
                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                
ขา้พเจา้             

บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที่        
ซึง่เป็นผูถ้อืหลกัทรพัย ์กองทุนรวม/บรษิทั          
เลขทีใ่บหุน้             
รวมจ านวน    หน่วย/หุน้ มคีวามประสงคใ์หบ้รษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
(“บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ”)  ออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่แทนใบหลกัทรพัยฉ์บบัดงักล่าวขา้งตน้ เน่ืองจาก  โปรดเลอืก þ   

 

  สญูหาย              รวมใบหลกัทรพัย ์เป็น 1 ฉบบั                ช ารุด 
  เปลีย่นใบหลกัทรพัย ์เน่ืองจากบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยเ์ปลีย่นแปลงขอ้มลูบนใบหลกัทรพัย ์เช่น มลูคา่หุน้ทีต่ราไว/้ลดทุน/เปลี่ยนชื่อบรษิทั ฯลฯ 
  เปลีย่น ค าน าหน้าชื่อ/ชื่อตวั/ชื่อสกุล  
  แยกใบหลกัทรพัย ์เป็น  ฉบบัละ___________หน่วย/หุน้  จ านวน_______ฉบบั   ฉบบัละ___________หน่วย/หุน้  จ านวน_______ฉบบั 
                                    ฉบบัละ___________หน่วย/หุน้  จ านวน_______ฉบบั   ฉบบัละ___________หน่วย/หุน้  จ านวน_______ฉบบั 
                                    ฉบบัละ___________หน่วย/หุน้  จ านวน_______ฉบบั   ฉบบัละ___________หน่วย/หุน้  จ านวน_______ฉบบั  

 

โดยข้าพเจ้า มีความประสงคข์อรบัใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ โปรดเลือก þ              

 รบัทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากฯ   สง่ทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตามทีอ่ยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย์  รบัทีบ่รษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์    
     

หมายเหตุ  หากผูถ้อืหลกัทรพัย ์มกีารเปลีย่นแปลง ค าน าหน้าชือ่/ชือ่ตวั/ชือ่สกุล/ทีอ่ยู ่ในทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย ์ 
              โปรดยืน่แบบค าขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัยพ์รอ้มกบัแบบค าขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ ต่อบรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ  
              โดยผูถ้อืหลกัทรพัยส์ามารถดาวน์โหลดแบบค าขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ดท้ี ่ www.set.or.th/tsd 
             ส าหรบักรณีสญูหาย ขา้พเจา้ตกลงวา่ หากขา้พเจา้ไดใ้บหลกัทรพัยฉ์บบัเดมิคนืมาเมือ่ใด ขา้พเจา้จะสง่คนืใหแ้ก่บรษิทั  
ศนูยร์บัฝากฯ ทนัท ี 

ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดขึน้แก่บรษิทั 
ศนูยร์บัฝากฯ อนัเน่ืองมาจากการด าเนินการตามรายการทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้
และชดใชใ้หแ้ก่ บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ จนครบถว้น  

      
 

 

 

 

ลงชือ่        ผูถ้อืหลกัทรพัย ์          
       (       )  โทรศพัท ์     
กรณีผู้ถือหลกัทรพัย ์มอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนด าเนินการแทน ต้องลงลายมือช่ือในช่องลงช่ือผู้ถือหลกัทรพัยแ์ละผู้มอบอ านาจ       

 

    ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให_้____________________________________________________________ด าเนินการ 
  ยืน่แบบค าขอฯ     ยืน่แบบค าขอฯ และรบัใบหลกัทรพัย ์ แทนขา้พเจา้ 
 
 ลงชือ่_______________________________ผูม้อบอ านาจ    ลงชือ่_______________________________ ผูร้บัมอบอ านาจ                            
       (_______________________________)                          (_______________________________) โทรศพัท_์_________________                                                     

ส าหรบัเจา้หน้าที ่
วนัที_่________________ เลขทีร่ายการ____________ผูต้รวจรบั_____________ 

ไดต้รวจสอบหลกัฐานแสดงตนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยแ์ลว้ 
  ลงชือ่_________________________________เจา้หน้าที ่
 

 เอกสารประกอบ โปรดดรูายละเอียดด้านหลงัแบบค าขอฯ  

 

ศรท-102 แบบค าขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ 

อากรแสตมป์ 
10 บาท 

(กรณีมอบ

อ ำนำจ) 

http://www.set.or.th/tsd


                                                                                                                                                                                                                                                           

 

