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ระบบ TSD Investor Portal 
เปนระบบบริการขอมูลผูถือหุนผานทางอินเทอรเนต็ ที่จดัทําโดย บริษทั ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จํากัด (“TSD”)  ระบบนี้ใหบริการการสอบถาม ขอมูลเลขทะเบียนผูถือหุน ยอดหุน/
รายละเอียดใบหุนและที่หุนที่ฝากไวในบัญชีบรษิัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account Statement) ขอมูล
ยอดหุน/จํานวนหุน ณ วันที่ปดสมุดทะเบียน ขอมูลการจดัสงเอกสารสิทธิประโยชน ขอมูลเอกสารของผูถือ
หุนทีถู่กตีคนืกลับมายัง TSD หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย และ บริการรายงาน Tax Summary  
รายงานสรุปการจายเงินปนผล และ เปดบริการใหผูถือหุนสามารถแกไขขอมูลสวนบุคคล สมัคร/แกไขขอมูล
เลขที่บัญชีธนาคารในการรับปนผล / ดอกเบ้ีย / สทิธิประโยชนที่เปนตัวเงิน (e-Dividend) ที่อยูในระบบฐาน
ทะเบียนผูถือหุน ของ TSD 
 
ท้ังนี้ ทานสามารถเลือกสมัครใชบริการระบบ TSD Investor Portal โดยแบงออกเปน 2 กลุมผูใชบริการ ดังนี้ 
บริการสําหรับสมาชิก Level 1  =  สอบถามขอมูลผูถือหุน และ พิมพรายงาน เทานั้น 
บริการสําหรับสมาชิก Level 2  = สอบถามขอมูล พิมพรายงาน และแกไขขอมูลสวนบุคคล ในฐานทะเบียนผูถือหุน ไดดวย

 ตนเอง (ตัวอยางขอมูลใน ฐานทะเบียนผูถือหุนที่เปดใหแกไข เชน เลขที่บัญชีธนาคารใน
 การรับเงินปนผล / ดอกเบ้ีย / สิทธิอ่ืนใดที่เปนตัวเงิน (e-Dividend), ที่อยู เปนตน) 

หมายเหตุ: รายการขอมูลที่อนุญาตใหทําการแกไขไดเฉพาะรายการขอมูลผูถือหุน ประเภทที่ถือเปนใบหุน และประเภทที่ฝากไวในบัญชีบริษัท

ผูออกหลักทรัพย 
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หนาจอระบบ Investor Portal 

 
 
หนาจอระบบ TSD Investor Portal สามารถแบงเปน 3 สวนหลักๆ คือ 

 
สวนที่1 แถบเมนูสําหรับเลือกเมนูตางๆ ไดแก  
สอบถามขอมูล    - รายละเอียดเลขทะเบียนผูถือหุน 
    - ยอดหุน/ใบหุน ตามหนาทะเบียน 
    - ยอดหุน ณ วันที่ปดสมุดทะเบียน 
    - เอกสารสงออก 
    - ตรวจสอบสถานะรายการที่ทําธุรกรรม 
    - เอกสารตีคืน 
 
รายงาน     - หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย 
    - สรุปการจายสิทธปิระโยชน และยอดหักภาษี ณ ที่จาย 
    - การถือหลักทรัพยในบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย 
    - รายงานการถือหลักทรัพย 
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แกไขขอมูล    - แกไขขอมูลผูถือหุน 
- แกไขขอมูลเลขที่บัญชีธนาคารในการรับเงินปนผล / ดอกเบ้ีย / สิทธิอื่นใด    
  ที่เปนตัวเงิน (e-Dividend) ในฐานทะเบียนผูถือหุน  
- ยกเลิกรายการแกไขขอมูลในฐานทะเบียนผูถือหุน 
- สอบถามรายการแกไขขอมูล ผาน TSD Investor Portal  
 

 พิมพคําขอใชบริการ   - พิมพคําขอใชบริการ 
 ติดตอเรา     - ติดตอเรา 
 เปลี่ยนรหัสผาน    - เปลี่ยนรหัสผาน 
 ออกจากระบบ    - ออกจากระบบ  
  
 สวนที ่2 แถบแสดงรายละเอียดขอมูลของสมาชิกประกอบดวย 

 - ชื่อ – นามสกุล 

 - เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

 - แสดงสถานะ Level ของสมาชิก (Level1, Level2) 

 - ชื่อ Username ที่ใช Login เขาระบบ 

สวนที่ 3   สําหรับการแสดงผลในสวนดังกลาวจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับเมนูท่ีเลือกใชงานจากแถบเมนู
ดานบน โดยสามารถอานรายละเอียดเพ่ิมเติมจากเมนูการใชงานในหนาจอนั้นๆ 
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ลักษณะการบริการของ TSD Investor Portal 
บริการในปจจุบัน  สมาชิกสามารถตรวจสอบ/แกไข และสั่งพิมพขอมูลสวนบุคคลได ดังนี้ 

 
สอบถามขอมูล  สมาชิกสามารถตรวจสอบขอมูลสวนบุคคล ท่ีสมาชิกมีขอมูลในระบบใบหุน (Scrip)   ในระบบ
บัญชีผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) และขอมูลท่ีสมาชิกแจงไวกับบริษัทหลักทรัพย (Broker) หรือ Custodian 
ท่ีเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย แบงออกเปน 
 
     - รายละเอียดเลขทะเบียนผูถือหุน : แสดงขอมูลเลขทะเบียนผูถือหุน ขอมูลสวนบุคคล วิธีการรับเงินปนผลหรือ
 ดอกเบ้ีย ที่สมาชิกมีขอมูลในระบบใบหุน (Scrip) ในระบบบัญชีผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) และที่แจงไว
 กับบริษัทหลักทรัพย (Broker) หรือ Custodian ที่เปดบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย  

      - ยอดหุน / ใบหุน ตามหนาทะเบียน : สามารถตรวจสอบขอมูลยอดหุน และรายละเอียด เลขที่ใบหุนตามเลข
 ทะเบียนผูถือหุนในกรณีที่ผูถือหุนถือเปนใบหุนและ กรณีฝากไวในบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) 

