อากรแสตมป์
10 บาท

แบบคําขอแก้ ไข / ขอออกเช็คหรื อดร๊ าฟ เงินปั นผล / ดอกเบีย / สิทธิอ# ืนใดที#เป็ นตัวเงิน

(กรณีมอบอํานาจ)

วันที...........................................…
เรี ยน นายทะเบียนหลักทรัพย์ กองทุนรวม/บริ ษัท……………………......………………...…….………………….………………………..………..……..
ข้ าพเจ้ า..............................................................................................................บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ คุ คล
เลขที ...............................................................ซึง เป็ นผู้มีชือปรากฏเป็ นผู้รับเงินตามเช็ค เงินปั นผล/ดอกเบี -ย/สิทธิอืนใดทีเป็ นตัวเงิน มีรายละเอียด ดังนี 1. เลขที..........................ลงวันที........................จํานวนเงิน..........................บาท 5. เลขที..........................ลงวันที........................จํานวนเงิน.....................บาท
2. เลขที..........................ลงวันที........................จํานวนเงิน..........................บาท 6. เลขที......................... ลงวันที........................จํานวนเงิน.....................บาท
3. เลขที..........................ลงวันที........................จํานวนเงิน..........................บาท 7. เลขที......................... ลงวันที........................จํานวนเงิน.....................บาท
4. เลขที..........................ลงวันที........................จํานวนเงิน..........................บาท 8. เลขที......................... ลงวันที........................จํานวนเงิน.....................บาท

ขอให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริ ษัท ศูนย์รับฝากฯ”) ดําเนินการเกียวกับเช็คเ งินปั นผล/ดอกเบี -ย/สิทธิอืนใดทีเป็ นตัวเงิน ดังนี  เปลียนวันทีในเช็คเป็ นวันทีปัจจุบนั เนืองจากเช็คเกินกําหนดเวลาหกเดือนนับแต่วนั ทีออกเช็ค
 ออกเช็คฉบับใหม่ โดยสัง จ่ายในนาม.................................................................................................................................................
เนืองจาก  เปลียนชือสกุล  ผู้ถือหลักทรัพย์เสียชีวติ  อืน ๆ.........................................................................................
 ออกเช็คฉบับใหม่ เนืองจาก  เช็คสูญหาย  เช็คชํารุ ด
 เปลียนเช็ค เป็ นดร๊ าฟ (โปรดระบุ สกุลเงิน)......................................................................................................................................
 รับเช็คส่งคืนกลับมายัง บริ ษัท ศูนย์รับฝากฯ / เช็คทีบริ ษัท ศูนย์รับฝากฯ ส่งคืนให้ บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์
 ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่าย (ระบุ เดือน/ปี ทีจ่ายเงินปั นผล) ..................................................................................
 อืน ๆ ...........................................................................................................................................................................................
เมือบริ ษัท ศูนย์รับฝากฯ ได้ ดําเนินการตามทีข้าพเจ้ าร้ องขอเรี ยบร้ อยแล้ ว ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอรับเช็ค/ดร๊ าฟ และ/หรื อ หนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ทีจ่าย โปรดเลือก 
 รับทีบริ ษัท ศูนย์รับฝากฯ โดยติดต่อข้ าพเจ้ าทีหมายเลขโทรศัพท์........................................................................................................
 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ระบุทีอยู่)............................................................................................................................................
............................. ........................................................................................................รหัสไปรษณีย์.................................
อนึง ในการทีข้าพเจ้ าขอออกเช็คฉบับใหม่ เนืองจากเช็คฉบับเดิมสูญหายแล้ ว หากข้ าพเจ้ าได้ เช็คฉบับเดิมคืนมาเมือใด ข้ าพเจ้ าจะส่งคืนให้ แก่
บริ ษัท ศูนย์รับฝากฯ ทันที และข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความตามทีระบุไว้ ข้างต้ นเป็ นความจริ ง หากจะพึงมีหรื อก่อให้ เกิดความเสียหายใดขึ -นแก่บริ ษัท
ศูนย์รับฝากฯ อันเนืองมาจากการดําเนินการตามรายการทีระบุไว้ ข้างต้ น ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขึ -นและชดใช้ ให้ แก่ บริ ษัท
ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้ วน
เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้ านหลังแบบคําขอฯ 
ลงชือ ....................................................................... ผู้ถือหลักทรัพย์
(.......................................................................) โทรศัพท์..................................................
กรณีผ้ ูถอื หลักทรัพย์ มอบอํานาจให้ บุคคลอื#นดําเนินการแทน ต้ องลงลายมือชื#อในช่ องลงชื#อผู้ถือหลักทรัพย์ และผู้มอบอํานาจ
ข้ าพเจ้ า ขอมอบอํานาจให้ ..................................................................................บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที.........................................
ดําเนินการ  ยืนแบบคําขอฯ  ยืนแบบคําขอฯ และรับเช็คหรื อดร๊ าฟ เ งินปั นผล/ดอกเบี -ยฯ/หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจา่ ย แทนข้ าพเจ้ า
.
ลงชือ...................................................................ผู้มอบอํานาจ ลงชือ.............................................................. ผู้รับมอบอํานาจ
(.................................................................)
(………………………….…………….…..) โทรศัพท์....................................................
สําหรั บเจ้ าหน้ าที#
วันที…..................................เลขทีรายการ..................................ผู้ตรวจรับ...........................

