
 

คาํขอออกใบหุ้นฉบบัใหม่  
 

เรียน ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียน  
 
         วนัที� ............................................................................ 

ขา้พเจา้..............................................................................................................................................................................................                                                                                                 
ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ของ  ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  ประเภทหุน้.............................................................................................................. 
รวมจาํนวน ....................................................หุน้ (ตวัอกัษร ............................................................................................................................หุน้) 
มูลค่าที�ตราไว ้หุน้ละ ..................บาท ตามใบหุน้เลขที� ......................................................................................................................................... 
มีความประสงคข์อให ้ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียน ออกใบหุน้ฉบบัใหม่แทนใบหุน้ฉบบัเดิม เนื�องจาก  
 
    สูญหาย                 ชาํรุด                เปลี�ยนคาํนาํหนา้ชื�อ/ชื�อตวั/ชื�อสกลุ          รวมใบหุน้เป็น 1 ฉบบั                เวนคืน            
       แยกใบหุน้ เป็นใบหุน้ฉบบัละ ...................................................... หุน้ จาํนวน .................................... ฉบบั 
   เป็นใบหุน้ฉบบัละ ...................................................... หุน้ จาํนวน .................................... ฉบบั 
   เป็นใบหุน้ฉบบัละ ...................................................... หุน้ จาํนวน .................................... ฉบบั 
   เป็นใบหุน้ฉบบัละ ...................................................... หุน้ จาํนวน .................................... ฉบบั 
   เป็นใบหุน้ฉบบัละ ...................................................... หุน้ จาํนวน .................................... ฉบบั 
   ขา้พเจา้มีความประสงคข์อรับใบหุน้ฉบบัใหม่  โดย     
      มารับเองที�ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานแห่งใหญ่  
  ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามที�อยู ่................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................    
.                       ในกรณีขอออกใบหุ้นฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที�สูญหาย ขา้พเจ้าตกลงว่าหากข้าพเจ้าได้ใบหุ้นฉบับเดิมที�สูญหายคืนมาเมื�อใด     
ขา้พเจา้จะส่งคืนใหธ้นาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) ทนัที  
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริง หากการออกใบหุ้นฉบบัใหม่ ตามที�ขา้พเจา้ร้องขอครั: งนี: จะพึงมีหรือก่อให้เกิด
ความเสียหาย/ ค่าภาระติดพนัและค่าใชจ่้ายต่างๆ แก่นายทะเบียนดว้ยประการใดๆ ขา้พเจา้ยินยอมรับผิดและชดใชใ้ห้แก่นายทะเบียนจนครบถว้น 
โดยปราศจากเงื�อนไขใดๆทั:งสิ:น 

 ลงชื�อ ............................................................................................. ผูถื้อหุน้    
        (....................................................................................)   โทรศพัท ์......................................................... 

กรณีมอบอาํนาจให้บุคคลอื�นดาํเนินการแทน 
ขา้พเจา้ ขอมอบอาํนาจให ้....................................................................................................................................................................... ดาํเนินการ 

          ยื�นคาํขอฉบบันี:แทนขา้พเจา้                          ยื�นคาํขอฉบบันี:  และรับใบหุน้ฉบบัใหม่แทนขา้พเจา้ 
 

ลงชื�อ .......................................................................  ผูถื้อหุน้/ ผูม้อบอาํนาจ        ลงชื�อ ....................................................................  ผูรั้บมอบอาํนาจ (ถา้มี)  
          (..........................................................................)                                        (.........................................................................)  
          โทรศพัท ์.......................................................                                                       โทรศพัท ์...................................................... 

หมายเหตุ   1. การมอบอาํนาจใหบุ้คคลอื�นมาดาํเนินการแทน ตอ้งนาํตน้ฉบบัและสาํเนาเอกสารแสดงตนของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ
มาแสดงดว้ย  

  2. เอกสารประกอบคาํขอออกใบหุน้ฉบบัใหม่ โปรดดูรายละเอียดดา้นหลงั   
 
สาํหรับนายทะเบียน                                                    ไดต้รวจสอบตน้ฉบบัหลกัฐานแสดงตนแลว้ 
                                                                 ลงชื�อ ....................................................................................... ผูต้รวจ 
                                                                 วนัที� ............................................ 
 

 

อากรแสตมป์ 
10 บาท 

(กรณีมอบอาํนาจ) 



เอกสารประกอบการขอออกใบหุ้นฉบบัใหม่ 
1. เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
� กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย  

ตน้ฉบบับตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาที�ไดล้งลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร 
* กรณีที�ไม่สามารถแสดงตน้ฉบบับตัรประจาํตวัประชาชน หรือกรณีส่งคาํขอและเอกสารมาทางไปรษณีย ์

โปรดแนบ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนซึ�งลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร และตน้ฉบบัหนงัสือรับรองสาํเนา
รายการเกี�ยวกบับตัรประจาํตวัประชาชนที�ออกโดยสาํนกังานเขต/ อาํเภอ (ออกไม่เกิน 90 วนั จนถึงวนัที�ธนาคารรับเอกสาร) 

� กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติอื�นที�มิใช่สญัชาติไทย 
ตน้ฉบบัใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้วหรือหนงัสือเดินทาง และสาํเนาที�ไดล้งลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร                          
* กรณีไม่สามารถยื�นตน้ฉบบัใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว/ หนงัสือเดินทาง หรือกรณีส่งคาํขอและเอกสารมาทางไปรษณีย ์