     - ยอดหุน ณ วันปดสมุดทะเบียน : สามารถตรวจสอบขอมูลยอดหุน ณ วันปดสมุดทะเบียน สําหรับหลักทรัพยที่ TSD 
 เปนนายทะเบียนหลักทรัพย โดยสามารถตรวจสอบยอนหลังได 3 ป (ไมรวมปปจจุบัน) 

     - เอกสารสงออก (ลงทะเบียน) : แสดงขอมูล เอกสารที่นายทะเบียนหลักทรัพย สงออกใหผูถือหุน แยกตามประเภท
 เอกสาร ตามลขทะเบียนผูถือหุน และ ตามหลักทรัพย โดยระบบจะแสดงวันที่สงออก เลขที่ลงทะเบียนของเอกสาร 
 และรายละเอียดอื่นๆ  สําหรับประเภทเอกสารสงออก ที่แสดง ไดแก ใบหุน, เช็คเงินปนผล / ดอกเบ้ียฯ, หนังสือ
 แจงนําเงินปนผล / ดอกเบ้ียเขาบัญชธีนาคาร, เอกสารการจองซื้อหุน, เอกสารการใชสิทธิแปลงสภาพ, หนังสือแจง
 เปลี่ยนแปลงทุน, เอกสารเชิญประชุม, หนังสือแจงเวนคืนหลักทรพัย  เปนตน 

     - ตรวจสอบสถานะการทําธุรกรรม :  สมาชิกสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรม เชน การขอออกเช็คฉบับใหม 
 อันเนื่องจากเช็คฉบับเดิมชํารุด สูญหายฯ การขอออกใบหุนใหม การโอนใบหุน ถอนใบหุน เปนตน  

     - เอกสารตีคืน : สมาชิกสามารถตรวจสอบเอกสารที่ TSD สงออกไปยังสมาชิกและตีคืนกลับมายัง TSD โดยหนาจอจะ
 แสดงขอมูล แยกตามประเภทเอกสาร ตามเลขทะเบียนผูถือหุน สําหรับเอกสารที่ตีคืนกลับมายัง TSD และ TSD 
 เก็บรักษาไว ไดแก ใบหุน, เช็คเงินปนผล / ดอกเบ้ีย, เช็คคืนทุน, Draft โดยแสดงรายละเอียดขอมูลของเอกสาร 
 เพื่ออํานวยความสะดวกใหสมาชิก / ผูถือหุนติดตอขอรับเอกสารคืน 
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รายงาน  สมาชิกสามารถเรียกดูรายงานและพิมพรายงานท่ี TSD จัดเตรียมไวให โดยแบงออกเปน 
 
     - หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย: ระบบแสดงขอมูลหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายของแตละหลักทรัพย 
 สามารถแสดงขอมูลยอนหลังได 3 ป (ไมรวมปปจจุบัน) โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายงานและเรียกพิมพ
 รายงานได เพื่อเพิ่มความสะดวกในการยื่นเครดิตภาษีตอกรมสรรพากรไดอยางรวดเร็ว  

    - สรุปการจายสิทธิประโยชนและยอดหักภาษี ณ ท่ีจาย: (Tax Summary) แสดงขอมูลสรุปการจายเงินปนผลและ
 ยอดหักภาษีรายป ของทุกหลักทรัพยที่สมาชิกถืออยู โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายงานและเรียกพิมพรายงาน
 ได สามารถแสดงขอมูลยอนหลัง 3 ป (ไมรวมปปจจุบัน) 

     - การถือหลักทรัพยในบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย: แสดงขอมูลรายงานการถือหลักทรัพยในบัญชีบริษัทผูออก
 หลักทรัพย โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายงานและเรียกพิมพรายงานได ทั้งนี้ระบบแสดงขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 (ไมรวมปปจจุบัน)  

     - รายงานการถือหลักทรัพย: แสดงขอมูล ณ วันที่ถือครองหลักทรัพย เฉพาะกรณีผูถือหุนที่ถือเปนใบหุน และกรณี
 ที่ฝากหุนไวในบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบขอมูลและเรียกพิมพ
 รายงานได ทั้งนี้ระบบแสดงขอมูลยอนหลัง 3 ป (ไมรวมปปจจุบัน)  

 
แกไขขอมูล  สมาชิกสามารถดําเนินการแกไขขอมูลสวนบุคคล ไดดวยตนเอง (ขอมูลเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนถือ
เปนใบหุน (Scrip) และกรณีฝากไวในบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) โดยแบงออกเปนเมนูยอย 
คือ 
 
     - แกไขขอมูลผูถือหุน: สมาชิกสามารถแกไขขอมูล ไดแก 

 ที่อยู ในฐานทะเบียนผูถือหุน และ  
 e-mail address ในฐานทะเบียนผูถือหุนและฐานของสมาชิกในระบบ TSD Investor Portal โดยไมตองสง

เอกสารเพ่ิมเติม  

    - แกไขขอมูลบัญชีธนาคารในการรับสิทธิประโยชน (e-Dividend) ในฐานทะเบียนผูถือหุน ไดแก 

 แกไข เปลี่ยนแปลง เลขที่บัญชีธนาคารในการรับเงินปนผล / ดอกเบ้ีย / สิทธิอื่นใดที่เปนตัวเงิน  (e-Dividend)  
ในฐานทะเบียนผูถือหุน แยกตามเลขทะเบียนผูถือหุนไดตามตองการ 

 สมัคร e-Dividend หรือ การเปลี่ยนวิธีการรับเงินปนผล / ดอกเบ้ียฯ จากเช็ค เปน นําเงินปนผล เขาบัญชี
ธนาคาร โดยการกรอกเลขที่บัญชีธนาคาร ที่ตองการรับปนผลฯ บนหนาจอ พรอมกับการแนบ File ภาพหนา
แรกของสมุดบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย หรือกระแสรายวัน ที่ปรากฎชื่อและเลขที่บัญชีของสมาชิก
เทานั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
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การเขาสูระบบ TSD Investor Portal   
ผูถือหุนสามารถเขาใชงานระบบ TSD Investor Portal ไดที่ www.tsd.co.th           
โดย คลิก เลือกระบบ Investor Portal 

 

การลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อเขาใชงานระบบ TSD Investor Portal 

