ดอกเบีย้ /สิ ทธิ อื่นใดที่เป็ นตัวเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ขัน้ ตอนการสมัครง่ายๆ

เรียน บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD)

อากรแสตมป์
10 บาท
(กรณีมอบอานาจ)

กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบซึง่ รับรองสาเนาถูกต้อง ดังนี้

ข้าพเจ้า________________________________________________________________________________________________________

บุคคลทัวไป
่

บัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที่ __________________________________________________________

1.

โทรศัพท์เคลือ่ นที่
โทรศัพท์บา้ น
email address
ขอแจ้งความประสงค์ที่จะรับเงิ นปันผล/ดอกเบีย้ /สิ ทธิ อื่นใดที่ เป็ นตัวเงิ นเข้าบัญชีเงิ นฝากธนาคาร :

2.

___________

สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง กรณี
มิใช่สญ
ั ชาติไทย
สาเนาหน้าสมุดบัญชี / Bank Statement ทีป่ รากฎชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชี
ของผูถ้ อื หลักทรัพย์เท่านัน้

ชือ่ ธนาคาร (เฉพาะทีม่ สี าขาในประเทศไทยเท่านัน้ ) _______________________________________________________________________
ประเภทบัญชี

ออมทรัพย์

กระแสรายวัน

เลขทีบ่ ญ
ั ชี ______________________________________________________

หมายเหตุ :
1. การแจ้งความประสงค์น้ี ให้หมายรวมถึงทุกหลักทรัพย์ทข่ี า้ พเจ้าถือเป็ นใบหลักทรัพย์ และ/หรือฝากในบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ และ/หรือฝากไว้กบั สมาชิกผูฝ้ าก
(บริษทั หลักทรัพย์ หรือ คัสโตเดียน) และ TSD เป็ นนายทะเบียน
2. ข้าพเจ้าตกลงให้ TSD นาข้อมูลข้างต้นบันทึก/ปรับปรุงในฐานข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในระบบใบหุน้ (Scrip) และระบบไร้ใบหุน้ (Scripless) รวมถึงการนาส่งข้อมูลดังกล่าว
ให้แก่สมาชิกผูฝ้ าก (Broker/Custodian) ทีข่ า้ พเจ้าได้เปิ ดบัญชีฝากหลักทรัพย์ไว้เพื่อประโยชน์ในการสมัครรับบริการ e-Dividend
3. การสมัครใช้บริการนี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อ TSD ได้ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลกับธนาคารเจ้าของบัญชีหรือตรวจสอบโดยวิธกี ารตามที่ TSD กาหนด โดยผูถ้ อื หลักทรัพย์
ยินยอมให้ TSD เปิ ดเผยข้อมูลข้างต้นให้แก่ธนาคารเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและอนุมตั กิ ารใช้บริการ e-Dividend
ข้าพเจ้าได้ศกึ ษารายละเอียดต่าง ๆ ทีร่ ะบุไว้ในคาประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
(https://www.set.or.th/th/privacy-notice) เป็ นอย่างดีแล้วและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ ามทีข่ า้ พเจ้า
เปิ ดเผยให้แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ (หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รบั ความคุม้ ครองภายใต้คาประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้ าขอยืนยันและรับรองว่า
ข้าพเจ้าได้ดาเนินการให้บุคคลทีส่ ามได้อ่านรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในคาประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว รวมทัง้ ได้รบั ความยินยอมจากบุคคลทีส่ ามในการ
ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ ามนัน้ แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ อย่างถูกต้องและเป็ นไปตามกฎหมายทุกประการ
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสาหรับกรณีดาเนินการพิเศษ (เช่น กรณีทใ่ี ช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชือ่ ) ซึง่ ต้องนาส่งข้อมู ลเพิม่ เติมทีอ่ าจมีขอ้ มูล
ส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวรวมอยู่ดว้ ยนัน้ โดยข้อมูลเพิม่ เติมดังกล่าวเป็ นข้อมูลทีม่ คี วามจาเป็ นต่อการให้บริการของศูนย์รบั ฝากฯ ดังนัน้ การไม่ได้รบั ข้อมูลเพิม่ เติมดังกล่าว
จึงอาจทาให้ศนู ย์รบั ฝากฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ขา้ พเจ้าได้ และโดยการลงนามในแบบคาขอนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ศนู ย์รบั ฝากฯ ประมวลผลข้อ มูลส่วนบุคคลทีม่ ี
ความอ่อนไหวนัน้ เพื่อการให้บริการของศูนย์รบั ฝากฯ

ลงชื่อ

(

ผูถ้ อื หลักทรัพย์
) วันที_่ _____/_______/_______

กรณี ผ้ถู ือหลักทรัพย์ มอบอานาจให้บคุ คลอื่นดาเนิ นการแทน
ข้าพเจ้ามอบอานาจให้ ______________________________________________________________ ยื่นใบสมัครแทน
ลงชื่อ _____________________________________ ผู้มอบอานาจ
(______________________________________)

ลงชื่อ _____________________________________ ผู้รบั มอบอานาจ
(_____________________________________) โทร.

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว หมายความถึง ข้อมูลทีม่ คี วามหมายตามที่ มาตรา 26 ของ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล กาหนดไว้ เช่น ศาสนา หมู่เลือด เป็ นต้น
2. ศูนย์รบั ฝากฯ จะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมื่อได้รบั เอกสารทีค่ รบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น ภาพถ่ายสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีช่ ดั เจน หรือการลงลายมือชือ่ ชัดเจน เป็ นต้น

นิ ติบคุ คล
1.
2.
3.

สาเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 ปี
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
สาเนาหน้าสมุดบัญชี / Bank Statement ทีป่ รากฎชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชี
ของผูถ้ อื หลักทรัพย์เท่านัน้

สาเนาเอกสารแสดงตนสาหรับกรณีดาเนินการทัวไปที
่ น่ าส่งให้แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ อาจปรากฏ
ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว ซึง่ เป็ นข้อมูลทีไ่ ม่จาเป็ นต่อการให้บริการของศูนย์รบั
ฝากฯ และศูนย์รบั ฝากฯ ไม่มคี วามประสงค์ท่จี ะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว
ดังกล่าว ดังนัน้ เจ้าของเอกสารสามารถดาเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ี
ความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนาส่งเอกสารแสดงตนทีป่ รากฎข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วาม
อ่อนไหวนัน้ ให้แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ ทัง้ นี้ในกรณีทไ่ี ม่ได้ดาเนินการเพื่อปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลที่
มีความอ่อนไหวดังกล่าว ศูนย์รบั ฝากฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าว

จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบโดยไม่ตอ้ งติดแสตมป์
*สามารถตรวจสอบการสมัครใช้บริการและข้อมูลผูถ้ อื หลักทรัพย์
ทางอินเทอร์เน็คผ่าน TSD Investor Portal ได้ท่ี www.set.or.th/tsd
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อผลการสมัครใช้บริการ
สอบถามเพิม่ เติมได้ท่ี SET Contact Center +662 009 9999
กรณีเอกสารไม่สมบูรณ์ทาง TSD ขอสงวนสิทธิ ์
ทีจ่ ะไม่ดาเนินการและไม่คนื เอกสารแต่อย่างใด
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