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ระเบียบวิธีปฏิบัติ 
เร่ือง  การเปนตัวแทนออกเช็ค (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2541 

 
 โดยที่เห็นสมควรใหมีการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเปนตัวแทนออกเช็คของบริษัท
ท่ีมอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนนายทะเบียนหลักทรัพยสําหรับการ
จายเงินปนผลหรือดอกเบี้ยใหกับผูถือหลักทรัพยของบริษัทดังกลาว  เพื่อใหแนวทางการดําเนินการดังกลาวมี
ความชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 
 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  ออกระเบียบวิธีปฏิบัติไวดังตอไปนี้ 
 
 ขอ 1 ในระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ 
 “นายทะเบียน”  หมายความวา  บริษัท  ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
 “บริษัท”  หมายความวา  บริษัทผูออกหลักทรัพยท่ีนายทะเบียนรับเปนนายทะเบียน 
 “ผูถือหลักทรัพย”  หมายความวา  ผูถือหลักทรัพยของบริษัท 
 “กรรมการผูจัดการ”  หมายความวา  กรรมการผูจัดการของนายทะเบียน 
 
 ขอ 2 บุคคลท่ีมอบหมายใหนายทะเบียนเปนตัวแทนออกเช็คเพื่อการจายเงินปนผล
หรือดอกเบี้ยใหกับผูถือหลักทรัพยตองเปนบุคคลที่มอบหมายใหนายทะเบียนเปนนายทะเบียนหลักทรัพย
และไดยื่นหนังสือมอบอํานาจใหออกเช็คตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดตอนายทะเบียน 
 
 ขอ 3 ในการเปนตัวแทนออกเช็ค ใหกรรมการผูจัดการเปนผูมีอํานาจลงนามในเช็ค
แทนนายทะเบียน 
 ในการลงลายมือช่ือในเช็คตามวรรคหนึ่ง  กรรมการผูจัดการอาจใชเครื่องประทับแทน
การลงลายมือช่ือก็ได 
 
 ขอ 4 บริษัทมีหนาท่ียื่นหนังสือตอนายทะเบียนเพื่อแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ     การ
จายเงินปนผลหรือดอกเบี้ยใหกับผูถือหลักทรัพยลวงหนากอนวันที่กําหนดใหมีการจายเงินตามเช็คอยาง
นอย  10  วันทําการ 
 หนังสือแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจายเงินปนผลหรือดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่ง             
ใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 
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 ขอ 5 บริษัทตกลงผูกพันวาบริษัทจะดํารงเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทที่ได
เปดไวเพื่อการจายเงินปนผลหรือดอกเบี้ยใหเพียงพอกับจํานวนเงินที่ตองจายใหแกผูถือหลักทรัพยทุกราย
ในวันที่กําหนดใหมีการจายเงินตามเช็ค 
 หากบริษัทมีเหตุจําเปนใดๆ ท่ีทําใหบริษัทไมอาจดํารงเงินฝากธนาคารตามวรรคหนึ่งได   
บริษัทมีหนาที่แจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบลวงหนากอนวันที่กําหนดใหมีการจายเงินตามเช็ค
อยางนอย  3  วันทําการ 
 หากบริษัทฝาฝนหนาท่ีตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งและวรรคสองไมวาในกรณีใดๆ  
และทําใหนายทะเบียนไดรับความเสียหายหรือถูกฟองรองดําเนินคดี  บริษัทตองรับผิดชอบในความ
เสียหายดังกลาวตอนายทะเบียน 
 
 ขอ 6 บริษัทตกลงจายคาธรรมเนียม  คาใชจาย  หรือคาภาระติดพันใดๆ ท่ีเกี่ยวกับ
การมอบอํานาจใหนายทะเบียนออกเช็คตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 
 ขอ 7 หากบริษัทฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัตินี้หรือเมื่อนายทะเบียน
เห็นสมควร  นายทะเบียนอาจยกเลิกการเปนตัวแทนออกเช็คของบริษัทไดโดยไมตองบอกกลาวลวงหนา 
 
 ขอ 8 ในกรณีท่ีระเบียบวิธีปฏิบัตินี้มิไดกําหนดไวหรือมีขอสงสัยหรือมีปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัตินี้  ใหกรรมการผูจัดการเปนผูมีอํานาจดําเนินการและ          
วินิจฉัยสั่งการ 
 
 ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ใชตั้งแตวันที่  1  ธันวาคม  2541  เปนตนไป 

 
(ลงนาม)  อมเรศ  ศิลาออน 

  
(นายอมเรศ  ศิลาออน) 
ประธานกรรมการ 

        บริษัท  ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
วันที่  1  ธันวาคม  2541 
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หนังสือมอบอํานาจใหออกเช็ค 

วันที่………………………………………… 

ขาพเจา บริษัท/กองทุนรวม….…………………………………………………………………… 
โดย…………………………………………..…….……ตําแหนง………………………………………………….. 
และ……………………………………………………ตําแหนง………………………………………………. (ซ่ึง
ตอไปนี้เรียกวา “บริษัท”) ในฐานะผูมอบหมายและแตงตั้งใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  (ซ่ึง
ตอไปนี้เรียกวา “นายทะเบียน”)  ทําหนาที่เปนนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทประเภท ( ) หุนสามัญ  ( ) หุน
บุริมสิทธิ  ( ) หุนกู  ( ) หุนกูแปลงสภาพ  ( ) หนวยลงทุน  ( ) อ่ืน ๆ………………...……………………. มีความ
ประสงคที่จะแตงตั้งและมอบอํานาจใหนายทะเบียนเปนผูมีอํานาจดําเนินการออกและลงนามในเช็คเพื่อสั่ง
จายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทเพื่อการจายเงินปนผลหรือดอกเบี้ยแทนและในนามบริษัท สําหรับการ
จายเงินปนผลหรือดอกเบี้ยที่อาจมีข้ึนตั้งแตวันที่…………………………เปนตนไป จนกวาบริษัทจะแจงเปน
หนังสือยกเลิกหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้แกนายทะเบียน  ทั้งนี้ นายทะเบียนมีอํานาจแตงตั้งและมอบอํานาจให
บุคคลใดเปนตัวแทนชวงเพื่อกระทําการดังกลาวแทนนายทะเบียนได 

ในการนี้บริษัทขอรับรองวาบริษัทจะดํารงเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทตามเลขที่บัญชี
ซึ่งบริษัทจะไดแจงใหนายทะเบียนทราบใหเพียงพอกับจํานวนเงินที่บริษัทมีหนาที่ตองจายใหกับผูถือหลักทรัพย
ทุกรายในวันที่กําหนดใหมีการจายเงินตามเช็ค  หากบริษัทไมสามารถดํารงเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท
ใหเพียงพอในวันดังกลาวได บริษัทจะแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบลวงหนากอนวันที่ลงในเช็ค 3 วันทําการ 

การใดที่นายทะเบียนหรือตัวแทนชวงไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้แลว ใหถือ
เสมือนวาบริษัทเปนผูกระทําดวยตนเองทั้งสิ้น   โดยบริษัทตกลงยินยอมปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติของนายทะเบียน
วาดวยการเปนตัวแทนออกเช็ครวมทั้งรับผิดชอบในความเสียหาย คาภาระติดพัน และคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
นายทะเบียนจนครบถวนโดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ลงชื่อ .........................................................ผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท 
(........................................................ ) 

 

ลงชื่อ .........................................................ผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท 
(........................................................ ) 

 

ลงชื่อ .........................................................พยาน 
(........................................................ ) 

 

ลงชื่อ .........................................................พยาน 
(........................................................ ) 

หมายเหต ุ   หนังสือมอบหมายตองติดอากรแสตมป 30 บาท 
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วันที่……………………………………………… 

ตามที่บริษัท……………………………………….ชื่อยอ…………(ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “บริษัท”) ไดแตงตั้งและมอบ
อํานาจใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “นายทะเบียน”) เปนผูมีอํานาจดําเนินการออกและลงนามในเช็คสั่ง
จายเงินจากบัญชีเงินฝากของบริษัทสําหรับการจายสิทธิประโยชนใหกับผูถือหลักทรัพยของบริษัทนั้น 

บริษัทขอแจ งวันป ดสมุ ดทะ เบี ยนวันที่……………………..เ วลา………..น .วันที่ จ า ย  (วันที่ ล ง ใน เช็ ค )  
………………………………. เพื่อการจายสิทธิประโยชนอยางใดอยางหนึ่งใหกับผูถือหลักทรัพยดังนี้ 