 
 เลือกเมนู - สมัครสมาชิก Investor Portal 

 



 

 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด สวนบริการผูลงทุน  จัดทําในป 2553 ปรับปรุงลาสุด 06/05/2557  

9 คูมือการใชระบบ TSD Investor Portal  

ขั้นตอนการลงทะเบียนสําหรับสมาชิก Level 1 และLevel 2 

1. ขั้นตอนเลือกบริการ 

 
 
เลือกบริการ    - เลือกบริการที่ผูสมัครตองการทํารายการสมัคร (Level1, Level2) 

    - เมื่อเลือกบริการที่ผูสมัครตองการแลวคลิกที่  เพื่อดําเนินการตอ 
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2. ขั้นตอนกรอกหมายเลขบัตร 

 
กรอกหมายเลขบัตร - กรอกหมายเลขที่บัตร ที่สอดคลองกับประเภทบัตร 

    - คลิกเลือกที่  เพื่อตรวจสอบการเปนผูถือหุน 
- คลิกเลือกที่   เพื่อดําเนินการตอ หรือ คลิกเลือกที่

 เพื่อกลับไปแกไขรายการกอนหนา  
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3. ขั้นตอนบันทึกขอมูล 

 
 

  
บันทึกขอมูล  - กรอกขอมูลการสมัคร โดยกรอกขอมูลสวนบุคคล ใหครบถวน โดยเฉพาะ  

     รายการที่มีเครื่องหมาย *  
- คลิกเลือกที่   เพื่อดําเนินการตอ หรือ คลิกเลือกที่

เพื่อกลับไปแกไขรายการกอนหนา 
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4. ขั้นตอน หลักฐานการสมัคร 

 
 
สําหรับสมาชิก Level 1  -  ทานสามารถแนบไฟลหลักฐานการสมัคร (สําเนาบัตรประจําตัว 
     ประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) ไดโดยเลือก ที่   
      เพื่อทําการแนบไฟล 

     - คลิกเลือกที่   เพื่อดําเนินการตอ หรือ คลิกเลือกที่ 
       เพื่อกลับไปแกไขรายการกอนหนา 
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สําหรับสมาชิก Level 2  -  ทานสามารถพิมพ หรือ บันทึก ใบคําขอใชบริการ เพื่อเปน  
     หลักฐานประกอบการสมัคร ไดโดยการ คลิกที ่    
     เพื่อ Download เอกสาร 

     - คลิกเลือกที่   เพื่อดําเนินการตอ หรือ คลิก  
      เลือกที่  เพื่อกลับไปแกไขรายการกอนหนา 
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ใบคําขอใชบริการ 
 เมื่อคลิกที่   จะปรากฏเอกสาร ใบคําขอใชบริการ (เปนไฟล PDF)  

 
 
ขั้นตอนการกรอกแบบฟอรม (สมัคร Level 2) - เลือก ปจจุบันใชบริการ (Level 2) 

  - ลงชื่อ ผูขอใชบริการ 
  - ทําการสงเอกสารพรอมทั้งแนบเอกสารประกอบตาม 

  ชองทางที่กําหนด  
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5. ตรวจสอบขอมูล 
 

 
 

 ตรวจสอบขอมูล  - ตรวจสอบความถูกตอง ของรายละเอียดขอมูลการสมัคร 

-  คลิกที่   เพื่อดําเนินการตอ หรือ คลิกเลือกที่
เพื่อกลับไปแกไขรายการกอนหนา 
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6. ขอกําหนดและเงื่อนไข 

 
  
 ขอกําหนดและเงื่อนไข - รายละเอียดเงื่อนไขและขอตกลงใชบริการ TSD Investor Portal 

- คลิกเลือกที่ หากทานยอมรับเงื่อนไข และเลือกที่ หาก
ทานไมยอมรับเงื่อนไข  

- คลิกที่   เพื่อดําเนินการตอ หรือ คลิกเลือกที่ 
เพื่อกลับไปแกไขรายการกอนหนา 
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7. สิ้นสุดการสมัคร 

 
 สิ้นสุดการสมัคร Level 1   - แสดงรายละเอียดขอมูลการลงทะเบียนของผูสมัคร 

- แสดงรายละเอียด ชองทางการสงเอกสารประกอบการสมัคร (กรณี
ที่ไมไดแนบไฟลมาผานระบบ) 

     -  คลิกที่  เพื่อพิมพหลักฐานการลงทะเบียน  
     - คลิกที่   เพื่อสิ้นสุดการสมัคร 
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สิ้นสุดการสมัคร Level 2   - แสดงรายละเอียดขอมูลการลงทะเบียนของผูสมัคร 

     - แสดงรายละเอียด ชองทางการสงเอกสารประกอบการสมัคร  
      (สําหรับสมาชิก Level 2) 

 - คลิกที่  เพื่อพิมพหลักฐานการลงทะเบียน 
 - คลิกที่   เพื่อสิ้นสุดการสมัคร 
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ผูสมัครจะไดรับ e-mail + SMS แจงผลการสมัคร ภายใน 3 วันทําการ หลังจากท่ีเจาหนาท่ีไดรับเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมัคร เรียบรอยแลว 
 
ตัวอยาง e-mail แจงอนุมัติผลการสมัคร 

  
 e-mail แจงอนุมัติการสมัคร - เมื่อผูสมัครอานขอความ สามารถยืนยันการสมัครไดที่   
      www.tsd.co.th โดยใช รหัสผาน(Password) ที่ TSD จัดสงใหทาง  
      SMS เพื่อใชในการยืนยันการสมัครและเริ่มใชงานระบบ  
 
 
รหัสผาน (Password) คือ รหัสผานที่ใชเพื่อยืนยันตัวตนสําหรับสมาชิก TSD Investor Portal โดยถูกสงผานทาง SMS 
เขาหมายเลขโทรศัพทมือถือที่สมาชิกลงทะเบียนไว โดยรหัสผานนี้จะมีอายกุารใชงาน 7 วัน ผูสมัครจะตองดําเนินการ
ยืนยันการสมัครภายในเวลาดังกลาว 
 
 
ตัวอยาง SMS แจงรหัสผาน  
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หนาจอ กรอกรหัสผานเพื่อยืนยันการสมัคร 
 ทานสามารถยืนยันการสมัครโดยการ Login เขาใชระบบ ที่ www.tsd.co.th  

