ศรท-102

แบบคาขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่

ข้าพเจ้า
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที่
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ กองทุนรวม/บริษทั
เลขทีใ่ บหุน้
รวมจานวน
หน่วย/หุน้ มีความประสงค์ให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(“บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ”) ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่แทนใบหลักทรัพย์ฉบับดังกล่าวข้างต้น เนื่องจาก โปรดเลือก þ





สูญหาย
 รวมใบหลักทรัพย์ เป็ น 1 ฉบับ
 ชารุด
เปลีย่ นใบหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์เปลีย่ นแปลงข้อมูลบนใบหลักทรัพย์ เช่น มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้/ลดทุน/เปลี่ยนชื่อบริษทั ฯลฯ
เปลีย่ น คานาหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล
แยกใบหลักทรัพย์ เป็ น  ฉบับละ___________หน่ วย/หุน้ จานวน_______ฉบับ  ฉบับละ___________หน่วย/หุน้ จานวน_______ฉบับ
 ฉบับละ___________หน่ วย/หุน้ จานวน_______ฉบับ  ฉบับละ___________หน่ วย/หุน้ จานวน_______ฉบับ
 ฉบับละ___________หน่ วย/หุน้ จานวน_______ฉบับ  ฉบับละ___________หน่ วย/หุน้ จานวน_______ฉบับ

โดยข้าพเจ้า มีความประสงค์ขอรับใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ โปรดเลือก þ
 รับทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ  ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื หลักทรัพย์  รับทีบ่ ริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
หมายเหตุ หากผูถ้ อื หลักทรัพย์ มีการเปลี่ยนแปลง คานาหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล/ทีอ่ ยู่ ในทะเบียนผูถ้ อื หลักทรัพย์
โปรดยื่นแบบคาขอแก้ไขข้อมูลผูถ้ อื หลักทรัพย์พร้อมกับแบบคาขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ต่อบริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ
โดยผูถ้ อื หลักทรัพย์สามารถดาวน์โหลดแบบคาขอแก้ไขข้อมูลผูถ้ อื หลักทรัพย์ได้ท่ี www.set.or.th/tsd
สาหรับกรณีสญ
ู หาย ข้าพเจ้าตกลงว่า หากข้าพเจ้าได้ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิมคืนมาเมื่อใด ข้าพเจ้าจะส่งคืนให้แก่บริษทั
ศูนย์รบั ฝากฯ ทันที
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึน้ แก่บริษทั ศูนย์รบั
ฝากฯ อันเนื่องมาจากการดาเนินการตามรายการที่ระบุไว้ขา้ งต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ และชดใช้
ให้แก่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ จนครบถ้วน
เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคาขอฯ 

ลงชือ่

ผูถ้ อื หลักทรัพย์
(
) โทรศัพท์
กรณี ผ้ถู ือหลักทรัพย์ มอบอานาจให้บคุ คลอื่นดาเนิ นการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอานาจ
ข้าพเจ้า ขอมอบอานาจให้_____________________________________________________________ดาเนินการ
 ยืน่ แบบคาขอฯ  ยืน่ แบบคาขอฯ และรับใบหลักทรัพย์ แทนข้าพเจ้า

อากรแสตมป์
10 บาท

(กรณีมอบ
ลงชือ่ _______________________________ผูม้ อบอานาจ ลงชือ่ _______________________________ ผูร้ บั มอบอานาจ
อำนำจ)
(_______________________________)
(_______________________________) โทรศัพท์__________________
สาหรับเจ้าหน้าที่
วันที_่ ________________ เลขทีร่ ายการ____________ผูต้ รวจรับ_____________

ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผูถ้ อื หลักทรัพย์แล้ว
ลงชือ่ _________________________________เจ้าหน้าที่

เอกสารประกอบการขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่
1. แบบคาขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ทีก่ รอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชือ่ ผูถ้ อื หลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิ ม
- กรณี ผ้ถู ือหลักทรัพย์ไม่มีใบหลักทรัพย์ฉบับเดิ ม โปรดแนบ บันทึกแจ้งความของสถานี ตารวจ ระบุรายละเอียดใบหลักทรัพย์ที่สูญหาย
(สามารถติดต่อขอรายละเอียดใบหลักทรัพย์ทส่ี ญ
ู หาย ได้ท่ี บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด) ดังนี้  ชือ่ ผูถ้ อื หลักทรัพย์  ชือ่ หลักทรัพย์
 เลขทีใ่ บหลักทรัพย์  จานวนหุน้ ทีส่ ญ
ู หาย (ถ้าบันทึกแจ้งความเป็ นฉบับสาเนาต้องให้เจ้าหน้าทีต่ ารวจลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องด้วยและออกให้ไม่เกิน 90 วัน)
3. เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์และผู้รบั มอบอานาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคาขอฯ หรือ

