
 

 

          

Highly Confidential 

                                                                                                                                                   

ขา้พเจา้                           ซึง่เป็นผูม้ชีื่อปรากฏตามเชค็/ดราฟท ์เพื่อรบั 
เงนิปันผล/ดอกเบีย้/สทิธอิื่นใดที่เป็นตวัเงนิจาก บรษิทั/กองทุนรวม       มรีายละเอยีด ดงัน้ี                           
1.เลขที ่   ลงวนัที ่       จ านวนเงนิ     บาท  5.เลขที ่                ลงวนัที ่  จ านวนเงนิ  บาท 
2.เลขที ่   ลงวนัที ่       จ านวนเงนิ     บาท  6.เลขที ่                ลงวนัที ่  จ านวนเงนิ  บาท 
3.เลขที ่   ลงวนัที ่       จ านวนเงนิ     บาท  7.เลขที ่                ลงวนัที ่  จ านวนเงนิ  บาท 
4.เลขที ่   ลงวนัที ่       จ านวนเงนิ     บาท  8.เลขที ่                ลงวนัที ่  จ านวนเงนิ  บาท 
ขอใหบ้รษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูยร์บัฝากฯ”) ด าเนินการเกีย่วกบัเชค็/ดราฟท ์เงนิปันผล/ดอกเบีย้/ สทิธอิื่นใดทีเ่ป็นตวัเงนิ ดงันี้  
(โปรดเลอืก þ ) 
  ออกเชค็/ดราฟท ์ฉบบัใหม ่เนื่องจาก   
       วนัทีบ่นเชค็/ดราฟท ์เกนิก าหนดเวลาหกเดอืนนบัแต่วนัทีอ่อก  ฉบบัเดมิสญูหาย    ฉบบัเดมิช ารุด  
       เปลีย่นชือ่สกุล    ผูถ้อืหลกัทรพัยเ์สยีชวีติ   โดยสัง่จ่ายในนาม         

   (กรณทีีข่า้พเจา้แจง้ความประสงคข์อออกเชค็/ดราฟท ์ฉบบัใหม ่เนื่องจากฉบบัเดมิสญูหายนัน้ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าหากภายหลงัไดพ้บเชค็/    
ดราฟท ์ฉบบัเดมิคนื ขา้พเจา้จะส่งคนืใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ ทนัท ี 
  เปลีย่นเชค็เป็น  ดราฟท ์ Swift_Telex  (โปรดระบุ สกุลเงนิ)         
  รบัเชค็/ดราฟท ์ทีไ่ปรษณยีส์่งคนืกลบัมายงัศนูยร์บัฝากฯ   
  อื่น ๆ                 
อนึง่ ตามทีข่า้พเจา้แจง้ความประสงคเ์พือ่ขอท ารายการขา้งตน้ ในกรณทีี่ศนูยร์บัฝากฯ พบว่า ขา้พเจา้มเีชค็/ดราฟท ์รายการอืน่คงค้าง ทีส่่งคนืกลบัมา
ยงั ศนูยร์บัฝากฯ  ขา้พเจา้ขอใหศ้นูยร์บัฝากฯ ออกเชค็/ดราฟท ์ฉบบัใหม ่โดยรวมมลูค่าของเชค็/ดราฟท ์ทีค่งคา้งดงักล่าวไวใ้นคราวเดยีวกนั /   
 ขา้พเจา้ไมป่ระสงคร์บัเชค็/ดราฟทใ์นคราวนี้ (โปรดเลอืก þ )  

เมือ่ศนูยร์บัฝากฯ ไดด้ าเนินการตามทีข่า้พเจา้รอ้งขอเรยีบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อรบัเชค็/ดราฟท ์และ/หรอื หนงัสอืรบัรองการหกัภาษ ี
ณ ทีจ่่าย โดย (โปรดเลอืก þ ) 
       รบัทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากฯ โดยตดิต่อขา้พเจา้ทีห่มายเลขโทรศพัท์                   
       ส่งทางไปรษณยีล์งทะเบยีน (ระบุทีอ่ยู่)              
                                                                                                                             รหสัไปรษณยี ์       
           ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งต้นเป็นความจรงิและตกลงปฏบิตัติามค ารบัรองที่ระบุไวใ้นแบบค าขอนี้ ทัง้นี้ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดขึน้แก่ศูนย์
รบัฝากฯ อนัเนื่องมาจากการด าเนินการตามรายการทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่ ศนูยร์บัฝากฯ จนครบถว้น 

ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ” ) 
(https://www.set.or.th/th/privacy-notice) เป็นอย่างดแีลว้และรบัทราบวา่ขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามทีข่า้พเจา้เปิดเผยใหแ้ก่ศนูย์รบัฝากฯ (หากม)ี 
จะถกูประมวลผลและได้รบัความคุม้ครองภายใตค้ าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าว โดยขา้พเจา้ขอยนืยนัและรบัรองวา่ ขา้พเจา้ไดด้ า เนินการใหบุ้คคลทีส่ามไดอ้่านรายละเอยีดที่
ระบุไวใ้นค าประกาศเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าวแล้ว รวมทัง้ได้รบัความยนิยอมจากบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ สามนัน้แก่ศูนย์รบัฝากฯ อย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามกฎหมายทุกประการ  
 นอกจากนี้ ขา้พเจ้ารบัทราบว่าส าหรบักรณีด าเนินการพเิศษ (เช่น กรณีที่ใชก้ารพมิพ์ลายนิ้วมอืแทนการลงลายมอืชื่อ) ซึ่งต้องน าส่งขอ้มู ลเพิม่เตมิที่อาจมขีอ้มูลส่วนบุคคลที่มี
ความอ่อนไหวรวมอยู่ดว้ยนัน้ โดยขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวเป็นขอ้มลูทีม่คีวามจ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ ดงันัน้การไม่ไดร้บัขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวจงึอาจท าใหศ้นูยร์บัฝากฯ ไม่
สามารถใหบ้รกิารแก่ขา้พเจา้ได ้และโดยการลงนามในแบบค าขอนี้ ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหศ้นูยร์บัฝากฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ เพื่อการใหบ้รกิารของศูนย์
รบัฝากฯ                     
 
 

ลงชือ่         ผูถ้อืหลกัทรพัย ์            
      (       )  โทรศพัท ์    อเีมล          
กรณีผูถ้ือหลกัทรพัย ์มอบอ ำนำจให้บคุคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน ต้องลงลำยมือช่ือในช่องลงช่ือผูถ้ือหลกัทรพัยแ์ละผูม้อบอ ำนำจ  
   
          ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให้                             ด าเนินการ 
  ยื่นแบบค าขอฯ    ยื่นแบบค าขอฯ และรบัเชค็หรอืดราฟท์ เงนิปันผล/ดอกเบี้ยฯ/หนงัสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย แทนขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
 

ลงชือ่                                                   ผูม้อบอ านาจ       ลงชือ่                                                             ผูร้บัมอบอ านาจ            
      (                           )                               (                               ) โทรศพัท์                      

 

ส าหรบัเจา้หน้าที ่
วนัที่           เลขทีร่ายการ               ผูต้รวจรบั       

ไดต้รวจสอบหลกัฐานแสดงตนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยแ์ลว้ 
ลงชือ่                                เจา้หน้าที่ 

 เอกสำรประกอบ โปรดดรูำยละเอียดด้ำนหลงัแบบค ำขอฯ  

ศรท-201   แบบค ำขอแก้ไข/ขอออกเชค็หรอืดรำฟท ์เงินปันผล/ดอกเบี้ย/สิทธิอ่ืนใดท่ีเป็นตวัเงิน 