 
 

 หนาจอกรอกรหัสผาน   - กรอกชื่อผูใช (Username) ที่ทานไดทําการลงทะเบียนไว  
      ลงในชอง ชื่อผูใช 
     - กรอกรหัสผาน (Password) ที่ทานไดรับจาก SMS ตาม  
      หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ผูสมัครลงทะเบียนไว   
      ลงในชอง รหัสผาน 

     - คลิกที่   เพื่อยืนยันการสมัคร และเขาสูหนาจอเปลี่ยน 
      รหัสผาน 

 
 
 
 
 
 
 

ระบุ รหัสผาน ที่ทานไดรับทาง SMS  

(จากตัวอยาง คือ VXLJNB) 

ระบุ Username ที่ทานลงทะเบียน 
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หนาจอเปล่ียนรหัสผาน 

  
  
 หนาจอเปลี่ยนรหัสผาน - ระบบจะปรากฎหนาจอใหสมาชิกเปลี่ยน รหัสผาน (Password) ในครั้งแรก 
     ที่เขาใชงาน  
    - การตั้งรหัสผานใหมจะตองมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบไปดวย 
     ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ (A-Z) ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ 
     เล็ก (a-z) และตัวเลข (0-9) ผสมกัน 
    - ใหสมาชิกกรอกรหัสผานใหมที่ชอง “New Password” และยืนยันรหัสผาน 
     อีกครั้งที่ชอง “Confirm Password” 
    - คลิกที่  เพื่อเริ่มใชงาน 
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ขั้นตอนการสมัคร Up-Level จากสมาชิก Level 1 เปน Level 2 

 ในกรณีที่ทานเปนสมาชิกที่ใชบริการสอบถามขอมูล (สมาชิก Level 1) อยูแลว และมีความประสงคจะเพิ่มการใช
บริการแกไขขอมูลสวนบุคคล ดวย (สนใจเปนสมาชิก Level2) สามารถทําไดตามขั้นตอนดังนี้ 

เมื่อสมาชิก Level 1 คลิกท่ีแถบเมนูแกไขขอมูล จะขึ้นขอความดังนี้ 

 

  

 การสมัคร Up-Level - คลิก ที่ปุม มีความประสงคจะใชบริการนี้ (Level 2) 

    - คลิกที่  เพื่อสงคําขอ Up-Level  
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พิมพคําขอใชบริการ 

 
  
 พิมพคําขอใชบริการ - คลิกที ่ เพื่อทําการ    
     Download แบบคําขอใชบริการ/เปลี่ยนแปลงขอมูลการใชบริการ (PDF) 
    - แสดงรายละเอียดชองทางในการสงเอกสาร 
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คําขอใชบริการ/เปลี่ยนแปลงขอมูลการใชบริการ 
เมื่อเลือกดาวนโหลดคําขอใชบริการ/เปลี่ยนแปลงขอมูลใชบริการจะปรากฏเอกสารดังนี้ 

 
 
ขั้นตอนการกรอกแบบฟอรม (Up-Level) - เลือกมีความประสงคขอใชบริการแกไขขอมูลดวย ตนเอง  
      ผานระบบ Investor Portal (เพิ่มบริการจากLevel 1 เปน Level 2)  
     - ลงชื่อ ผูขอใชบริการ 
     - ทําการสงเอกสารพรอมทั้งแนบเอกสารประกอบตามชองทางที่ 
      กําหนด  
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ผูสมัครจะไดรับ e-mail แจงผลการลงทะเบียน ภายใน 3 วันทําการ หลังจากท่ีเจาหนาท่ีไดรับเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมัคร (Up-Level) เรียบรอยแลว 
 
ตัวอยาง e-mail แจงผลอนุมตัิการขอใชบริการแกไขขอมูลดวยตนเอง (Up-Level) 
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การเขาสูระบบใชงาน 
ทานสามาถเขาใชงานโดย Login ไดที่ www.tsd.co.th 
 

 
 

 
หนาจอ Login  -กรอก Username 
  -กรอก Password 

  -คลิกที่  เพื่อยืนยันการเขาระบบ    
เมือ่สมาชิกเขาสูระบบ หนาจอจะแสดงขอมูล และวันเวลาท่ีสมาชิกใชงานครั้งสุดทาย 

 



 

 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด สวนบริการผูลงทุน  จัดทําในป 2553 ปรับปรุงลาสุด 06/05/2557  

27 คูมือการใชระบบ TSD Investor Portal  

สอบถามขอมูลสมาชิก   
เมนูสอบถามขอมูลสมาชิกจะประกอบไปดวย 6 เมนูยอยดังนี ้
1.รายละเอียดเลขทะเบียนผูถือหุน   

 

 
รายละเอียดเลขทะเบียนผูถือหุน  - แสดงรายละเอียดขอมูลเลขทะเบียนผูถือหุน โดยสามารถ คลิก  

    เลือกเขาไปในแตละรายการเพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมได 
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เมื่อคลิกเลือกเขาไปในแตละรายการ    จะปรากฎรายละเอียดขอมูลหนาจอดังตอไปนี้   
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2.ยอดหุน/ใบหุน ตามหนาทะเบียน 

 

 
ยอดหุน/ใบหุน ตามหนาทะเบียน  - แสดงรายละเอียดยอดหุนตามหนาทะเบียน โดย  

    สามารถคลิกเลือกรายการที่ตองการเพื่อดูรายละเอียดเลขที่ 
    ใบหุนของหลักทรัพยที่สมาชิกถือ  
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เมื่อคลิกเลือกรายการท่ีตองการสอบถามยอดหุน/ใบหุน จะปรากฎรายละเอียดหนาจอดังตอไปนี้ 
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3.ยอดหุน ณ วันปดสมุดทะเบียน 

 

 
 สวนท่ี1   ระบุปที่ปดสมุด  แลวกด  เพื่อคนหารายการ และ  
   สามารถเลือกแสดงตามประเภทการปดสมุดที่ตองการได โดยสามารถแสดงขอมูล  
   ยอนหลัง 3 ป ไมรวมปปจจุบัน  