1. แบบค าขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชือ่ผูถ้อืหลกัทรพัย์อย่างถูกตอ้งครบถ้วน 
2. ใบหลกัทรพัยฉ์บบัเดิม  

    - กรณีผู้ถือหลกัทรพัยไ์ม่มีใบหลกัทรพัยฉ์บบัเดิม  โปรดแนบ บนัทึกแจ้งความของสถานีต ารวจ ระบุรายละเอียดใบหลกัทรพัยท่ี์สูญหาย    
      (สามารถตดิต่อขอรายละเอยีดใบหลกัทรพัยท์ีส่ญูหาย ไดท้ี ่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) ดงัน้ี  ชือ่ผูถ้อืหลกัทรพัย ์ ชือ่หลกัทรพัย ์ 
      เลขทีใ่บหลกัทรพัย ์ จ านวนหุน้ทีส่ญูหาย (ถา้บนัทกึแจง้ความเป็นฉบบัส าเนาตอ้งใหเ้จา้หน้าทีต่ ารวจลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งดว้ย)    
3. เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลกัทรพัยแ์ละผู้รบัมอบอ านาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ    
   สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที่ SET Contact Center ตามชอ่งทางการตดิต่อดา้นล่างของแบบค าขอฯ 
   - กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยม์กีารเปลีย่นแปลง : ค าน าหน้า/ชือ่ตวั/ชีอ่สกุล โปรดแนบเอกสารเพิม่เตมิ  แบบค าขอแกไ้ขขอ้มูลผูถ้อืหลกัทรพัย์  
      หลกัฐานใบส าคญัการเปลีย่นแปลง ค าน าหน้า/ชือ่ตวั/ชือ่สกุล, ใบส าคญัการสมรส, ใบส าคญัการหย่า แลว้แต่กรณี  

  

 

ประเภทบคุคล  เอกสารแสดงตน  

บคุคลธรรมดา 
- สญัชาติไทย 

1. กรณีมาตดิต่อดว้ยตนเอง  
    - บตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัจริง 
2. กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นด าเนินการแทน  
    - บตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัจริง* และส าเนา ทีไ่ดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร (บตัรไมห่มดอายุ)  
 * กรณีไมส่ามารถแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ด ้โปรดแนบ หนงัสอืรบัรองส าเนารายการเกีย่วกบับตัรประจ าตวัประชาชน 
   ทีอ่อกโดยส านกังานเขต/อ าเภอ ฉบบัจริง (อายุไมเ่กนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร) ของผูถ้อืหลกัทรพัย ์เพิม่เตมิ 
3. กรณสี่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณยี ์ 
   - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ทีไ่ดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบตัร (บตัรไมห่มดอายุ)  หากใบหลกัทรพัยส์ูญหายและผูถ้อืหลกัทรพัย ์
     ไมไ่ดเ้ป็นผูแ้จง้ความดว้ยตนเอง โปรดแนบ หนงัสอืรบัรองส าเนารายการเกีย่วกบับตัรประจ าตวัประชาชนทีอ่อกโดยส านกังานเขต/อ าเภอ ฉบบัจริง 
      (อายุไมเ่กนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร) ของผูถ้อืหลกัทรพัย ์เพิม่เตมิ   
 

บคุคลธรรมดา  
- สญัชาติอ่ืน  

- ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ฉบบัจริง*  และส าเนา   ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร (เอกสารไมห่มดอายุ)  
 * กรณีไมส่ามารถแสดงหนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิได ้หรอื ส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณยี์ 
- ส าเนาหนงัสอืเดนิทางตอ้งใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public รบัรองความถูกตอ้งของส าเนาหนงัสอืเดนิทาง และใหส้ถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยรบัรองลายมอืชื่อ 
  และตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public ดว้ย  
 การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 

นิติบคุคล 
- สญัชาติไทย  

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 1 ปี) ลงลายมอืชื่อรบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
    โดยเจา้ของเอกสาร (เอกสารไมห่มดอายุ)    

นิติบคุคล 
- สญัชาติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นิตบิคุคลนัน้ มภีูมลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั และทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่  
    ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิคุคลนัน้ หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้มภีูมลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรองความถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
กรณเีอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้ง ท าการรบัรองลายมอืชื่อ 
    ของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถกูตอ้งของเอกสารดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งท าการรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบั 
    ของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1) 
            การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
            เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาตา่งประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอยา่งน้อยเป็นภาษาองักฤษ 

เอกสารประกอบการขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ 

 