อากรแสตมป์ 
  10 บาท 
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1. แบบค ำขอแก้ไข/ขอออกเชค็หรือดรำฟท์เงินปันผลฯลฯ ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชือ่ผูถ้อืหลกัทรพัยอ์ย่างถูกตอ้งครบถว้น 
2. เอกสำรเพ่ิมเติมส ำหรบักำรขอแก้ไข/ออกเชค็ฉบบัใหม่ ในแต่ละกรณี 
    2.1 กรณีขอออกเชค็ฉบบัใหม่ เน่ืองจำกเชค็ฉบบัเดิมสญูหำย โปรดแนบบนัทึกแจ้งควำมของสถำนีต ำรวจ ระบรุำยละเอียดเชค็ฉบบัท่ีสญูหำย*  
          ดงัน้ี   ช่ือผูถ้ือหลกัทรพัย ์  ช่ือหลกัทรพัย ์  เลขท่ีเชค็เงินปันผล   วนัท่ีบนเชค็เงินปันผล   จ ำนวนเงิน 
          (ถา้บนัทกึแจง้ความเป็นฉบบัส าเนา ตอ้งใหเ้จา้หน้าทีต่ ารวจลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งและออกใหไ้มเ่กนิ 90 วนั)  
        * รายละเอยีดเชค็เงนิปันผล/ดอกเบีย้ ฯลฯ ดงักล่าวสามารถตดิต่อขอรายละเอยีด ไดท้ี ่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
           (“ศนูยร์บัฝากฯ”)                
    2.2 กรณีขอออกเชค็หรือดรำฟท์ฉบบัใหม่ เน่ืองจำกเปล่ียนวนัท่ีในเชค็ เชค็ฉบบัเดมิช ารุด หรอืเปลีย่นเชค็เป็นดราฟท ์โปรดแนบเชค็ฉบบัเดมิ 
    2.3 กรณีขอออกเชค็ฉบบัใหม่ เน่ืองจำกแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือ/ช่ือสกลุ โปรดแนบเอกสารการเปลีย่นชือ่-ชือ่สกุล,ใบส าคญัการสมรส, 
         ใบส าคญัการหย่า แลว้แต่กรณ ี      
     2.4 กรณีขอออกเชค็ฉบบัใหม่ เน่ืองจำกผูถ้ือหลกัทรพัยเ์สียชีวิต โปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูจ้ดัการมรดก 

         ส าเนาค าสัง่ศาลแต่งตัง้ผูจ้ดัการมรดกและส าเนาหนงัสอืรบัรองคดถีงึทีสุ่ด ทีศ่าลรบัรองไมเ่กนิ 1 ปี  ส าเนาใบมรณบตัรของผูเ้สยีชวีติ   
         บตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิและส าเนาของผูจ้ดัการมรดก   
3. เอกสำรแสดงตนของผูถ้ือหลกัทรพัยแ์ละผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง  
   กรณบีุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่างของแบบค าขอฯ  
   หรอื https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิตบิุคคล.pdf 
4. ส าเนาเอกสารแสดงตนส าหรบักรณดี าเนินการทัว่ไปทีน่ าส่งใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ อาจปรากฏขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่มจ่ าเป็นต่อ   
    การใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ และศูนยร์บัฝากฯ ไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ดงันัน้ เจา้ของเอกสารสามารถ 
    ด าเนินการขดีฆา่เพือ่ปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าวก่อนน าส่งเอกสารแสดงตนทีป่รากฏขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ใหแ้ก่ 
    ศนูยร์บัฝากฯ ทัง้นี้ในกรณทีีไ่มไ่ดด้ าเนินการเพือ่ปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ศนูยร์บัฝากฯ จะถอืว่าท่านไดใ้หค้วามยนิยอมในการ 
    เกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทบคุคล  เอกสำรแสดงตน เฉพำะกำรแก้ไข ช่ือ-สกลุ เอกสำรแสดงตนกรณีกำร

แก้ไขอ่ืน ๆ   

บคุคลธรรมดำ 
- สญัชำติไทย 

1. กรณผีูถ้อืหลกัทรพัยม์าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัจริง  
2. กรณผีูถ้อืหลกัทรพัยไ์มไ่ดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบ้คุคลอื่นมาด าเนินการ 
    แทน น าบตัรประจ าตวัประชาชนของผูถ้อืหลกัทรพัย์ ฉบบัจริง และส ำเนำ ลงลายมอืชือ่รบัรอง 
    ส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร มาแสดง 
  * กรณไีมส่ามารถแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ด ้โปรดแนบ หนงัสอื 
    รบัรองส าเนารายการเกีย่วกบับตัรประจ าตวัประชาชนทีอ่อกโดยส านกังานเขต/อ าเภอ ฉบบัจริง  
     (อายุไมเ่กนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร) ของผูถ้อืหลกัทรพัย ์เพิม่เตมิ 
3. กรณสี่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณยี ์ 
   - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ทีไ่ดล้งลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร  

- ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนลงลายมอืชือ่
รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย
เจา้ของบตัร  

   

เอกสำรประกอบกำรขอแก้ไข/ขอออกเชค็หรือดรำฟท์ เงินปันผล/ดอกเบีย้/สิทธิอ่ืนใดท่ีเป็นตวัเงิน 

 

 

ศรท-201 
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Highly Confidential 

 
 

 
 
 
 
    
   

ประเภทบคุคล เอกสำรแสดงตน เฉพำะกำรแก้ไข ช่ือ-สกลุ เอกสำรแสดงตนกรณีกำร
แก้ไขอ่ืน ๆ   

บคุคลธรรมดำ 
- สญัชำติอ่ืน 

1. กรณผีูถ้อืหลกัทรพัยม์าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง  
    ฉบบัจริง  
2. กรณผีูถ้อืหลกัทรพัยไ์มไ่ดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบ้คุคลอื่นมา 
    ด าเนินการแทน น าใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหลกัทรพัย์ ฉบบัจริง*  และส ำเนำ  
    ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร มาแสดง   
     * กรณไีมส่ามารถแสดงหนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิได ้หรอื ส่งเอกสารมาด าเนินการทาง 
      ไปรษณยี์ 
       - ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ตอ้งใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public รบัรองความถูกตอ้งของส าเนา 
        หนงัสอืเดนิทาง และใหส้ถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยรบัรองลายมอืชือ่และตราประทบั 
        ของเจา้หน้าที ่Notary Public ดว้ย      
    การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ ืน่แบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
   * กรณไีมส่ามารถแสดงใบต่างดา้วฉบบัจรงิได ้หรอื ส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณยี์ 
     โปรดแนบ หนงัสอืรบัรองรายการเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร  (อายุไมเ่กนิ 90 วนั นบัจาก   
                   วนัออกเอกสาร) เพิม่เตมิ 

- ส าเนาใบต่างดา้ว/ส าเนา
หนงัสอืเดนิทาง ลงลายมอื
ชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย
เจา้ของเอกสาร  

   

นิติบคุคล 
- สญัชำติไทย 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณชิย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 1 ปี) ลงลายมอืชือ่รบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันติ ิ
    บุคคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันติบิุคคล ลงลายมอืชือ่ 
    รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร 

นิติบคุคล 
- สญัชำติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นติบิุคคลนัน้ มภีมูลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคล พรอ้มดว้ยเงือ่นไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั  
    และทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคลนัน้ หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้ม ี
    ภมูลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรองความถูกตอ้ง 
    โดยเจา้ของเอกสาร  
กรณเีอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท า 
    การรบัรองลายมอืชือ่ของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรอง 
    ลายมอืชือ่และตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1) 
      การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ ืน่แบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
      เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอย่างน้อยเป็นภาษาองักฤษ         

เอกสำรประกอบกำรขอแก้ไข/ขอออกเชค็หรือดรำฟท์ เงินปันผล/ดอกเบีย้/สิทธิอ่ืนใดท่ีเป็นตวัเงิน 
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หมายเหตุ : 1. ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว หมายความถงึ ขอ้มลูทีม่คีวามหมายตามที ่มาตรา 26 ของ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ก าหนดไว ้
                   เช่น ศาสนา หมูเ่ลอืด เป็นตน้ 
               2. ศนูยร์บัฝากฯ จะพจิารณาเอกสารขา้งตน้ เมือ่ไดร้บัเอกสารทีค่รบถว้นและปรากฏขอ้มลูชดัเจน เช่น ภาพถ่ายส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ 
                   ชดัเจน หรอืการลงลายมอืชือ่ชดัเจน เป็นตน้ 
 