 สวนท่ี2   แสดงรายละเอียด ยอดหุน ณ วันปดสมุดทะเบียน ตามป และประเภทการปดที่  
   เลือก  
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4.เอกสารสงออก (ลงทะเบียน) 

 

 
 สวนท่ี1   ระบุวันที่ปดสมุดทะเบียน  แลว คลิกที ่  เพื่อคนหารายการ โดยการแสดงเอกสาร 
   สงออกจะแสดงขอมูล 2 ครั้งสุดทายของการสงออกแตละหลักทรพัยระยะเวลายอนหลัง 3 ป  
   ไมรวมปปจจุบัน 

 สวนท่ี2    แสดงรายละเอียดขอมูลเอกสารสงออกในในแตละรายการตาม วันที่ปดสมุดทะเบียนที่เลือก  
   โดยสามารถ คลิกที่  View เพื่อแสดงรายละเอียดของแตละรายการได และสามารถสืบคน 
   และติดตามผลโดยตรวจสอบเลขที่ลงทะเบียนเอกสารที่ TSD สงออกไปยังสมาชิกได       
   เฉพาะเลขที่ลงทะเบียนที่ขึ้นตนดวย RTXXXXXXXXXTH เทานั้น  
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สามารถแสดงขอมูลรายละเอียดเอกสารของแตละรายการ 

 

 แสดงรายละเอียดเอกสารเพ่ิมเติม  - คลิกที่ View เพื่อแสดงรายละเอียดของแตรายการ 
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สมาชิกสามารถสืบคนและติดตามผลโดยตรวจสอบเลขท่ีลงทะเบียนเอกสารท่ี TSD สงออกไปยังสมาชิก 

 

 

การสืบคนและตรวจสอบเลขท่ีลงทะเบียน  - คลิกที่ เลขที่ลงทะเบียน (เฉพาะเลขที่ลงทะเบียนที่ขึ้นตน 
       ดวย RTXXXXXXXXXTH เทานั้น) 

      - ระบบจะเชื่อมไปยังระบบของ บริษัท ไปรษณียไทย  
       จํากัด โดยนําเลขที่ลงทะเบียน มากรอกในชอง เพื่อทํา 
       การสืบคน 
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5.ตรวจสอบสถานะรายการที่ทําธุรกรรม 

 

 
 

 ตรวจสอบสถานะรายการท่ีทําธุรกรรม  - แสดงรายละเอียดสถานะรายการที่ทําธุรกรรม โดยสามารถแสดง 
      ขอมูลยอนหลังได 6 เดือน 
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6.เอกสารตีคืน 

 

 
 สวนท่ี1  ระบุปทีต่ีคืน  แลวกด  เพื่อคนหารายการ  โดยสามารถเรียก 
   ดูขอมูลยอนหลังได โดยไมจํากัดจํานวนป 
 สวนท่ี2  รายละเอียดเอกสารตีคืน แสดงตามปที่ตีคืนที่สมาชิกระบุ 
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รายงาน   
เมนูรายงานจะประกอบไปดวย 4 เมนูยอยดังนี้ 

1.หนังสือรับรองการหักภาษี  

 

 

 สวนท่ี 1  ระบุปภาษี  แลวกด  เพื่อคนหารายการ  โดยสามารถแสดง 
   ขอมูลยอนหลัง 3 ป ไมรวมปปจจุบัน 

 สวนท่ี2  แสดงรายละเอียดหนังสือรับรองการหักภาษีตามปสมาชิกที่ระบุ โดยสามารถเรียกพิมพ 
   รายงานไดโดยคลิกเลือกรายการ แลวคลิกที่ปุม  เพื่อทําการ Download   
   รายงาน (ไฟล PDF) 
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รายงานหนังสือรับรองการหักภาษี 

เมื่อเลือกพิมพรายงานจะปรากฏขอมูลรายงานดังนี้    
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2.สรุปการจายสิทธิประโยชนและยอดหักภาษี ณ ที่จาย 

 

 

รายงานสรุปการจายสิทธิประโยชน  - ระบุปภาษี  แลวคลิกที ่ เพื่อทํา 
      การ Download รายงาน (ไฟล PDF) โดยสามารถแสดงขอมูล 
      ยอนหลัง 3 ป ไมรวมปปจจุบัน 
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รายงานสรุปการจายสิทธิประโยชน และยอดหักภาษี ณ ท่ีจาย 

เมื่อเลือกพิมพรายงานจะปรากฏขอมูลรายงานดังนี้ 

 

 

 

 
 



 

 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด สวนบริการผูลงทุน  จัดทําในป 2553 ปรับปรุงลาสุด 06/05/2557  

41 คูมือการใชระบบ TSD Investor Portal  

3.การถือหลักทรัพยในบัญชีบริษทัผูออกหลักทรพัย 

 

 
 สวนท่ี1  ระบุ  แลวคลิกที่  เพื่อคนหา 
   รายการ โดยสามารถแสดงขอมูลยอนหลัง 3 ป ไมรวมปปจจุบัน  

 สวนท่ี2   แสดงรายละเอียดตามวันที่ระบุ โดยสามารถพิมพรายงานไดโดยเลือกรายการที่ตองการแลว 

   คลิกที่ เพื่อทําการ Download รายงาน (PDF) 
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รายงานการถือหลักทรัพยในบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย 

เมื่อเลือกพิมพรายงานจะปรากฏขอมูลรายงานดังนี้  
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4.รายงานการถือหลักทรัพย 

 

 
 สวนท่ี1  ระบุ  แลวคลิกที่  เพื่อคนหารายการ    
   โดยสามารถแสดงขอมูลยอนหลัง 3 ป ไมรวมปปจจุบัน  

 สวนท่ี2   แสดงรายละเอียดขอมูล ตาม วันที่ที่ ระบุ โดยสามารถพิมพรายงานไดโดยเลือกรายการที่ 

   ตองการแลวคลิกที่ เพื่อทําการ Download รายงาน (PDF) 
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รายงานการถือหลักทรัพย 
เมื่อเลือกพิมพรายงานจะปรากฏขอมูลรายงานดังนี้  
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แกไขขอมูล  
เมนูแกไขขอมูลประกอบไปดวย 4 เมนูยอยดังนี้ 
1.แกไขขอมูลผูถือหุน 

 

 
 
