
         เอกสารประกอบโปรดดรูายละเอียดดา้นหลงัแบบค าขอ  

 

แบบค าขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่  

 

เรียน    นายทะเบียนหลกัทรพัย ์                                    วนัท่ี........................................................... 

 ขา้พเจา้ (ระบช่ืุอผูถ้ือหลกัทรพัย)์ ............................................................................................................................................................. 

บตัรประจ าตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล  เลขท่ี ...................................................................................................................... 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหลกัทรพัย ์(ระบช่ืุอ หุน้กู/้พนัธบตัร/กองทนุรวม) ..............................................................................................................................                                                                                                                                

.................................................................................................................................................................................................................................. 

   เลขท่ีใบหลกัทรพัย ์..............................  จ านวน ..................... หน่วย      เลขท่ีใบหลกัทรพัย ์..............................  จ านวน ..................... หน่วย 

   เลขท่ีใบหลกัทรพัย ์..............................  จ านวน ..................... หน่วย      เลขท่ีใบหลกัทรพัย ์..............................  จ านวน ..................... หน่วย 

   เลขท่ีใบหลกัทรพัย ์..............................  จ านวน ..................... หน่วย      เลขท่ีใบหลกัทรพัย ์..............................  จ านวน ..................... หน่วย 

   รวมจ านวน......................................................หน่วย มีความประสงคใ์หน้ายทะเบียนหลกัทรพัยด์ าเนินการออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่แทน                   

ใบหลกัทรพัยฉ์บบัดงักล่าวขา้งตน้ เน่ืองจาก โปรดเลือก   
 

 

 

 

โดยขา้พเจา้  มีความประสงคข์อ รบัใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม ่ โปรดเลือก   

        ขอรบัท่ีนายทะเบียน                  จดัส่งใหข้า้พเจา้ ทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามท่ีอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์      

ส าหรบักรณีสญูหาย  ขา้พเจา้ตกลงว่า  หากขา้พเจา้ไดใ้บหลกัทรพัยฉ์บบัเดิมคืนมาเม่ือใด  ขา้พเจา้จะส่งคืนใหแ้ก่นายทะเบียนทนัที  

และขา้พเจา้ ขอรบัรองวา่ ขา้พเจา้มิไดโ้อนขายจ าน าหรือน าใบหลกัทรพัยท่ี์แจง้ว่าหายน้ีไปก่อภาระติดพนัไวต่้อผูใ้ด  และขอ้ความตามท่ีระบุไว้

ขา้งตน้เป็นความจริงหากจะพึงมีหรือก่อใหเ้กิดความเสียหายใดขึ้ นแก่นายทะเบียน อนัเน่ืองมาจากการด าเนินการตามรายการท่ีระบุไวข้า้งต้น  

ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรบัผิดชอบใน ความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นและชดใชใ้หแ้ก่นายทะเบียน จนครบถว้น 

อน่ึง ขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคารลงโฆษณาในหนังสือพิมพ ์เพื่อแจง้เร่ืองใบหลกัทรพัยด์งักล่าวขา้งตน้สญูหายดว้ย 

 

 

ลงช่ือ ...............................................................................................  ผูถื้อหลกัทรพัย ์

                (..............................................................................................)   

                                                โทรศพัท ์.......................................... 

 

ส าหรบัเจา้หน้าท่ีสาขา 

ลงช่ือเจา้หนา้ท่ีสาขาผูต้รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร 

  และตรวจสอบตวัตนของลกูคา้แลว้ถูกตอ้ง 

 

.......................................................วนัท่ี.............................................. 

ส าหรบัเจา้หน้าท่ีนายทะเบียน 

 

ผูบ้นัทึกขอ้มลู...............................................................วนัท่ี................................... 

 

ผูต้รวจสอบขอ้มลู.........................................................วนัท่ี................................... 

ธล.09.60 

 

 สญูหาย                                         รวมใบหลกัทรพัย ์ เป็น  1  ฉบบั                                     ช ารุด 
 เปล่ียนใบหลกัทรพัย ์เน่ืองจากบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยเ์ปล่ียนแปลงขอ้มลูบนใบหลกัทรพัย ์เช่น มลูคา่ท่ีตราไว/้ลดทุน/เปล่ียนช่ือบริษัท ฯลฯ 
 แยกใบหลกัทรพัย ์    เป็นใบหลกัทรพัย ์  ฉบบัละ.......................หน่วย   จ านวน ........ ฉบบั   

        ใบหลกัทรพัย ์  ฉบบัละ.......................หน่วย   จ านวน ........ ฉบบั         
   ใบหลกัทรพัย ์  ฉบบัละ.......................หน่วย   จ านวน ........ ฉบบั 

 
 



 

 

                  กรณีขอออกใบหลกัทรพัยใ์หม่ เน่ืองจาก      เอกสารประกอบการขอออกใบหลกัทรพัยใ์หม่** ท่ีตอ้งยื่นต่อนายทะเบียน 

1.  สญูหาย    ขอ้ 1.  ขอ้ 2. และ ขอ้ 4.  