ได้ ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริ งของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ ว
ลงชือ..................................................เจ้ าหน้ าที

เอกสารประกอบการขอแก้ ไข / ขอออกเช็คหรือดร๊ าฟ เงินปั นผล / ดอกเบีย / สิทธิอ# ืนใดที#เป็ นตัวเงิน
1. แบบคําขอแก้ ไข/ขอออกเช็คหรื อดร๊ าฟเงินปั นผล ฯลฯ ทีกรอกรายละเอียด พร้ อมลงลายมือชือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างถูกต้ องครบถ้ วน
2. เอกสารเพิ#มเติมสําหรั บการขอแก้ ไข/ออกเช็คฉบับใหม่ ในแต่ละกรณี
2.1 กรณีขอออกเช็คฉบับใหม่ เนื#องจากเช็คฉบับเดิมสูญหาย โปรดแนบบันทึกแจ้ งความของสถานีตํารวจ ระบุรายละเอียดเช็คฉบับทีสญ
ู หาย ดังนี  ชือผู้ถือหลักทรัพย์  ชือหลักทรัพย์  เลขทีเช็คเงินปั นผล  วันทีบนเช็คเงินปั นผล  จํานวนเงิน
(ถ้ าบันทึกแจ้ งความเป็ นฉบับสําเนา ต้ องให้ เจ้ าหน้ าทีตํารวจลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ อง)
* รายละเอียดเช็คเงินปั นผล/ดอกเบี -ย ฯลฯ ดังกล่าวสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ ที บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน- 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110 โทร. 0-2229-2888
2.2 กรณีขอออกเช็คหรื อดร๊ าฟฉบับใหม่ เนื#องจากเปลี#ยนวันที#ในเช็ค เช็คฉบับเดิมชํารุ ด หรื อเปลียนเช็คเป็ นดร๊ าฟ โปรดแนบเช็คฉบับเดิม
2.3 กรณีขอออกเช็คฉบับใหม่ เนื#องจากแก้ ไขเปลี#ยนแปลงชื#อ-สกุล โปรดแนบเอกสาร การเปลียนชือ-สกุล, ใบสําคัญการสมรส, ใบสําคัญการหย่า แล้ วแต่กรณี
2.4 กรณีขอออกเช็คฉบับใหม่ เนื#องจากผู้ถือหลักทรั พย์ เสียชีวติ โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี - พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยผู้จดั การมรดก
 สําเนาคําสัง ศาลแต่งตังผู
- ้ จดั การมรดก ทีจ่าศาลหรื อรองจ่าศาลรับรองไม่เกิน 1 ปี  สําเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต
 บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริ งและสําเนา ของผู้จดั การมรดก
3. เอกสารแสดงตน ตามประเภทบุคคล (บุคคลประเภทอืน ๆ สามารถดูรายละเอียดได้ จาก www.tsd.co.th หรื อ สอบถามศูนย์บริ การข้ อมูล 0-2229-2888)