แกไขขอมูลผูถือหุน - แสดงรายละเอียดขอมูลผูถือหุนโดยสมาชิกสามารถเลือกรายการเพื่อทําการแกไขได 
    (สามารถเลือกแกไขพรอมกันไดมากกวา1 รายการ) สําหรับรายการทีถ่ือเปนใบหุน  
    และกรณีฝากไวในบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย     
   - หลังจากที่เลือกรายการที่ตองการแกไข ใหคลิกที่ เพื่อดําเนินการตอใน 
    ขั้นตอนตอไป 



 

 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด สวนบริการผูลงทุน  จัดทําในป 2553 ปรับปรุงลาสุด 06/05/2557  

46 คูมือการใชระบบ TSD Investor Portal  

 
ตัวอยาง  รายการที่อนุญาตใหทําการแกไขได เฉพาะรายการที่ผูถือหุนถือเปนใบหุน และกรณีฝากไวในบัญชีบริษัทผูออก
หลักทรัพย (สามารถเลือกรายการได)

 
ตัวอยาง   รายการที่ไมอนุญาตใหทําการแกไขได  กรณีทีส่มาชิกฝากหลักทรัพยไวกับบริษัทสมาชิกผูฝากหลักทรัพย (โบรก
เกอร/คัสโตเดียน) การแจงแกไขโปรดติดตอบริษัทสมาชิกผูฝากของทานโดยตรง (ไมสามารถเลือกรายการได โดยจะแสดง
รายละเอียดเปนตัวอักษรสีเทา) 

    
แกไขขอมูลผูถือหุน 

 
 สวนท่ี1  สําหรับแกไขขอมูลสวนบุคคลในฐานทะเบียนผูถือหุน  สมาชิกสามารถแกไขขอมูลโดยทําการ 
   กรอกขอมูลใหมที่ทานตองการ 
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 สวนท่ี2  สําหรับแกไขขอมูล e-mail ในฐานทะเบียนผูถือหุน และในฐานขอมูลสมาชิก TSD Investor  
   Portal ทานสามารถแกไขขอมูลโดยทําการกรอกขอมูลใหมที่ทานตองการ 

 สวนท่ี3  เมื่อสมาชิกกรอกขอมูลที่ตองการแกไขเรียบรอย  คลิกที่  เพื่อรับรหัส OTP ใน 
   การยืนยันการแกไขของทาน หรือคลิกที่  เพื่อยกเลิกการแกไข 

หนาจอรับรหัส OTP เพื่อยืนยันการแกไขขอมูลผูถือหุน 
ตัวอยาง ขอความ SMS ท่ีผูสมัครจะไดรับ 

 
 
หนาจอกรอกรหัสOTP 

 
 หนาจอกรอกรหัสผาน OTP  - กรอกรหัสผาน OTP ที่ไดรับจาก SMS หมายเลขโทรศัพทมือถือ 
      ที่สมาชิกลงทะเบียนไว  
     - คลิกที่  เพื่อยืนยันการแกไขขอมูล 
 
หลังจากท่ีสมาชิกยืนยันการแกไขจะขึ้นขอความดังนี้ 
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2.แกไขขอมูลบัญชีธนาคารในการรับสิทธิประโยชน (e-Dividend) ในฐานทะเบียนผูถือหุน 

 

 
 สวนท่ี1   แสดงรายละเอียดขอมูลบัญชี e-Dividend โดยสมาชิกสามารถเลือกรายการ  
    เพื่อทําการแกไขได (สามารถเลือกแกไขพรอมกันไดมากกวา1 รายการ) สําหรับ 
    รายการทีถ่ือเปนใบหุน และกรณีฝากไวในบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย 

 สวนท่ี2   หลังจากที่ทําการเลือกรายการที่ตองการแกไข ใหคลิกที่  
    เพื่อเลือกธนาคาร และกรอกเลขที่บัญชีที่   

 สวนท่ี3   เมื่อสมาชิกกรอกขอมูลที่ตองการแกไขเรียบรอย คลิกที่  เพื่อดําเนินการ 
    ตอหรือคลิกที่  เพื่อยกเลิกการแกไข    
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ตัวอยาง  รายการที่อนุญาตใหทําการแกไขได เฉพาะรายการที่ผูถือหุนถือเปนใบหุน และกรณีฝากไวในบัญชีบริษัทผูออก
หลักทรัพย (สามารถเลือกรายการได)

 
ตัวอยาง   รายการที่ไมอนุญาตใหทําการแกไขได  กรณีทีส่มาชิกฝากหลักทรัพยไวกับบริษัทสมาชิกผูฝากหลักทรัพย (โบรก
เกอร/คัสโตเดียน) การแจงแกไขโปรดติดตอบริษัทสมาชิกผูฝากของทานโดยตรง (ไมสามารถเลือกรายการได โดยจะแสดง
รายละเอียดเปนตัวอักษรสีเทา) 

 
หนาจอแนบไฟลหลักฐานการแกไขขอมูลบัญชีธนาคารในการรับสิทธิประโยชน (e-Dividend) 

 
  
 สวนท่ี1  แสดงรายละเอียดรายการที่สมาชิกตองการแกไขขอมูลบัญชธีนาคารในการรับสิทธ ิ  
   ประโยชน (e-Dividend) 

 สวนท่ี2  เลือกชองทางในการสง เอกสารประกอบ* การแกไข คลิกที่ หากสมาชิกประสงค 
   แนบเอกสารประกอบการแกไขผานระบบ หรือคลิกที่ หากสมาชิกประสงคที่จะสง 
   เอกสารประกอบการแกไขผานทางไปรษณีย 
 สวนท่ี3  สําหรับสมาชิกที่ประสงคแนบเอกสารประกอบการแกไขผานระบบ หรือคลิกที่  
   สามารถแนบไฟลเอกสารประกอบการแกไข ไดโดยคลิกที่   เพื่อทําการแนบไฟล 
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 สวนท่ี4  เมื่อสมาชิกเลือกชองทางในการสงเอกสารประกอบการแกไขเรียบรอย คลิกที่   
   เพื่อรับรหัส OTP ใชในการยืนยันการแกไขของสมาชิก 

