
 

 

 

 

 

 

 

 

30 November 2018 

 

Dear Valued Customers, 

 

We, Mizuho Bank, Ltd., Bangkok Branch (the “Bank”), would like to provide the awareness to 

the customer about the risk of cheque amendment which notified by the Bank of Thailand and 

Thai Banker’s Association. 

Recently, the Bank has received a report from authorities about the cheque fraudulent transaction 

which may cause the risk of fraud to the customer. Therefore, starting from 1
st
 February 2019, 

we would like to advise the customer to pay more attention on the issuance of cheque. In case of 

the customer has received a cheque which contains alphabetical and/ or numeral amendment, 

please deposit the cheque at an issuing bank in order to prevent any loss from the fraud. As the 

security of your business is our first priority, we would like to take this opportunity to provide 

recommendations below on how to prevent the fraud: 

Recommendations 

Drawer: 

1. Do not amend alphabetical and/ or numeral when prepare a cheque in order to prevent the 

fraud. 

2. In case a cheque has been lost; please contact an issuing bank immediately. 

Holder: 

1. Check and confirm a cheque’s conditions and do not accept the cheque which contains 

alphabetical and/ or numeral amendment. 

2. In case of receiving a cheque which contains alphabetical and/ or numeral 

amendment, please request a drawer to re-issue the cheque or deposit the cheque at 

an issuing bank. 

3. Do not fold or damage a cheque. 

4. In case the customer has any inquiry regarding a returned cheque, please contact an 

issuing bank. 

We would like to thank you for your continuous trust to us and we are looking forward to 

serving you in the near future. 

 

           

  Sincerely Yours, 

 

Mizuho Bank, Ltd.  Bangkok Branch 

 

Mizuho Bank, Ltd. 
Bangkok Branch  
98 Sathorn Square Office Tower, 
32nd-35th Floor, North Sathorn Rd., Silom, 
Bangrak, Bangkok 10500, Thailand  
Tel : 66-2163-2999, 66-2002-0222 
Fax : 66-22002600, 66-2020-9600 



 

 

 

 

 

 

 

 

30 พฤศจิกายน 2561 

 

เรียน ลูกคา้ผูมี้อุปการะคุณ 

ตามท่ีทางธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยแจง้ธนาคารมิซูโฮ จ ากดั สาขากรุงเทพฯ (“ธนาคารฯ”) ให้
ช่วยน าส่งขอ้ความประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัความเส่ียงจากการใชเ้ช็คท่ีมีการแกไ้ขขอ้ความ ดงันั้นทางธนาคารฯ จึงใคร่ขอเรียนให้
ทางลูกคา้ไดรั้บทราบถึงเร่ืองดงักล่าวดงัน้ี 

สืบเน่ืองจากปัจจุบนัสถิติการทุจริตจากการใชเ้ช็คในประเทศไทยมีอยูพ่อสมควร รวมถึงภยัคุกคามประเภทการฉอ้ฉล
ฉอ้โกงหรือหลอกลวงเพ่ือผลประโยชน์ผา่นทางเช็ค (Cheque)  ในประเทศไทยนั้นมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน อนัจะเป็นผลก่อ 
ใหเ้กิดความเสียหายต่อลูกคา้ได ้ 

ดงันั้นเพ่ือเป็นการป้องกนัการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนไดก้บับริษทัของท่าน ทางธนาคารฯจึงใคร่ขอเรียนแนะน าใหท่้าน
ตระหนกัถึงภยัดงักล่าว และใคร่ขอความอนุเคราะห์ใหลู้กคา้ผูส้ัง่จ่ายเช็คโปรดสัง่จ่ายเช็คดว้ยความระมดัระวงั โดยหลีกเล่ียงการ
แกไ้ขขอ้ความ ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2562 เป็นตน้ไป หากลูกคา้ผูท้รงเช็คไดรั้บเช็คท่ีมีการแกไ้ขขอ้ความ ขอใหท่้านน า
ฝากเฉพาะท่ีธนาคารเจา้ของเช็คเท่านั้น  

ข้อแนะน าในการใช้เช็ค 

 ผู้ส่ังจ่ายเช็ค: 

1. ระมดัระวงัในการเขียนเช็ค โดยไม่แกไ้ขขอ้ความ หรือตวัเลขบนหนา้เช็ค เพ่ือป้องกนัการทุจริตจากการปลอมแปลง
ขอ้มูล 

2. เก็บรักษาเช็คใหอ้ยูใ่นท่ีปลอดภยั และตอ้งแจง้ธนาคารทนัที เม่ือทราบวา่เช็คหาย 

ลูกค้าผู้ทรงเช็ค: 

1. ตรวจสอบทุกคร้ังท่ีมีการรับเช็ค โดยไม่รับเช็คท่ีมีการแกไ้ขขอ้ความหรือตวัเลข 
2. หากได้รับเช็คทีม่กีารแก้ไขข้อความ หรือตวัเลข ให้น าไปให้ผู้ส่ังจ่ายเปลีย่นเช็คใหม่ หรือให้น าไปขึน้เงนิ ทีธ่นาคาร

เจ้าของเช็คเท่านั้น 
3. ไม่ควรพบัเช็คหรือท าใหเ้ช็คช ารุด เพราะจะท าใหเ้ช็คไม่สามารถเขา้สู่กระบวนการเรียกเก็บได ้
4. หากมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัเช็คคืน โปรดติดต่อธนาคารเจา้ของเช็ค 

ทั้งน้ี ธนาคารฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงท่ีใหค้วามไวว้างใจในการเลือกใชบ้ริการจากธนาคารฯ และทาง
ธนาคารฯหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะมีโอกาสไดรั้บใชท่้านในโอกาสต่อไป 
 

  

ธนาคาร มซูิโฮ จ ากดั 
สาขา กรุงเทพฯ  
98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 
ชั้น 32-35 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร : 0-2163-2999, 0-2002-0222 
แฟกซ ์: 0-2200-2600, 0-2020-9600 



ตัวอย่างลักษณะของเช็คที่ถือว่ามีการแก้ไขข้อความ  
 การแก้ไขข้อความแล้วมีการลงนามก ากบัการแก้ไขนัน้ๆ 
 การแก้ไขด้วยการขีดฆา่แล้วเขียนข้อความใหม ่

 การเขียนแทรกหรือเพิ่มเติมข้อมลู ในภายหลงัจากที่มีการเขียนไปก่อนหน้านัน้แล้ว  
 การแก้ไขด้วยการลอกข้อมลูที่เคยพิมพ์แล้วออกและพิมพ์ซ า้ที่ณ.ต าแหนง่เดิม 
 การแก้ไขด้วยการเขียนย า้ด้วยตวัอกัษรท่ีหนาขึน้ รวมถึงการเขียนทบัข้อความเดิมด้วยปากกาที่

มีลายเส้นใหญ่ขึน้เพื่อแก้ไขข้อความ 

 การแก้ไขด้วยการใช้น า้ยาลบค าผิด แล้วเขียนข้อความใหมท่บั  
 รวมถึงวิธีการอื่นใด ที่สามารถพิสจูน์ทราบได้วา่มีการแก้ไขหรือเปลีย่นแปลงข้อมลูในภายหลงั

บนตวัเช็ค 

ตัวอย่างที่ 1  การเขียนข้อความแทรก หรือต่อเติม   

ตัวอย่างที่ 2  การแก้ไขข้อความด้วยการขีดฆ่า แล้วเขียนใหม่ 