โปรดแนบ สาํเนาใบสําคญัประจาํตวัคนต่างดา้วซึ� งนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบียนคนต่างดา้วรับรองสําเนาถูกตอ้ง หรือ
สาํเนาหนงัสือเดินทางซึ� ง Notary Public หรือหน่วยงานที�มีอาํนาจรับรองสาํเนาถูกตอ้งพร้อมทั:งให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยทาํการ
รับรองลายมือชื�อและตราประทบัของ Notary Public (การรับรองเอกสารตอ้งไม่เกิน 90 วนั จนถึงวนัที�ธนาคารรับเอกสาร) 

� กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 
1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที�ออกโดยหน่วยงานที�มีอาํนาจตามกฎหมายไม่เกิน 90 วนั จนถึงวนัที�ธนาคารรับเอกสาร                  

ซึ�งลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคล 
2. ตน้ฉบบับัตรประจาํตวัประชาชน ใบสําคญัประจาํตวัคนต่างดา้วหรือหนงัสือเดินทางของผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคล       

และสาํเนาที�ไดล้งลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร 
* กรณีที�ไม่สามารถแสดงตน้ฉบบับตัรประจาํตวัประชาชน หรือกรณีส่งคาํขอและเอกสารมาทางไปรษณีย ์

โปรดแนบ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนซึ� งลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร และตน้ฉบบัหนังสือรับรองสาํเนา
รายการเกี�ยวกบับตัรประจาํตวัประชาชนที�ออกโดยสาํนกังานเขต/ อาํเภอ (ออกไม่เกิน 90 วนั จนถึงวนัที�ธนาคารรับเอกสาร) 

* กรณีที�ไม่สามารถแสดงตน้ฉบบัใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว/ หนงัสือเดินทาง หรือกรณีส่งคาํขอและเอกสารมาทางไปรษณีย ์
   โปรดแนบ สาํเนาใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้วซึ� งนายทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบียนคนต่างดา้วรับรองสาํเนาถูกตอ้ง หรือ

สาํเนาหนงัสือเดินทางซึ�ง Notary Public หรือหน่วยงานที�มีอาํนาจรับรองสาํเนาถูกตอ้งพร้อมทั:งให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยทาํการ
รับรองลายมือชื�อและตราประทบัของ Notary Public (การรับรองเอกสารตอ้งไม่เกิน 90 วนั จนถึงวนัที�ธนาคารรับเอกสาร) 

� กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศอื�น 
1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที�ออกโดยหน่วยงานที�มีอาํนาจของประเทศที�นิติบุคคลนั:นจดทะเบียนจัดตั:ง ซึ� งรับรอง           

ชื�อผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคล อาํนาจหรือเงื�อนไขในการลงลายมือชื�อผูกพนันิติบุคคลและที�ตั:งสาํนกังานแห่งใหญ่  (ออกไม่เกิน 
90 วนั จนถึงวนัที�ธนาคารรับเอกสาร) ซึ�งลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคล 

2. สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ใบสําคญัประจาํตวัคนต่างดา้วหรือหนังสือเดินทางของผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลที�ได ้     
ลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร 

� หากเอกสารตามขอ้ 1 – 2 เป็นเอกสารซึ�งไดจ้ดัทาํหรือรับรองสาํเนาถูกตอ้งในประเทศอื�น จะตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี: 
1) ให้ Notary Public หรือหน่วยงานที�มีอาํนาจในประเทศที�เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํหรือรับรองสาํเนาถูกตอ้งทาํการรับรอง

ลายมือชื�อผูจ้ดัทาํหรือผูใ้หค้าํรับรองความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าว 
2) ใหเ้จา้หนา้ที�ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที�เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํหรือรับรองความถูกตอ้งทาํการรับรอง

ลายมือชื�อและตราประทบัของ Notary Public หรือหน่วยงานอื�นใดที�ไดด้าํเนินการตาม 1) 
� การจดัทาํหรือรับรองเอกสารตอ้งไม่เกิน 90 วนั จนถึงวนัที�ธนาคารรับเอกสาร   

2. หลกัฐานประกอบการขอออกใบหุ้นฉบับใหม่  
� กรณีใบหุน้ฉบบัเดิมสูญหาย   

บนัทึกแจง้ความของสถานีตาํรวจซึ� งตอ้งระบุชื�อผูถื้อหุ้น ชื�อหุ้น จาํนวนหุ้นและเลขที�ใบหุ้นที�สูญหาย ซึ� งสามารถติดต่อขอรายละเอียด
ดงักล่าวไดที้� ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการองค์กร ชั:น 13 เอ็มโพเรี� ยม ทาวเวอร์ เลขที� 622 ถนนสุขุมวิท แขวง   
คลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (ถา้ใชส้าํเนาบนัทึกแจง้ความ ตอ้งใหเ้จา้หนา้ที�ตาํรวจลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้งดว้ย)    

� กรณีเปลี�ยนคาํนาํหนา้ชื�อ/ ชื�อตวั/ ชื�อสกลุ โปรดแนบหลกัฐาน  
1. ใบหุน้ฉบบัเดิม 

  2. ภาพถ่ายใบสาํคญัแสดงการเปลี�ยนชื�อตวั/ ชื�อสกุล/ ใบสาํคญัแสดงการสมรส/ ใบสาํคญัแสดงการหย่า (แลว้แต่กรณี) 
     


