แบบคําขอออกใบหลักทรั พย์ ฉบับใหม่

อากรแสตมป์
10 บาท
(กรณีมอบอํานาจ)

วันที..............................................................
ข้ าพเจ้ า.................................................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบคุ คล เลขที..............................................................ซึง เป็ นผู้ถอื หลักทรัพย์ ของกองทุนรวม/
บริษัท.............................................................................................................................................................................................................
เลขทีใบหน่วยลงทุน/เลขทีใบหุ้น.......................................................................................................................................................................
รวมจํานวน...............................................หน่วย/หุ้น มูลค่าทีตราไว้ หุ้นละ.........................บาท มีความประสงค์ให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัท ศูนย์รับฝากฯ”) ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่แทนใบหลักทรัพย์ฉบับดังกล่าวข้ างต้ น เนืองจาก โปรดเลือก 
 สูญหาย
 รวมใบหลักทรัพย์ เป็ น 1 ฉบับ
 ชํารุด
รัพย์ปลียนแปลงแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ /ลดทุน/เปลียนชือ บริษัท ฯลฯ
 เปลียนใบหลักทรัพย์ เนืองจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เปลียนแปลงข้ อมูลบนใบหลักทรัพย์ เช่น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ /ลดทุน/เปลียนชือบริ ษัท ฯลฯ
 เปลียน คํานําหน้ าชือ/ชือ /นามสกุล (โปรดระบุข้อมูลใหม่)...............................................................................................................
ใหม่).....................................................................................................................
 แยกใบหลักทรัพย์ เป็ น  ฉบับละ.....................หน่วย/หุ้น จํานวน...........ฉบับ  ฉบับละ...................หน่วย/หุ้น จํานวน..........ฉบับ
 ฉบับละ.....................หน่วย/หุ้น จํานวน..........ฉบับ  ฉบับละ..................หน่วย/หุ้น จํานวน...........ฉบับ
โดยข้ าพเจ้ า มีความประสงค์ ขอรับใบหลักทรัพย์ ฉบับใหม่ โปรดเลือก 
 รับทีบริษัท ศูนย์รับฝากฯ

 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์  รับทีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

สําหรับกรณีสญ
ู หาย ข้ าพเจ้ าตกลงว่า หากข้ าพเจ้ าได้ ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิมคืนมาเมือใด ข้ าพเจ้ าจะส่งคืนให้ แก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ
ทันที และข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความตามทีระบุไว้ ข้างต้ นเป็ นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้ เกิดความเสียหายใดขึ ;นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ
อันเนืองมาจากการดําเนินการตามรายการทีระบุไว้ ข้างต้ น ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขึ ;นและชดใช้ ให้ แก่ บริษัท
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 และรับใบหลักทรัพย์ แทนข้ าพเจ้ า
ลงชือ................................................................ผู้มอบอํานาจ ลงชือ...................................................... ผู้รับมอบอํานาจ
(..............................................................)
(………………………………….…..) โทรศัพท์.......................................
สําหรั บเจ้ าหน้ าที(
วันที…
 .................................... เลขทีรายการ..........................ผู้ตรวจรับ.............................

ได้ ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ ว
ลงชือ.....................................................................เจ้ าหน้ าที

เอกสารประกอบการขอออกใบหลักทรั พย์ ฉบับใหม่
1. แบบคําขอออกใบหลักทรั พย์ ฉบับใหม่ ทีกรอกรายละเอียด พร้ อมลงลายมือชือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างถูกต้ องครบถ้ วน
2. เอกสารเพิ(มเติมสําหรั บการขอออกใบหลักทรั พย์ ฉบับใหม่ ในแต่ ละกรณี
2.1 กรณีขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่เนืองจากสูญหาย โปรดแนบบันทึกแจ้ งความของสถานีตํารวจ ระบุรายละเอียดใบหลักทรัพย์ทีสญ
ู หาย ดังนี ;
 ชือผู้ถือหลักทรัพย์  ชือหลักทรัพย์  เลขทีใบหุ้น  จํานวนหุ้นทีสญ
ู หาย
(ถ้ าบันทึกแจ้ งความเป็ นฉบับสําเนาต้ องให้ เจ้ าหน้ าทีตํารวจลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ องด้ วย)
* รายละเอียดใบหลักทรัพย์ทีสญ
ู หาย สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ ที บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั ;น 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2229-2888
2.2 กรณีขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่เนืองจากแก้ ไขเปลียนแปลงชือ-สกุล โปรดแนบ ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม และ หลักฐานใบสําคัญการเปลียน
ชือตัว-ชือสกุล, ใบสําคัญการสมรส, ใบสําคัญการหย่า แล้ วแต่กรณี
2.3 กรณีขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่เนืองจากการเปลียนแปลงข้ อมูลบนใบหลักทรัพย์ โปรดแนบใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม
3. เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล (บุคคลประเภทอืน ๆ สามารถดูรายละเอียดได้ จาก www.tsd.co.th หรื อ สอบถามศูนย์บริ การข้ อมูล 0-2229-2888)
ประเภทบุคคล

