คําขอลงทะเบียนการโอนหุ้น

อากรแสตมป์
10 บาท
(กรณีมอบอํานาจ)

เรี ยน ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียน
ข้าพเจ้า......................................................................................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน/ หนังสื อเดินทาง/ ทะเบียนนิติบุคคล เลขที* ................................สัญชาติ...........................อาชีพ....................................
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร ............................................ ที*อยูส่ าํ หรับจัดส่งเอกสาร..........................................................................................
...................................................................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ..............................
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ......................................................................หมายเลขโทรศัพท์ที*ทาํ งาน ..............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์เคลื*อนที*...........................................หมายเลขโทรสาร ........................................อีเมล์ ...............................................................
ซึ* งเป็ นผูร้ ับโอนหุ ้นของ ธนาคารไอซี บีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์ขอให้ธนาคารไอซี บีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียน
(“นายทะเบียน”) ลงทะเบียนการรับโอนหุน้ ของข้าพเจ้า ดังมีรายละเอียดต่อไปนี9
1. ชื*อผูโ้ อน.......................................................................................................................................ประเภทหุน้ .....................................................
เลขประจําตัวประชาชน/ หนังสื อเดินทาง/ ทะเบียนนิติบุคคล เลขที* ......................................................................................................................
2. จํานวนหุน้ ที*รับโอน ............................................... หุน้ (ตัวอักษร ............................................................................................................. หุน้ )
3. ขอให้นายทะเบียน
ประทับตรารับรองการโอนบนใบหุน้ ฉบับเดิม
ออกใบหุน้ ฉบับใหม่ จํานวน 1 ฉบับ
ออกใบหุน้ ฉบับใหม่
แยกเป็ นฉบับละ .......................................... หุน้ จํานวน .......................... ฉบับ
แยกเป็ นฉบับละ .......................................... หุน้ จํานวน .......................... ฉบับ
แยกเป็ นฉบับละ .......................................... หุน้ จํานวน .......................... ฉบับ
กรณี อื*น................................................... (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)
4. การรับใบหุน้
รับเองที* ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) สํานักงานแห่งใหญ่
ส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ตามที*อยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหุน้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับโอนหุ ้นมาโดยชอบด้วยกฎหมาย หากจะพึงมีหรื อก่อให้เกิ ดความเสี ยหายใดๆขึ9นแก่นายทะเบี ยน
ไม่วา่ ด้วยประการใดๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ให้แก่นายทะเบียนจนสิ9นเชิง
ในกรณี ที*นายทะเบียนยังไม่มีขอ้ มูลของข้าพเจ้าในทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ข้าพเจ้าตกลงให้นายทะเบียนใช้ขอ้ มูลของข้าพเจ้าที*ระบุขา้ งต้น
เป็ นข้อมูลของข้าพเจ้าในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ จนกว่าข้าพเจ้าจะแจ้งขอแก้ไขเปลี*ยนแปลงต่อนายทะเบียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หากข้อมูลของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้นไม่ ตรงกับข้อมูลในทะเบี ยนผูถ้ ื อหุ ้น ข้าพเจ้า ตกลงให้นายทะเบี ยนใช้ขอ้ มูลของข้าพเจ้า
ในทะเบียนผูถ้ ือหุน้
ลงชื*อ........................................................................................ ผูร้ ับโอน
(.....................................................................................)

ลงชื*อ................................................................................... พยาน
(...................................................................................)

* กรณีผู้รับโอนมีความประสงค์ขอออกใบหุ้นฉบับใหม่ ต้ องมีบุคคลลงลายมือชื&อเป็ นพยาน
หมายเหตุ เอกสารประกอบคําขอลงทะเบียนการโอนหุ้น โปรดดูรายละเอียดด้ านหลัง
กรณีผู้รับโอน มอบอํานาจให้ บุคคลอืน& ดําเนินการแทน
ข้าพเจ้า ขอมอบอํานาจให้ ................................................................................ ดําเนินการ
ลงชื*อ....................................................................................... ผูม้ อบอํานาจ
(..................................................................................... )
สําหรับนายทะเบียน

ยืน* คําขอฉบับนี9แทนข้าพเจ้า
ยืน* คําขอฉบับนี9 และรับใบหุน้ แทนข้าพเจ้า
ลงชื*อ.................................................................................... ผูร้ ับมอบอํานาจ
( ............................................................................... ) โทร......................................

ได้ตรวจสอบต้นฉบับหลักฐานแสดงตนแล้ว
ลงชื*อ ....................................................................................... ผูต้ รวจ
วันที* ............................................