เอกสารประกอบ*  ในที่นึ้คือ สําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย หรือกระแสรายวัน  
   ที่ปรากฎชื่อและเลขที่บัญชีของสมาชิก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองเทานั้น 

หนาจอรับรหัส OTP เพื่อยืนยันการแกไขขอมูลบัญชธีนาคารในการรับสิทธิประโยชน (e-Dividend) 
 
ตัวอยาง ขอความ SMS ท่ีผูสมัครจะไดรับ 

 
 
หนาจอกรอกรหัสOTP 

 
  
 หนาจอกรอกรหัสผาน OTP  - กรอกรหัสผาน OTP ที่ไดรับจาก SMS หมายเลขโทรศัพทมือถือ 
      ที่ทานลงทะเบียนไว  
     - คลิกที่  เพื่อยืนยันการแกไขขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด สวนบริการผูลงทุน  จัดทําในป 2553 ปรับปรุงลาสุด 06/05/2557  

51 คูมือการใชระบบ TSD Investor Portal  

หลังจากท่ียืนยันการแกไขผาน OTP จะขึ้นขอความดังนี้ 

 
แสดงรายละเอียดการแกไข - แสดงรายการที่ทานเลือก และแสดงรายละเอียดธนาคารและเลขที่บัญชีใหม 
     ที่ตองการ 

    - แสดงรายละเอียดชองทางในการสงเอกสารกรณีที่ทานไมไดแนบไฟลผาน 
     ระบบ  
    - คลิกที ่  เพื่อบันทึกขอมูล โดยระบบจะขึ้นขอความดังนี้ 

 
ตัวอยาง SMS ยืนยันการสมัคร/แกไขขอมูลบัญชีธนาคารในการรับสิทธิประโยชน (e-Dividend) 

 
 เมื่อเจาหนาที่อนุมัติรายการ ทานจะไดรับ SMS แจงยืนยันการสมัคร/แกไข e-Dividend โดยรายการแกไขของ
สมาชิกจะมีผลในวันทําการถัดไปจากวันที่สมาชิกไดรับ SMS   
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3.ยกเลิกรายการแกไขขอมูลในฐานทะเบียนผูถือหุน 

 

 
หนาจอยกเลิกรายการแกไข - แสดงรายการที่สามารถทําการยกเลิกรายการได (เฉพาะสถานะ Pending) 
     โดยสามารถยกเลิกรายการไดโดย เลือกรายการที่ตองการยกเลิก (สามารถ 

     เลือกไดมากกวา1  รายการ) แลวคลิกที่  เพื่อยกเลิกรายการ  
ตัวอยาง รายการที่สามารถยกเลิกรายการแกไขได (ในหนาจอ แกไขขอมูลผูถือหุน และแกไขขอมูลบัญชี e-Dividend) จะแสดงขอมูลเปน
 แถบสีแดง รายการแกไขอยูในสถานะ Pending 

 
ตัวอยาง รายการที่ไมสามารถยกเลิกรายการแกไขได (ในหนาจอ แกไขขอมูลผูถือหุน และแกไขขอมูลบัญชี e-Dividend) จะแสดงขอมูลเปน
 แถบสีเทา รายการแกไขอยูในสถานะ On Process 
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4.สอบถามรายการแกไขขอมูลผาน TSD Investor Portal 

 
 

 
 
สอบถามรายการแกไขขอมูล - แสดงรายละเอียดรายการแกไขทั้งหมด ทุกประเภทการแกไข (แกไขที่อยู  
     และแกไขขอมูลบัญชี e-Dividend) และแสดงสถานะของรายการแกไขวาอยู 
     ในสถานะใด 
    - ทานสามารถคลิก เลือกเขาไปในแตละรายการไดเพื่อ แสดงรายเอียดการ 
     แกไขเพิ่มเติมได 
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สามารถคลิกเขาไปในแตละรายการ เพื่อแสดงรายละเอียดการแกไขเพิ่มเติม 

 
 
เมื่อทานเลือกรายการ จะแสดงรายละเอียดดังนี้ 
 
ตัวอยาง สอบถามรายการแกไขที่อยูและอื่นๆในฐานทะเบียนผูถือหุน 

 
 
สอบถามรายการแกไขขอมูลท่ีอยูและอ่ืนๆ  แสดงรายละเอียดขอมูล ที่อยู และ e-mail    
      กอน-หลัง การแกไข  
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ตัวอยาง สอบถามรายการแกไขขอมูลบัญชี e-Dividend 

 
 
สอบถามรายการแกไขขอมูลบัญชี e-Dividend - แสดงรายละเอียดขอมูล ธนาคาร และเลขที่บัญชี  
       กอน-หลัง การแกไข  
 

รายละเอียดการแสดงสถานะการแกไข 
Pending = อยูระหวางรอ TSD ดําเนินการ (สามารถยกเลิกรายการแกไขได) 
On Process = อยูระหวาง TSD กําลังดําเนินการ (ไมสามารถยกเลิกรายการแกไขได) 
Success = ทํารายการสําเร็จ 
Cancel = สมาชิกยกเลิกรายการ 
Reject = เจาหนาที่ยกเลิกรายการ 
Fail = ทํารายการไมสําเร็จ 
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พิมพคําขอใชบริการ  

 

 
 

พิมพคําขอใชบริการ  - คลิกที ่ เพื่อทําการ Download  
     แบบคําขอใชบริการ/เปลี่ยนแปลงขอมูลการใชบริการ (PDF) 

     - แสดงรายละเอียดชองทางในการสงเอกสาร 

 

 



 

 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด สวนบริการผูลงทุน  จัดทําในป 2553 ปรับปรุงลาสุด 06/05/2557  

57 คูมือการใชระบบ TSD Investor Portal  

คําขอใชบริการ/เปล่ียนแปลงขอมูลการใชบริการ 
เมื่อเลือกดาวนโหลดคําขอใชบริการ/เปลี่ยนแปลงขอมูลใชบริการจะปรากฏเอกสารดังนี้  

 
  
 ขั้นตอนการกรอกแบบฟอรม  - เลือกความประสงคขอใชบริการที่ทานตองการ 
      - ลงชื่อ ผูขอใชบริการ 
      - ทําการสงเอกสารพรอมทั้งแนบเอกสารประกอบการทํา 
       ธุรกรรม มาตามชองทางที่กําหนด 
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ติดตอเรา  

