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TP.HCM, ngày      tháng     năm 2018 

TP.HCM, date     month       year 2018 

GIẤY ĐĂNG KÝ NHẬN CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN 

REGISTRATION FORM TO RECEIVE DIVIDEND BY BANK TRANSFER 

Kính gửi: Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ 

To: Century Synthetic Fiber Corporation 

Họ tên cổ đông/ Shareholder name: ..................................................................................  

Số CNSH:  ..................................... Ngày cấp:  ............... Tại: ............................................  

ID/Business Certificate Number: ............ Date of issue: ........... Place of issue: ..................  

Quốc tịch/ Nationality: ........................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc/ Contact Address:  .....................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Điện thoại/Tel .....................................................................................................................  

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ 

Is a  shareholder of Century Synthetic Fiber Corporation 

Tôi/Chúng tôi đề nghị Quý Công ty chuyển khoản cổ tức năm 2017 trả bằng tiền cùa 

Tôi/Chúng tôi vào tài khoản ngân hàng của Tôi/Chúng tôi, chi tiết như sau: 

I/We hereby request the Company to transfer 2017 cash dividend to my/our banks account 

as belows: 

Chuyển vào tài khoản/ Bank account: 

Tên người thụ hưởng/ Beneficiary:  ...................................................................................  

Số CMND/ GCNĐKDN: .................... Ngày cấp: ............................. Tại:  ............................  

ID card/Business Registration Certificate: ........... Date of issue:........... Place of issue: .....  

Địa chỉ / Address: ...............................................................................................................  

Số tài khoản/ Account number: ..........................................................................................  

Tại Ngân hàng/ At bank:  ...................................................................................................  

Chi nhánh/ Branch: ... .......................... Tỉnh, TP/ Province, city: ........................................  

Tôi/Chúng tôi, người ký tên dưới đây là chủ tài khoản, xin chịu trách nhiệm pháp lý và tài 

chính về việc khai báo chính xác thông tin trong đơn đề nghị này. 

I/We the undersigned, is account owner and will take all legal and financial responsibility 

for the accuracy of the above information. 

Tôi/Chúng tôi đồng ý và có đầy đủ tư cách pháp lý cam kết sẽ không yêu cầu Công ty chịu 

bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh do Tôi/Chúng tôi đã cung cấp thông tin không đầy đủ 

hoặc sai sót trong đơn đề nghị này. Do đó, Tôi/Chúng tôi cũng cam kết sẽ không có bất kỳ 
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khiếu nại, yêu cầu bồi thường nào đối với Công ty. 

I/ We hereby agree and have full legal capacity to commit that I/we will not require Company 

to take any responsibility which may arise due to my/our insufficient or inaccurate 

information in this registration form. I/We also commit that I/we will not make any complaints 

or compensation requests against the Company. 

Người đăng ký/Register 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

(Signature, full name, company seal) 

 

 

 

 

Lưu ý/Notice: 

1. Tiền chuyển khoản sẽ chịu phí chuyển khoản ngân hàng theo quy định áp dụng hiện hành 

Bank charge will be applied on the bank transfer in accordance the bank’s prevailing 

policy. 

2. Nhà đầu tư cá nhân sẽ chịu thuế TNCN là 5% và sẽ được Công ty khấu trừ trực tiếp từ 

tiền cổ tức của cổ đông để nộp cơ quan thuế. 

Individual shareholder will be subject to personal income tax of 5% which will be directly 

deducted from shareholders’ dividend. 
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