https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210104_person_juristic.pdf
- กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์มกี ารเปลีย่ นแปลง : คานาหน้า/ชือ่ ตัว/ชีอ่ สกุล โปรดแนบเอกสารเพิม่ เติม  แบบคาขอแก้ไขข้อมูลผูถ้ อื หลักทรัพย์
 หลักฐานใบสาคัญการเปลีย่ นแปลง คานาหน้า/ชือ่ ตัว/ชือ่ สกุล, ใบสาคัญการสมรส, ใบสาคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
4. กรณี ผ้ถู ือหลักทรัพย์เสียชีวิต โปรดแนบเอกสารเพิม่ เติม พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูจ้ ดั การมรดก ดังนี้
 สาเนาคาสังศาลแต่
่
งตัง้ ผูจ้ ดั การมรดกและสาเนาหนังสือรับรองคดีถงึ ทีส่ ุด ทีศ่ าลรับรองไม่เกิน 1 ปี  สาเนาใบมรณบัตรของผูเ้ สียชีวติ
 บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงและสาเนาของผูจ้ ดั การมรดก

ประเภทบุคคล

เอกสารแสดงตน

บุคคลธรรมดา
- สัญชาติ ไทย

1. กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริ ง
2. กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์ไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอานาจให้บุคคลอื่นมาดาเนินการแทน นาบัตรประจาตัวประชาชนของผูถ้ ือหลักทรัพย์ ฉบับจริ ง และสาเนา
ลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง
* กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงของผูถ้ อื หลักทรัพย์ได้ โปรดแนบ หนังสือรับรองสาเนารายการเกีย่ วกับบัตรประจาตัวประชาชนทีอ่ อกโดย
สานักงานเขต/อาเภอ ฉบับจริ ง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) ของผูถ้ อื หลักทรัพย์ เพิม่ เติม
3. กรณีส่งเอกสารมาดาเนินการทางไปรษณีย์
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ที่ได้ลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร หากใบหลักทรัพย์สญ
ู หายและผูถ้ อื หลักทรัพย์ไม่ได้เป็ นผูแ้ จ้งความด้วยตนเอง
โปรดแนบ หนังสือรับรองสาเนารายการเกีย่ วกับบัตรประจาตัวประชาชนทีอ่ อกโดยสานักงานเขต/อาเภอ ฉบับจริ ง
(อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) ของผูถ้ อื หลักทรัพย์ เพิม่ เติม

บุคคลธรรมดา
- สัญชาติ อื่น

1. กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริ ง
2. กรณีผถู้ อื หลักทรัพย์ไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอานาจให้บุคคลอื่นมาดาเนินการแทน นาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทางของผูร้ บั โอน ฉบับจริ ง* และสาเนา
ลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร มาแสดง
* กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดาเนินการทางไปรษณีย์
- สาเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสาเนาหนังสือเดินทาง และให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชือ่ และตรา
ประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันทีย่ ่นื แบบคาขอต่อนายทะเบียน
* กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างด้าวฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดาเนินการทางไปรษณีย์
- หนังสือรับรองรายการเกีย่ วกับทะเบียนราษฎร (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)

นิ ติบุคคล
- สัญชาติ ไทย

1. สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึง่ ออกไม่เกิน 6 เดือน) ลงลายมือชือ่ รับรองโดยกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

นิ ติบุคคล
- สัญชาติ อื่น

1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ซึง่ ออกโดยหน่ วยงานราชการทีม่ อี านาจของประเทศซึง่ นิตบิ ุคคลนัน้ มีภมู ลิ าเนา
2. สาเนาหนังสือรับรองรายชือ่ กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออานาจในการลงนามผูกพัน และทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ ซึง่ ออกโดยเจ้าหน้าที่
ของนิตบิ ุคคลนัน้ หรือหน่วยงานราชการที่มอี านาจของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้ มีภมู ลิ าเนา
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ ซึง่ รับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
กรณีเอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่ วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชือ่ ของผูจ้ ดั ทาหรือผูใ้ ห้ คา
รับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
2. ให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องทาการรับรองลายมือชือ่ และตราประทับของเจ้าหน้าที่
Notary Public หรือหน่ วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการตาม (1)
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันทีย่ ่นื แบบคาขอต่อนายทะเบียน
 เอกสารทีจ่ ดั ทาขึน้ เป็ นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลอย่างน้อยเป็ นภาษาอังกฤษ
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