แบบคำขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรรับเงินปั นผล
เรียน

นำยทะเบียนหุ้น ธนำคำรสแตนดำร์ ดชำร์ เตอร์ ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)

ข้ ำพเจ้ ำ (ชื่อผู้ถือหุ้น) ……………………………………………………………………………………………………………
ทะเบียนผู้ถือหุ้น เลขที่ ……………………………………………………………………………………………………………………..
บัตรประจำตัวประชำชน / ทะเบียนนิติบคุ คล (โปรดระบุ).................................................................................................................
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ………………………………..………………. โทรศัพท์บ้ำน/สำนักงำน ……………………………………………..
Email address …………………………………………………………………………………………………………………………….
มีควำมประสงค์ ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรรับเงินปั นผล (โปรดทำเครื่ องหมำย  หน้ ำข้ อที่ต้องกำร)
 เปลีย่ นจำกรับด้ วยเช็ค เป็ น เข้ ำบัญชีธนำคำร รำยละเอียดดังด้ ำนล่ำงนี ้
 เปลีย่ นบัญชีธนำคำร รำยละเอียดดังด้ ำนล่ำงนี ้
รำยละเอียดบัญชีธนำคำร
ชื่อบัญชีของผู้ถือหุ้น …………………………………………………………………………………………….........................…..
ธนำคำร ……………………………………………………………………………………………………………………………….
(เฉพำะธนำคำรที่มีรำยชื่อด้ ำนหลังแบบคำขอฉบับนีแ้ ละเฉพำะสำขำในประเทศไทยเท่ำนัน้ )

ประเภทบัญชี
เลขที่บญ
ั ชี

 ออมทรัพย์

 กระแสรำยวัน

สำขำ ………………………………………………………………..

***ในกรณีท่ ไี ม่ สำมำรถโอนเงินปั นผลเข้ ำบัญชีธนำคำรตำมที่ระบุข้ำงต้ นได้ นำยทะเบียนจะออกเช็ค และจัดส่ งไปให้ ผ้ ูถือหุ้นในภำยหลัง
ตำมที่อยู่ท่ใี ห้ ไว้ กับธนำคำร***

ข้ ำ พเจ้ ำ ขอรั บ รองว่ำ ข้ อ ควำมตำมที่ ร ะบุข้ ำ งต้ น เป็ นควำมจริ ง หำกจะพึ ง มี ห รื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมเสีย หำยใดขึน้ แก่ ธ นำคำร
สแตนดำร์ ดชำร์ เตอร์ ด (ไทย) จำกัด (มหำชน) (“ธนำคำร”) อันเนื่องมำจำกกำรดำเนินกำรตำมรำยกำรที่ระบุข้ำงต้ น ข้ ำพเจ้ ำ
ตกลงยินยอมรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นและชดใช้ ให้ แก่ธนำคำรจนครบถ้ วน

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ถือหุ้น
)
/

/

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
เลขที่รับ
หมำยเหตุ

วันที่

/

/

ผู้ตรวจรับ

ติดต่อ: สำนักเลขำนุกำรบริษัท ธนำคำรสแตนดำร์ ดชำร์ เตอร์ ด (ไทย) จำกัด (มหำชน) อำคำรสำธรนครทำวเวอร์ ชัน้ 12 เลขที่ 100 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบำงรัก กทม.10500 โทรศัพท์ 66 2724 8041-2 โทรสำร 66 2724 8044

เอกสำรที่ใช้ ย่ นื ประกอบแบบคำขอในแต่ ละกรณี (เอกสำรที่เป็ นสำเนำให้ รับรองควำมถูกต้ องทุกฉบับ)
บุคคลทั่วไป
1. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ถือหุ้น หรื อ
2. สำเนำบัตรอื่นพร้ อมสำเนำทะเบียนบ้ ำน (ที่ปรำกฏชื่อและเลขประจำตัวประชำชนของผู้ถือหุ้น) หรือ
3. สำเนำใบต่ำงด้ ำวหรื อสำเนำหนังสือเดินทำง (สำหรับบุคคลที่ไม่ได้ มีสญ
ั ชำติไทย) และ
4. สำเนำหน้ ำสมุดบัญชีธนำคำร/Bank Statement ที่ปรำกฎชื่อและเลขที่บญ
ั ชีของผู้ถือหุ้นเท่ำนัน้
นิติบุคคล
สัญชำติไทย
1. สำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ ที่ได้ ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี และ
2. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คล และ
3. สำเนำหน้ ำสมุดบัญชีธนำคำร/Bank Statement ที่ปรำกฎชื่อและเลขที่บญ
ั ชีของผู้ถือหุ้นเท่ำนัน้
สัญชำติอื่นที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย
1. สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนของนิติบคุ คล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้ ำหน้ ำที่ของนิติบคุ คลนัน้ หรื อหน่วยงำนของ
ประเทศที่นิติบคุ คลนันมี
้ ภมู ิลำเนำ ซึง่ รับรองถึงชื่อนิติบคุ คล ชื่อผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพักนิติบคุ คล ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนแห่งใหญ่
และอำนำจหรื อเงื่อนไขในกำรลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล
 ให้ เจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public ในประเทศที่จดั ทำเอกสำรทำกำรรับรองเอกสำร
 ให้ เจ้ ำหน้ ำที่ของสถำนทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศทีจ่ ดั ทำเอกสำรทำกำรรับรองลำยมือชื่อและตรำประทับของเจ้ ำหน้ ำที่
Notary Public

(กำรรับรองเอกสำรข้ ำงต้ นต้ องรับรองไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นต่อนำยทะเบียน)
2. สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อหนังสือเดินทำงของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบคุ คล ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องโดยเจ้ ำของบัตร
3. สำเนำหน้ ำสมุดบัญชีธนำคำร/Bank Statement ที่ปรำกฎชื่อและเลขที่บญ
ั ชีของผู้ถือหุ้นเท่ำนัน้
รำยชื่อธนำคำร
1. บมจ. ธนำคำรกรุ งเทพ
2. บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย
3. บมจ. ธนำคำรกรุ งไทย
4. บมจ. ธนำคำรทหำรไทย
5. บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์
6. บมจ. ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ
7. บมจ. ธนำคำรธนชำต
8. บมจ. ธนำคำรทิสโก้
9. บมจ. ธนำคำรเกียรตินำคิน
10. บมจ. ธนำคำรยูโอบี
11. บมจ. ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย

12. บมจ. ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย
23. บมจ. ธนำคำรเมกะ สำกลพำณิชย์
13. บมจ. ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ ำส์
24. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
14. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
25. ธนำคำรซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่
15. ธนำคำรออมสิน
26. ธนำคำรเจพีมอร์ แกน เชส เอ็น เอ สำขำกรุ งเทพฯ
16. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
27. ธนำคำรแห่งอเมริ กำเนชัน่ แนลแอสโซซิเอชัน่
17. บมจ. ธนำคำรสแตนดำร์ ดชำร์ เตอร์ ด (ไทย) 28. Deutsche Bank Aktiengesellschaft
18. บมจ. ธนำคำรแห่งประเทศจีน (ไทย)
29. ธนำคำรมิซูโฮ จำกัด สำขำกรุ งเทพฯ
19. บมจ. ธนำคำรเอเอ็นแซด (ไทย)
30. ธนำคำรบีเอ็นพี พำรี บำส์ สำขำกรุ งเทพฯ
20. บมจ. ธนำคำรซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์
31. ธนำคำรซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ
21. บมจ. ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย)
22. ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จำกัด

