ศรท-201
แบบคำขอแก้ไข/ขอออกเช็คหรือดรำฟท์ เงิ นปันผล/ดอกเบีย้ /สิ ทธิ อื่นใดที่ เป็ นตัวเงิ น
ข้าพเจ้า
ดอกเบีย้ /สิทธิอ่นื ใดทีเ่ ป็ นตัวเงินจากกองทุนรวม/บริษทั
1.เลขที่
2.เลขที่
3.เลขที่
4.เลขที่

ลงวันที่
ลงวันที่
ลงวันที่
ลงวันที่

จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน

ซึง่ เป็ นผูม้ ชี ่อื ปรากฏตามเช็ค/ดราฟท์ เพื่อรับเงินปั นผล/
มีรายละเอียด ดังนี้
บาท
บาท
บาท
บาท

5.เลขที่
6.เลขที่
7.เลขที่
8.เลขที่

ลงวันที่
ลงวันที่
ลงวันที่
ลงวันที่

จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท

ขอให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ”) ดาเนินการเกีย่ วกับเช็ค/ดราฟท์ เงินปั นผล/ดอกเบีย้ /
สิทธิอ่นื ใดทีเ่ ป็ นตัวเงิน ดังนี้ (โปรดเลือก þ )
 เปลีย่ นวันทีใ่ นเช็ค/ดราฟท์ เป็ นวันทีป่ ั จจุบนั เนื่องจาก เช็ค/ดราฟท์ ดังกล่าวเกินกาหนดเวลาหกเดือนนับแต่วนั ทีอ่ อก
 ออกเช็ค/ดราฟท์ ฉบับใหม่ เนื่องจาก  ฉบับเดิมสูญหาย  ฉบับเดิมชารุด  เปลีย่ นชื่อสกุล  ผูถ้ อื หลักทรัพย์เสียชีวติ
โดยสั ่งจ่ายในนาม
(กรณีทข่ี า้ พเจ้าแจ้งความประสงค์ขอออกเช็ค/ดราฟท์ ฉบับใหม่ เนื่องจากฉบับเดิมสูญหายนัน้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหากภายหลังได้พบเช็ค/ดราฟท์
ฉบับเดิมคืน ข้าพเจ้าจะส่งคืนให้แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ ทันที)

 เปลีย่ นเช็คเป็ น  ดราฟท์  Swift_Telex (โปรดระบุ สกุลเงิน)
 รับเช็ค/ดราฟท์ ทีไ่ ปรษณียส์ ง่ คืนกลับมายัง บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ
 อื่น ๆ
อนึ ง่ ตามทีข่ า้ พเจ้าแจ้งความประสงค์เพื่อขอทารายการข้างต้น ในกรณีท่ีบริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ พบว่า ข้าพเจ้ามีเช็คเช็ค/ดราฟท์
รายการอืน่ คงค้าง ทีส่ ง่ คืนกลับมายัง บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ ข้าพเจ้าขอให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ ออกเช็ค/ดราฟท์ ฉบับใหม่ โดยรวมมูลค่า
ของเช็ค/ดราฟท์ ทีค่ งค้างดังกล่าวไว้ในคราวเดียวกัน /  ข้าพเจ้าไม่ประสงค์รบั เช็ค/ดราฟท์ในคราวนี้ (โปรดเลือก þ )
เมื่อบริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ ได้ดาเนินการตามทีข่ า้ พเจ้าร้องขอเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับเช็ค/ดราฟท์ และ/หรือ หนังสือ
รับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย โดย (โปรดเลือก þ )
 รับทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ โดยติดต่อข้าพเจ้าที่หมายเลขโทรศัพท์
 ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน (ระบุทอ่ี ยู)่
รหัสไปรษณีย์
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริงและตกลงปฏิบตั ติ ามคารับรองทีร่ ะบุไว้ในแบบคาขอนี้ ทัง้ นี้ หากจะพึงมี
หรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึน้ แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ อันเนื่องมาจากการดาเนินการตามรายการที่ระบุไว้ขา้ งต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอม
รับผิดชอบในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ และชดใช้ให้แก่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ จนครบถ้วน
เอกสำรประกอบ โปรดดูรำยละเอียดด้ำนหลังแบบคำขอฯ 

ลงชื่อ
ผูถ้ อื หลักทรัพย์
ได้รบั เช็คฉบับแก้ไขวันที่แล้ว ลงชื่อ
(
) โทรศัพท์
กรณี ผ้ถู ือหลักทรัพย์ มอบอำนำจให้บคุ คลอื่นดำเนิ นกำรแทน ต้องลงลำยมือชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอำนำจ
ข้าพเจ้า ขอมอบอานาจให้
ดาเนินการ
 ยืน่ แบบคาขอฯ  ยืน่ แบบคาขอฯ และรับเช็คหรือดราฟท์ เงินปั นผล/ดอกเบีย้ ฯ/หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย แทนข้าพเจ้า
ลงชือ่
(
สาหรับเจ้าหน้าที่
วันที่

ผูม้ อบอานาจ
)
เลขทีร่ ายการ

ผูต้ รวจรับ

ลงชือ่
(

ผู้รบั

อากรแสตมป์
10 บาท

ผูร้ บั มอบอานาจ
) โทรศัพท์
ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผูถ้ อื หลักทรัพย์แล้ว
ลงชื่อ
เจ้าหน้าที่