เอกสารประกอบการลงทะเบียนการโอนหุ้น
1. ใบหุ้นฉบับจริงโดยผูโ้ อนและผูร้ ับโอนลงลายมือชื*อในช่องผูโ้ อนและผูร้ ับโอน (ตามลําดับ)
2. เอกสารแสดงตนของผู้โอน ผู้รับโอน และผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ ามี)
 กรณี เป็ นบุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย
ต้นฉบับบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาที*ได้ลงลายมือชื*อรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
* กรณี ที*ไม่สามารถแสดงต้นฉบับบัตรประจําตัวประชาชน หรื อกรณี ส่งคําขอและเอกสารมาทางไปรษณี ย ์
โปรดแนบ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนซึ* งลงลายมือชื* อรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร และต้นฉบับหนังสื อรับรองสําเนา
รายการเกี*ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนที*ออกโดยสํานักงานเขต/ อําเภอ (ออกไม่เกิน 90 วัน จนถึงวันที*ธนาคารรับเอกสาร)
สัญชาติอื*นที*มิใช่สญ
ั ชาติไทย
ต้นฉบับใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวหรื อหนังสื อเดินทาง และสําเนาที*ได้ลงลายมือชื*อรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
* กรณี ที*ไม่สามารถแสดงต้นฉบับใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว/ หนังสื อเดินทาง หรื อกรณี ส่งคําขอและเอกสารมาทางไปรษณี ย ์
โปรดแนบ สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวซึ* งนายทะเบี ยนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบี ยนคนต่างด้าวรับรองสําเนาถูกต้อง หรื อ
สําเนาหนังสื อเดินทางซึ* ง Notary Public หรื อหน่วยงานที*มีอาํ นาจรับรองสําเนาถูกต้องพร้อมทั9งให้สถานทูตไทยหรื อกงสุ ลไทยทําการ
รับรองลายมือชื*อและตราประทับของ Notary Public (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 90 วัน จนถึงวันที*ธนาคารรับเอกสาร)
 กรณี เป็ นนิติบุคคล
จดทะเบียนในประเทศไทย
1. สําเนาหนังสื อรั บรองการจดทะเบี ยนที* ออกโดยหน่ วยงานที* มี อ าํ นาจตามกฎหมายไม่ เกิ น 90 วัน จนถึ งวันที* ธนาคารรั บเอกสาร
ซึ*งลงลายมือชื*อรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
2. ต้นฉบับบัตรประจําตัวประชาชน ใบสํา คัญ ประจําตัว คนต่างด้าวหรื อ หนัง สื อเดินทางของผูม้ ี อาํ นาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคล
และสําเนาที*ได้ลงลายมือชื*อรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
* กรณี ที*ไม่สามารถแสดงต้นฉบับบัตรประจําตัวประชาชน หรื อกรณี ส่งคําขอและเอกสารมาทางไปรษณี ย ์
โปรดแนบ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนซึ* งลงลายมือชื*อรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร และต้นฉบับหนังสื อรับรองสําเนา
รายการเกี*ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนที*ออกโดยสํานักงานเขต/ อําเภอ (ออกไม่เกิน 90 วัน จนถึงวันที*ธนาคารรับเอกสาร)
* กรณี ที*ไม่สามารถแสดงต้นฉบับใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว/ หนังสื อเดินทาง หรื อกรณี ส่งคําขอและเอกสารมาทางไปรษณี ย ์
โปรดแนบ สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวซึ* งนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าวรับรองสําเนาถูกต้อง หรื อ
สําเนาหนังสื อเดินทางซึ*ง Notary Public หรื อหน่วยงานที*มีอาํ นาจรับรองสําเนาถูกต้องพร้อมทั9งให้สถานทูตไทยหรื อกงสุ ลไทยทําการ
รับรองลายมือชื*อและตราประทับของ Notary Public (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 90 วัน จนถึงวันที*ธนาคารรับเอกสาร)
จดทะเบียนในประเทศอื*น
1. สําเนาหนังสื อรั บรองการจดทะเบี ยนที* ออกโดยหน่ วยงานที* มีอาํ นาจของประเทศที* นิติบุคคลนั9นจดทะเบี ยนจัดตั9ง ซึ* งรั บรอง
ชื*อผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคล อํานาจหรื อเงื*อนไขในการลงลายมือชื*อผูกพันนิ ติบุคคลและที*ต9 งั สํานักงานแห่ งใหญ่ (ออกไม่เกิน
90 วัน จนถึงวันที*ธนาคารรับเอกสาร) ซึ*งลงลายมือชื*อรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวหรื อหนังสื อเดิ นทางของผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลที* ได้
ลงลายมือชื*อรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
 หากเอกสารตามข้อ 1 – 2 เป็ นเอกสารซึ*งได้จดั ทําหรื อรับรองสําเนาถูกต้องในประเทศอื*น จะต้องดําเนินการดังต่อไปนี9
1) ให้ Notary Public หรื อหน่วยงานที*มีอาํ นาจในประเทศที*เอกสารดังกล่าวได้จดั ทําหรื อรับรองสําเนาถูกต้องทําการรับรอง
ลายมือชื*อผูจ้ ดั ทําหรื อผูใ้ ห้คาํ รับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
2) ให้เจ้าหน้าที*ของสถานทูตไทยหรื อกงสุลไทยในประเทศที*เอกสารดังกล่าวได้จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้องทําการรับรอง
ลายมือชื*อและตราประทับของ Notary Public หรื อหน่วยงานอื*นใดที*ได้ดาํ เนินการตาม 1)
 การจัดทําหรื อรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 90 วัน จนถึงวันที*ธนาคารรับเอกสาร
3. เอกสารแสดงตนของผู้ที&ลงลายมือชื&อเป็ นพยานในแบบคําขอฯ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวหรื อ
หนังสื อเดินทางที*ได้ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