 
 

 
  
 ติดตอเรา - ทานสามารถติดตอหรือขอคําแนะนําจาก TSD รวมถึงขอเสนอแนะไดโดย   
    กรอก ขอมูลที่ตองการใหครบถวน 
   - คลิกที่  เพื่อทําการสงขอความ  
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59 คูมือการใชระบบ TSD Investor Portal  

เปล่ียนรหัสผาน   

 
 

 
  
เปลี่ยนรหัสผาน   - การตั้งรหัสผานใหมจะตองมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบไปดวย 
     ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ (A-Z) ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ 
     เล็ก (a-z) และตัวเลข (0-9) ผสมกัน  
    - กรอกรหัสผานเดิมที่ชอง Old Password*  
    - กรอกรหัสผานใหมที่ชอง New Password* และยืนยันรหัสผานใหมที่ 
     ชอง Confirm Password* 
    - คลิกที่  เพื่อยืนยันการเปลี่ยนรหัสผาน 
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60 คูมือการใชระบบ TSD Investor Portal  

ลืม Username & Password   

 กรณีที่ทานลืม Username หรือ Password สามารถเลือกที่เมนูลืม Username & Password ไดที่
หนาจอ Login เขาระบบ 

 

 
หลังจากที่เลือกเมนูลืม Username & Password 
 

 
 
 ลืม Username/Password  - เลือก Username กรณีที่ทานลืม Username 
     - เลือก Password กรณีที่ทานลืม Password 

     - คลิก  เพื่อดําเนินการตอในขั้นตอนถัดไป 
 
 
 
 
 



 

 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด สวนบริการผูลงทุน  จัดทําในป 2553 ปรับปรุงลาสุด 06/05/2557  

61 คูมือการใชระบบ TSD Investor Portal  

กรณี ลืม Username  

 
 ลืม Username  - กรอก เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก 
    - กรอก e-mail Address ที่ใชในการลงทะเบียน 

    - คลิกที่  เพื่อยืนยัน 
 
ตัวอยาง e-mail แจงผลการลืม Username ท่ีทานจะไดรับ 
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62 คูมือการใชระบบ TSD Investor Portal  

กรณี ลืม Password 

 

ตรวจสอบเลขท่ีบัตร - กรอกเลขที่บัตรเพื่อแลวคลิกที่  เพื่อตรวจสอบสถานะสมาชิก 

   - คลิกที่  หากทานสามารถทําการลืมรหัสผานได 

 
หนาจอ คําถาม-คําตอบ 

 
กรอกคําถาม-คําตอบ - กรอกคําถาม – คําตอบ ที่ทานไดแจงไวขณะที่ลงทะเบียน  
   - คลิกที่  เพื่อยืนยัน 
 
 
ระบบจะดําเนินการสง Mail + SMS แจงรหัสผาน ไปใหทาน ในกรณีท่ีทานตอบคําถาม-คําตอบท่ีระบุไวถูกตอง  
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63 คูมือการใชระบบ TSD Investor Portal  

กรณีท่ีทานตอบ คําถาม-คําตอบท่ีระบุไมถูกตอง หรือเลือกท่ีเมนู ลืมคําถามคําตอบ 
สําหรับสมาชิก Level 1   

 
  
 สมาชิก Level 1   - กรอก ชื่อที่ใชในการเขาระบบ (Username) 
    - กรอก เลขที่บัตร 
    - กรอก e-mail Address และ หมายเลขโทรศัพทมือถือ 

    - คลิกที่   เพื่อยืนยัน 
 
ระบบจะดําเนินการสง Mail + SMS แจงรหัสผาน ไปใหทาน ในกรณีท่ีทานกรอกขอมูลไดถูกตอง  
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64 คูมือการใชระบบ TSD Investor Portal  

 
สําหรับสมาชิก Level 2  

 
  

 สมาชิก Level 2   - พิมพใบคําขอใชบริการ/เปลี่ยนแปลงขอมูลใชบริการ โดยคลิกที่  เพื่อ 
     ทําการ Download แบบใบคําขอใชบริการ/เปลี่ยนแปลงขอมูลใชบริการ  
    - แสดงรายละเอียดชองทางในการสงเอกสาร 
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65 คูมือการใชระบบ TSD Investor Portal  

คําขอใชบริการ/เปลี่ยนแปลงขอมูลการใชบริการ 
เมื่อเลือกดาวนโหลดคําขอใชบริการ/เปลี่ยนแปลงขอมูลใชบริการจะปรากฏเอกสารดังนี้  

 
ขั้นตอนการกรอกแบบฟอรม (ลืมรหัสผาน) - เลือกมีความประสงคขอรหัสผานใหม (Reset Password) 
     - ลงชื่อ ผูขอใชบริการ 
     - ทําการสงเอกสารพรอมทั้งแนบเอกสารประกอบการทําธุรกรรม มา 
      ตามชองทางที่กําหนด  
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66 คูมือการใชระบบ TSD Investor Portal  

กรณีท่ีสมาชิกทํารายการลืมรหัสผานสําเร็จ จะไดรับ e-mail + SMS แจงผลการลืมรหัสผาน ดังนี้ 
 
ตัวอยาง e-mail แจงผลการขอรหัสผานใหมจากการลืม Password ท่ีทานจะไดรับ 

 
 e-mail แจงอนุมัติการลืมรหัสผาน - เมื่อผูสมัครอานขอความ สามารถยืนยันการเขาใชงานไดที่  

      www.tsd.co.th โดยใช รหัสผาน(Password) ที่ TSD จัดสงใหทาง  
      SMS เพื่อใชในการยืนยันการสมัครและเริ่มใชงานระบบ 
ตัวอยาง SMS แจงอนุมัติการลืมรหัสผาน  

 
 

 
 หนาจอกรอกรหัสผาน   - กรอกชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ที่ทานไดรับ 
      ทาง SMS      

     - คลิกที่  เพื่อเขาใชงาน และเขาสูหนาจอเปลี่ยน  
      รหัสผาน 

ระบุ รหัสผาน ท่ีทานไดรับทาง SMS             
(จากตัวอยาง คือ G0ZS1H) 

ระบุ Username ท่ีทานลงทะเบียน 