เอกสำรประกอบกำรขอแก้ไข/ขอออกเช็คหรือดรำฟท์ เงิ นปันผล/ดอกเบีย้ /สิ ทธิ อื่นใดที่เป็ นตัวเงิ น
1. แบบคำขอแก้ไข/ขอออกเช็คหรือดรำฟท์เงิ นปั นผล ฯลฯ ทีก่ รอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผูถ้ อื หลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสำรเพิ่ มเติ มสำหรับกำรขอแก้ไข/ออกเช็คฉบับใหม่ ในแต่ละกรณี
2.1 กรณี ขอออกเช็คฉบับใหม่ เนื่ องจำกเช็คฉบับเดิ มสูญหำย โปรดแนบบันทึกแจ้งควำมของสถำนี ตำรวจ ระบุรำยละเอียดเช็คฉบับที่สูญหำย* ดังนี้
 ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์  ชื่อหลักทรัพย์  เลขที่เช็คเงิ นปั นผล  วันที่บนเช็คเงิ นปั นผล  จำนวนเงิ น
(ถ้าบันทึกแจ้งความเป็ นฉบับสาเนา ต้องให้เจ้าหน้าทีต่ ารวจลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)
* รายละเอียดเช็คเงินปั นผล/ดอกเบีย้ ฯลฯ ดังกล่าวสามารถติดต่อขอรายละเอียด ได้ท่ี บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2.2 กรณี ขอออกเช็คหรือดรำฟท์ฉบับใหม่ เนื่ องจำกเปลี่ยนวันที่ในเช็ค เช็คฉบับเดิมชารุด หรือเปลีย่ นเช็คเป็ นดราฟท์ โปรดแนบเช็คฉบับเดิม
2.3 กรณี ขอออกเช็คฉบับใหม่ เนื่ องจำกแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ/ชื่อสกุล โปรดแนบเอกสารการเปลีย่ นชื่อ-ชื่อสกุล,ใบสาคัญการสมรส,ใบสาคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
2.4 กรณี ขอออกเช็คฉบับใหม่ เนื่ องจำกผูถ้ ือหลักทรัพย์เสียชีวิต โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูจ้ ดั การมรดก
 สาเนาคาสังศาลแต่
่
งตัง้ ผูจ้ ดั การมรดกและหนังสือรับรองคดีถงึ ทีส่ ุด ทีเ่ จ้าหน้าทีศ่ าลรับรองไม่เกิน 1 ปี  สาเนาใบมรณบัตรของผูเ้ สียชีวติ
 บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงและสาเนาของผูจ้ ดั การมรดก  สาเนาทะเบียนบ้านของผูจ้ ดั การมรดก
3. เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์และผู้รบั มอบอำนำจ (ถ้ำมี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ
สอบถามข้มลู เพิม่ เติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคาขอฯ
ประเภทบุคคล

เอกสำรประกอบกำรแก้ไข/ออกเช็คใหม่
กรณี มีกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล

กำรแก้ไข/ออกเช็คใหม่ กรณี อื่น ๆ
เช่น แก้ไขวันที่,ชำรุด,สูญหำย

บุคคลธรรมดำ
- สัญชำติ ไทย

1. กรณีมาดาเนินการด้วยตนเอง
- บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริ ง
2. กรณีมอบอานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน
- บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริ ง* และสำเนำ ทีไ่ ด้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
(บัตรไม่หมดอายุ) *กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงของผูถ้ อื หลักทรัพย์ได้
โปรดแนบ หนังสือรับรองสาเนารายการเกีย่ วกับบัตรประจาตัวประชาชนทีอ่ อกโดยสานักงานเขต/
อาเภอ ฉบับจริ ง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) ของผูถ้ อื หลักทรัพย์เพิม่ เติม
3. กรณีส่งเอกสารมาดาเนินการทางไปรษณีย์ โปรดแนบ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ทีไ่ ด้ลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)

- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ทีไ่ ด้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่
หมดอายุ)

บุคคลธรรมดำ
- สัญชำติ อื่น

- ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริ ง* และสำเนำ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของ
เอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
* กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดาเนินการทางไปรษณีย์
- สาเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสาเนาหนังสือเดินทาง
และให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย่ ่นื แบบคาขอต่อนายทะเบียน

- สาเนาใบต่างด้าว/สาเนาหนังสือ
เดินทางลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสาร
ไม่หมดอายุ)

นิ ติบคุ คล
- สัญชำติ ไทย

1. สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึง่ ออกไม่เกิน 1 ปี ) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คล ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดย
เจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)

นิ ติบคุ คล
- สัญชำติ อื่น

1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ซึง่ ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่ อี านาจของประเทศซึง่ นิตบิ คุ คลนัน้ มีภูมลิ าเนา
2. สาเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออานาจในการลงนามผูกพัน และทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
ซึง่ ออกโดยเจ้าหน้าทีข่ องนิตบิ คุ คลนัน้ หรือหน่วยงานราชการทีม่ อี านาจของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้ มีภูมลิ าเนา
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ ซึง่ รับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
กรณีเอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องทาการรับรองลายมือชื่อของ
ผูจ้ ดั ทาหรือผูใ้ ห้คารับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
2. ให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของ
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการตาม (1)
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย่ ่นื แบบคาขอต่อนายทะเบียน
 เอกสารทีจ่ ดั ทาขึน้ เป็ นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลอย่างน้อยเป็ นภาษาอังกฤษ