เอกสารประกอบแบบคําขอ

หมายเหตุ

บุคคลธรรมดา
-สัญชาติไทย

- บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริ งและสําเนา
ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัตร
(บัตรไม่หมดอายุ)

1. กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริ งได้
2. กรณีสง่ เอกสารมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
โปรดแนบเอกสารเพิมเติม
- หนังสือรับรองสําเนารายการเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชนทีออกโดย
สํานักงานเขต/อําเภอ ฉบับจริ ง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)

บุคคลธรรมดา
-สัญชาติอ( ืน

- ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริงและสําเนา
ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของเอกสาร
(เอกสารไม่หมดอายุ)

1. กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริ งได้
2. กรณีสง่ เอกสารมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
สําเนาหนังสือเดินทาง ต้ องให้ เจ้ าหน้ าที Notary Public รับรองความถูกต้ อง
ของสําเนาหนังสือเดินทาง และให้ สถานทูตไทยหรื อกงสุลไทยรับรอง
ลายมือชือและประทับตราเจ้ าหน้ าที Notary Public ด้ วย
 การรับรองเอกสารต้ องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทียืนแบบคําขอต่อนายทะเบียน

นิติบุคคล
-สัญชาติไทย

1. สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์
(ซึง ออกไม่เกิน 1 ปี ) ลงลายมือชือรับรองโดยกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนั ;น
2. บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริ งและสําเนา
ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล
ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัตร
(บัตรไม่หมดอายุ)

1. กรณีกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลไม่สามารถแสดง
บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริ งได้
2. กรณีสง่ เอกสารมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
โปรดแนบเอกสารเพิมเติม
- หนังสือรับรองสําเนารายการเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชนทีออกโดย
สํานักงานเขต/อําเภอ ฉบับจริ ง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)

นิติบุคคล
-สัญชาติอ( ืน

1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริ ษัท ซึง ออกโดย
หน่วยงานราชการทีมีอํานาจของประเทศซึง นิติบคุ คลนัน;
มีภมู ิลําเนา
2. สําเนาหนังสือรับรองรายชือกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบคุ คล พร้ อมด้ วยเงือนไขหรื ออํานาจในการ
ลงนามผูกพัน และทีตั ;งสํานักงานใหญ่ ซึง ออกโดยเจ้ าหน้ าที
ของนิติบคุ คลนัน; หรื อหน่วยงานราชการทีมีอํานาจของ
ประเทศทีนิติบคุ คลนันมี
; ภมู ิลําเนา
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อหนังสือเดินทางของ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนั ;น ซึง รับรอง
ความถูกต้ องโดยเจ้ าของเอกสาร

กรณีเอกสารได้ จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้ องในต่างประเทศ ต้ องดําเนินการ
ดังนี ;
1. ให้ เจ้ าหน้ าที Notary Public หรื อหน่วยงานราชการทีมีอํานาจในประเทศที
ได้ จดั ทําเอกสาร หรื อรับรองความถูกต้ อง ทําการรับรองลายมือชือผู้จดั ทํา
หรื อผู้ให้ คํารับรองความถูกต้ องของเอกสารนั ;น และประทับตราเจ้ าหน้ าที
Notary Public หรื อหน่วยงานราชการนันด้
; วย
2. ให้ สถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยในประเทศทีได้ จดั ทําเอกสาร หรื อ
รับรองความถูกต้ อง รับรองลายมือชือและตราประทับของเจ้ าหน้ าที
Notary Public หรื อหน่วยงานราชการทีมีอํานาจตามข้ อ 1. ด้ วย
 การรับรองเอกสารต้ องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทียืนแบบคําขอต่อนายทะเบียน