 การจายเฉพาะดอกเบี้ย       การจายดอกเบี้ยพรอมไถถอนเงินตน 
 อัตราการจายดอกเบี้ยหุนละ……………………………..คร้ังที่………….…. อัตรา (%)……….…ตอป 
 ระยะเวลาตั้งแต………………………………………………………………………………………..… 

 อัตราการจายเงินปนผลหุนละ…………………………………………..บาท 
 ก. เปนอัตราเงินปนผลที่ไดรับสิทธิประโยชนจาก BOI จํานวน………………….……………บาท/หุน 
 ข. กิจการที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ จํานวน….……..…บาท/หุน 
 ค. กิจการในเขตสงเสริมการลงทุนตามมาตรา 35 (2) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ที่ตอง

เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราตาม (ก)  จํานวน…………..…..…บาท/หุน 
 ง. กิจการวิเทศธนกิจที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 10 ของกําไรสุทธิจํานวน…...…บาท/หุน 
 จ. กิจการที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตราอื่น จํานวน………………………………..…บาท/หุน 

ในการนี้บริษัทขอแจงรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากเพื่อการจายสิทธิประโยชนดังกลาวใหแกผูถือหลักทรัพยดังนี้ 
1.  บัญชีที่ใชในการจายเช็ค 

1.1 ธนาคาร…………………………………………….. 1.2 สาขา…………………………………… 
1.3 บัญชีกระแสรายวันเลขที่….……………………….. 1.4 สํานักงานเลขที่ (รหัส 5 หลัก).………… 
1.5 ที่อยูธนาคาร………………………………………………..………………………………………… 

2.  บัญชีที่ใหหักเงินฝากเพื่อการโอนเงินเขาบัญชีรายยอยระหวางธนาคาร (Media Clearing) 
2.1 ธนาคาร………………………………………..…… 2.2 สาขา…………………………………… 
2.3 บัญชี     กระแสรายวันเลขที่……………………..   ออมทรัพยเลขที่………………………… 

3.  เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษีเงินได………………………… 4.  เขตเสียภาษี……………………………… 
5. เงื่อนไขการสั่งจาย 

 ตามเงื่อนไขนายทะเบียน (สั่งจาย A/C PAYEE ONLY ตั้งแตจํานวนเงิน 5,000 บาทขึ้นไป) 
 A/C PAYEE ONLY ทุกราย                          อื่น ๆ……………………………………………… 

6. กรณีผูถือหลักทรัพยมีที่อยูตางประเทศใหดําเนินการโดย 
 จัดสงเช็คใหบริษัทดําเนินการเอง       จัดสงเช็คใหผูถือหลักทรัพยที่ตางประเทศโดยตรง (จายเปนเงินบาท) 
 ซื้อดราฟทที่เปน US$ หรือเงินสกุล…………………        อื่น ๆ…………………………………. 

7.  บริษัทผูรับเงินปนผลที่ไดรับยกเวนการหักภาษี ณ ที่จาย กรณีที่ถือหุนในบริษัทผูจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 
25 ของหุนทั้งหมดและบริษัทผูจายเงินปนผลไมไดถือหุนในบริษัทผูรับเงินปนผล 

ชื่อผูถือหุน………………………………………………………………………………………… 
บริษัทขอรับรองวาบริษัทจะดํารงเงินในบัญชีเงินฝากของบริษัทดังกลาวใหเพียงพอกับจํานวนเงินที่บริษัทมีหนาที่ตองจาย

ใหกับผูถือหลักทรัพยทุกรายในวันที่กําหนดใหมีการจายเงินตามเช็ค หากบริษัทไมสามารถดํารงเงินฝากในบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนใหเพียงพอใน
วันดังกลาวได บริษัทจะแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบลวงหนากอนวันที่ลงในเช็ค 3 วันทําการ 

ทั้งนี้ บริษัทยินยอมรับผิดชอบในความเสียหาย คาภาระติดพัน และคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนายทะเบียนใหครบถวน
โดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

(กรณี TSD ลงนามในเช็ค) 
หนังสือแจงรายละเอียดเก่ียวกับการออกเช็คเพื่อการจายดอกเบี้ยหรือเงินปนผล 

 

ลงชื่อ ........................... ผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท ลงชื่อ............................ผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท 
( .......................... ) (...........................) 

ประเภทเงินได 

เกณฑภาษี 
เงินปนผล 

เช็ค 

โอนเงิน 