ประเภทบุคคล

เอกสารประกอบการแก้ ไข/ออกเช็คใหม่
กรณีมีการเปลี#ยนชื#อ-สกุล

การแก้ ไข/ออกเช็คใหม่ กรณีอ# ืน ๆ
เช่ น แก้ ไขวันที#,ชํารุ ด,สูญหาย

บุคคลธรรมดา
-สัญชาติไทย

- บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริงและสําเนา
ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
หมายเหตุ 1. กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริ งได้
2. กรณีสง่ เอกสารมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
โปรดแนบเอกสารเพิมเติม : หนังสือรับรองสําเนารายการเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน
ทีออกโดยสํานักงานเขต/อําเภอ ฉบับจริง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ อง
โดยเจ้ าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)

บุคคลธรรมดา
-สัญชาติอ# ืน

- ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริงและสําเนา ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ อง
โดยเจ้ าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
หมายเหตุ 1. กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริ งได้
2. กรณีสง่ เอกสารมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
สําเนาหนังสือเดินทาง ต้ องให้ เจ้ าหน้ าที Notary Public รับรองความถูกต้ องของสําเนาหนังสือเดินทาง
และให้ สถานทูตไทยหรื อกงสุลไทยรับรองลายมือชือและประทับตราเจ้ าหน้ าที Notary Public ด้ วย
 การรับรองเอกสารต้ องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทียืนแบบคําขอต่อนายทะเบียน

- สําเนาใบต่างด้ าว/สําเนาหนังสือ
เดินทางลงลายมือชือรับรองสําเนา
ถูกต้ องโดยเจ้ าของ (เอกสารไม่หมดอายุ)

นิตบิ ุคคล
-สัญชาติไทย

1. สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึง ออกไม่เกิน 1 ปี ) ลงลายมือชือรับรองโดย
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลนัน2. บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริงและสําเนา ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คล
ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยเจ้ าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
หมายเหตุ 1. กรณีกรรมการฯ ไม่สามารถแสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงได้
2. กรณีสง่ เอกสารมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
โปรดแนบเอกสารเพิมเติม : หนังสือรับรองสําเนารายการเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน
ทีออกโดยสํานักงานเขต/อําเภอ ฉบับจริง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)

1. สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวง
พาณิชย์ (ซึง ออกไม่เกิน 1 ปี )
ลงลายมือชือรับรองโดยกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลนัน2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ ล
ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ อง
โดยเจ้ าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)

นิตบิ ุคคล
-สัญชาติอ# ืน

1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึง ออกโดยหน่วยงานราชการทีมีอํานาจของประเทศซึง นิตบิ คุ คลนันมี
- ภมู ิลําเนา
2. สําเนาหนังสือรับรองรายชือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลพร้ อมด้ วยเงือนไขหรื ออํานาจในการลงนามผูกพัน
และทีตงสํ
ั - านักงานใหญ่ ซึง ออกโดยเจ้ าหน้ าทีของนิตบิ คุ คลนัน- หรื อหน่วยงานราชการทีมีอํานาจของประเทศทีนิตบิ คุ คลนันมี
- ภมู ิลําเนา
3. สําเนาบตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลนันซึ
- ง รับรองความถูกต้ องโดยเจ้ าของเอกสาร
กรณีเอกสารได้ จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้ องในต่างประเทศต้ องดําเนินการ ดังนี 1. ให้ เจ้ าหน้ าที Notary Public หรื อหน่วยงานราชการทีมีอํานาจในประเทศทีได้ จดั ทําเอกสารหรื อรับรองความถูกต้ อง ทําการรับรองลายมือชือ
ผู้จดั ทําหรื อผู้ให้ คํารับรองความถูกต้ องของเอกสารนัน- และประทับตราเจ้ าหน้ าที Notary Public หรื อหน่วยงานราชการนันด้
- วย
2.ให้ สถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยในประเทศทีได้ จดั ทําเอกสาร หรื อรับรองความถูกต้ องรับรองลายมือชือและตราประทับของเจ้ าหน้ าที
Notary Public หรื อหน่วยงานราชการทีมี อํานาจตามข้ อ 1. ด้ วย
 การรับรองเอกสารต้ องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทียืนแบบคําขอต่อนายทะเบียน

