ศรท-201
แบบคําขอแก้ไข / ขอออกเช็คหรือดร๊าฟ เงิ นปันผล / ดอกเบีย / สิ ทธิ อื#นใดที# เป็ นตัวเงิ น
วันที. ..........................................…
ข้าพเจ้า.................................................................................................... ซึง เป็ นผูม้ ชี อื ปรากฏเป็ นผูร้ บั เงินตามเช็ค เงินปนั ผล/
ดอกเบีย% /สิทธิอนื ใดทีเ ป็ นตัวเงินจากกองทุนรวม/บริษทั ...............................................................................................มีรายละเอียด ดังนี%
1. เลขที. .......................ลงวันที. ..................จํานวนเงิน......................บาท 6. เลขที. ......................ลงวันที. ...................จํานวนเงิน....................บาท
2. เลขที. .......................ลงวันที. ..................จํานวนเงิน......................บาท 7. เลขที. ..................... ลงวันที. ...................จํานวนเงิน....................บาท
3. เลขที. .......................ลงวันที. ..................จํานวนเงิน......................บาท 8. เลขที. ......................ลงวันที. ...................จํานวนเงิน....................บาท
4. เลขที. .......................ลงวันที. ..................จํานวนเงิน......................บาท 9. เลขที. ......................ลงวันที. ...................จํานวนเงิน....................บาท
5. เลขที. ...................... ลงวันที. ..................จํานวนเงิน......................บาท 10. เลขที. .....................ลงวันที. ....................จํานวนเงิน...................บาท

ขอให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ”) ดําเนินการเกีย วกับเช็คเงินปนั ผล/ดอกเบีย% /สิทธิ
อืนใดทีเ ป็ นตัวเงิน ดังนี%
 เปลีย นวันทีใ นเช็คเป็ นวันทีป จั จุบนั เนืองจากเช็คเกินกําหนดเวลาหกเดือนนับแต่วนั ทีอ อกเช็ค
 ออกเช็คฉบับใหม่ โดยสั งจ่ายในนาม.................................................................................................................................................
เนืองจาก  เปลีย นชือสกุล  ผูถ้ อื หลักทรัพย์เสียชีวติ  อืน ๆ.....................................................................................
 ออกเช็คฉบับใหม่ เนืองจาก  เช็คสูญหาย  เช็คชํารุด
 เปลีย นเช็ค เป็ นดร๊าฟ (โปรดระบุ สกุลเงิน)......................................................................................................................................
 รับเช็คส่งคืนกลับมายัง บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ / เช็คทีบ ริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ ส่งคืนให้บริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
 อืน ๆ ...........................................................................................................................................................................................
เมือบริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ ได้ดาํ เนินการตามทีข า้ พเจ้าร้องขอเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับเช็ค/ดร๊าฟ และ/หรือ
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจา่ ย โปรดเลือก 
 รับทีบ ริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ โดยติดต่อข้าพเจ้าทีห มายเลขโทรศัพท์...................................................................................
 ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน (ระบุทอี ยู)่ ..........................................................................................................................
.....................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ................................
อนึง ในการทีข า้ พเจ้าขอออกเช็คฉบับใหม่ เนืองจากเช็คฉบับเดิมสูญหายแล้ว หากข้าพเจ้าได้เช็คฉบับเดิมคืนมาเมือใด ข้าพเจ้าจะ
ส่งคืนให้แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ ทันที และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามทีระบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความ
เสียหายใดขึน% แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ อันเนืองมาจากการดําเนินการตามรายการทีระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความ
เสียหายทีเ กิดขึน% และชดใช้ให้แก่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ จนครบถ้วน
เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคําขอฯ 
ลงชือ ................................................................. ผูถ้ อื หลักทรัพย์
(.................................................................) โทรศัพท์....................................

ได้รบั เช็คทีแ ก้ไขวันทีแ ล้ว ผูร้ บั ............................

กรณี ผ้ถู ือหลักทรัพย์ มอบอํานาจให้บคุ คลอื#นดําเนิ นการแทน ต้องลงลายมือชื#อในช่องลงชื#อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอํานาจ
ข้าพเจ้า ขอมอบอํานาจให้....................................................................................................................ดําเนินการ
 ยืน แบบคําขอฯ  ยืน แบบคําขอฯ และรับเช็คหรือดร๊าฟ เงินปนั ผล / ดอกเบีย% ฯ / หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ ่าย แทนข้าพเจ้า

อากรแสตมป์
10 บาท

.
ลงชือ ...................................................................ผูม้ อบอํานาจ ลงชือ .............................................................. ผูร้ บั มอบอํานาจ
(...............................................................)
(……………………………...…………….…..) โทรศัพท์...............................................
สําหรับเจ้าหน้าที
วันที…
 ..................................เลขทีร ายการ..................................ผูต้ รวจรับ........................

ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผูถ้ อื หลักทรัพย์แล้ว
ลงชือ.........................................................................เจ้าหน้าที

เอกสารประกอบการขอแก้ไข / ขอออกเช็คหรือดร๊าฟ เงิ นปันผล / ดอกเบีย / สิ ทธิ อื#นใดที#เป็ นตัวเงิ น
1. แบบคําขอแก้ไข/ขอออกเช็คหรือดร๊าฟเงิ นปันผล ฯลฯ ทีก รอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชือผูถ้ อื หลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารเพิ# มเติ มสําหรับการขอแก้ไข/ออกเช็คฉบับใหม่ ในแต่ละกรณี
2.1 กรณี ขอออกเช็คฉบับใหม่เนื# องจากเช็คฉบับเดิ มสูญหาย โปรดแนบบันทึกแจ้งความของสถานี ตาํ รวจ ระบุรายละเอียดเช็คฉบับที#สูญหาย* ดังนี
 ชื#อผู้ถือหลักทรัพย์  ชื#อหลักทรัพย์  เลขที#เช็คเงิ นปั นผล  วันที#บนเช็คเงิ นปั นผล  จํานวนเงิ น
(ถ้าบันทึกแจ้งความเป็ นฉบับสําเนา ต้องให้เจ้าหน้ าที#ตาํ รวจลงลายมือชื#อรับรองสําเนาถูกต้อง)
* รายละเอียดเช็คเงิ นปั นผล/ดอกเบีย ฯลฯ ดังกล่าวสามารถติ ดต่อขอรายละเอียด ได้ที# บริ ษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที# 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิ เษก แขวงดิ นแดง เขตดิ นแดง กรุงเทพฯ 10400
2.2 กรณี ขอออกเช็คหรือดร๊าฟฉบับใหม่เนื# องจากเปลี#ยนวันที#ในเช็ค เช็คฉบับเดิมชํารุด หรือเปลีย นเช็คเป็นดร๊าฟ โปรดแนบเช็คฉบับเดิม
2.3 กรณี ขอออกเช็คฉบับใหม่เนื# องจากแก้ไขเปลี#ยนแปลงชื#อ-สกุล โปรดแนบเอกสาร การเปลีย นชือ-สกุล, ใบสําคัญการสมรส, ใบสําคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
2.4 กรณี ขอออกเช็คฉบับใหม่ เนื# องจากผู้ถือหลักทรัพย์เสียชีวิต โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี% พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผูจ้ ดั การมรดก
สําเนาคําสังศาลแต่

งตัง% ผูจ้ ดั การมรดก ทีจ า่ ศาลหรือรองจ่าศาลรับรองไม่เกิน 1 ปี  สําเนาใบมรณบัตรของผูเ้ สียชีวติ  บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง
และสําเนาของผูจ้ ดั การมรดก  สําเนาทะเบียนบ้รนของผูจ้ ดั การมรดก
3. เอกสารแสดงตน ตามประเภทบุคคล กรณีบคุ คลประเภทอืน ๆ สอบถามข้อมูลได้ที SET Contact Center 0 2009 9999
ประเภทบุคคล

เอกสารประกอบการแก้ไข/ออกเช็คใหม่
กรณี มีการเปลี#ยนชื#อ-สกุล

การแก้ไข/ออกเช็คใหม่ กรณี อื#น ๆ
เช่น แก้ไขวันที#,ชํารุด,สูญหาย

บุคคลธรรมดา
- สัญชาติ ไทย

- บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริง* และสําเนา ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
(บัตรไม่หมดอายุ)
* กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดําเนินการทางไปรษณีย์
โปรดแนบ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง และ หนังสือรับรองสําเนา
รายการเกีย วกับบัตรประจําตัวประชาชนทีอ อกโดยสํานักงานเขต/อําเภอ ฉบับจริ ง
(อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)

บุคคลธรรมดา
- สัญชาติ อื#น

- ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริ ง* และสําเนา ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องโดย
เจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
* กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดําเนินการทางไปรษณีย์
- สําเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที Notary Public รับรองความถูกต้องของสําเนาหนังสือเดินทาง
และให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชือและตราประทับของเจ้าหน้าที Notary Public ด้วย
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย นื แบบคําขอต่อนายทะเบียน

- สําเนาใบต่างด้าว/สําเนาหนังสือเดินทาง
ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องโดย
เจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)

นิ ติบคุ คล
- สัญชาติ ไทย

1. สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึง ออกไม่เกิน 1 ปี ) ลงลายมือชือรับรองโดยกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลนัน%
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของ
เอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)

นิ ติบคุ คล
- สัญชาติ อื#น

1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ซึง ออกโดยหน่วยงานราชการทีม อี าํ นาจของประเทศซึง นิตบิ คุ คลนัน% มีภมู ลิ ําเนา
2. สําเนาหนังสือรับรองรายชือกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลพร้อมด้วยเงือนไขหรืออํานาจในการลงนามผูกพัน และทีต งั % สํานักงานใหญ่
ซึง ออกโดยเจ้าหน้าทีข องนิตบิ คุ คลนัน% หรือหน่วยงานราชการทีม อี าํ นาจของประเทศทีน ิตบิ ุคคลนัน% มีภูมลิ ําเนา
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลนัน% ซึง รับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
กรณีเอกสารได้จดั ทําหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศต้องดําเนินการ ดังนี%
1. ให้เจ้าหน้าที Notary Public หรือหน่วยงานราชการทีม อี าํ นาจในประเทศทีไ ด้จดั ทําเอกสารหรือรับรองความถูกต้อง ทําการรับรองลายมือชือ
ผูจ้ ดั ทําหรือผูใ้ ห้คํารับรองความถูกต้องของเอกสารนัน% และประทับตราเจ้าหน้าที Notary Public หรือหน่วยงานราชการนัน% ด้วย
2. ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศทีไ ด้จดั ทําเอกสาร หรือรับรองความถูกต้องรับรองลายมือชือและตราประทับของเจ้าหน้าที
Notary Public หรือหน่วยงานราชการทีม ี อํานาจตามข้อ 1. ด้วย
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย นื แบบคําขอต่อนายทะเบียน