2.  รวมใบหลกัทรพัย ์    ขอ้ 1.  ขอ้ 3. และ ขอ้ 4.  

3.  ช ารุด    “------------------” 

4.  เปล่ียนใบหลกัทรพัย ์    “------------------” 

5.  แยกใบหลกัทรพัย ์    “------------------” 

เอกสารประกอบการขอออกใบหลกัทรพัยใ์หม่** 

ขอ้ 1.  แบบค าขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่  ท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ 

ขอ้ 2.  บนัทึกแจง้ความของสถานีต ารวจฉบบัจริง หรือ ฉบบัท่ีเจา้หนา้ที่ต ารวจลงลายชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

          โดยในใบบนัทึกแจง้ความตอ้งระบุ รายละเอยีดของ ชื่อหลกัทรพัย ์ชื่อผูถื้อหลกัทรพัย ์เลขท่ีใบหลกัทรพัย ์และจ านวนหลกัทรพัย ์

          ทั้งน้ี รายละเอียดใบหลกัทรพัยท่ี์สญูหาย  สามารถติดต่อขอรายละเอียดไดท่ี้  สว่นบริการนายทะเบียนและปฏิบตัิการบญัชีทรพัยสิ์น ชั้น 19   

          บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ ราษฎรบ์รูณะ เลขท่ี 1 ซ.ราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กทม. 10140  

 ขอ้ 3. ใบหลกัทรพัยฉ์บบัเดิม (ฉบบัจริง) 

 ขอ้ 4. เอกสารประกอบแบบค าขออื่น ๆ   หมายเหตุ  ส าเนาเอกสารทุกฉบบัตอ้งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูถื้อหลกัทรพัย ์และ/หรือ ผูม้ีอ านาจ 

กรณีท่ีผูถื้อหลกัทรพัย ์ ผูร้บัมอบอ านาจ(ถา้มี) 

เป็นบุคคลดงัต่อไปน้ี 

เอกสารประกอบ 

 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (บตัรไม่หมดอายุ) 

 บุคคลธรรมดาสญัชาติอื่น 
 ส าเนาใบต่างดา้ว หรือหนังสือเดินทาง (เอกสารไม่หมดอายุ) 

 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 1. ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยพนักงาน

เจา้หนา้ที่ผูม้ีอ านาจท่ีได ้ออกใหไ้ม่เกนิ 1 ปี 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือใบต่างดา้ว หรือ หนังสือเดินทางของผูม้ีอ านาจ

ลงลายมือชื่อ ผกูพนันิติบุคคล (เอกสารไมห่มดอายุ) 

 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 1.   ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนบริษัท ซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจ

ของประเทศซ่ึงนิติบุคคลน้ัน มีภมูิล าเนา 

2.   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ีอ านาจ        

ลงนามผกูพนันิติบุคคล 

กรณีเอกสารไดจ้ดัท าหรือรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 

1.   ใหเ้จา้หนา้ท่ี Notary Public หรือหน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจในประเทศท่ีไดจ้ดัท า      

เอกสาร หรือรบัรองความถูกตอ้ง ท าการรบัรองลายมือชื่อ ผูจ้ดัท าหรือผูใ้หค้ า

รบัรองความถูกตอ้งของเอกสารน้ัน และประทบัตราเจา้หนา้ท่ี Notary Public หรือ

หน่วยราชการน้ันดว้ย 

2.   ใหส้ถานทตูไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีไดจ้ดัท าเอกสาร หรือรบัรอง  

ความถูกตอ้ง รบัรองลายมือชื่อและตราประทบัของเจา้หนา้ที่ Notary Public หรือ

หน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจตามขอ้ 1. ดว้ย 

      การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กิน 1 ปี จนถึงวนัท่ียื่นแบบค าขอต่อนายทะเบียน 

 ผูใ้ชอ้ านาจปกครอง หรือผูป้กครองด าเนินการแทนผูเ้ยาว ์ 1. ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ยาว ์

2. ส าเนาค าสัง่ศาล ซ่ึงรบัรองความถูกตอ้งโดยพนักงานเจา้หนา้ท่ีผูม้ีอ านาจ หรือ

ใบส าคญัแสดงการหย่าท่ีแสดงวา่ เป็นผูป้กครอง 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือใบต่างดา้ว หรือหนังสือเดินทางของผูใ้ชอ้ านาจ

ปกครอง หรือผูป้กครอง 

 คนไรค้วามสามารถ 1. ส าเนาค าสัง่ศาลท่ีสัง่ใหเ้ป็นคนไรค้วามสามารถและแต่งตั้งผูอ้นุบาล ซ่ึงรบัรอง

ความถูกตอ้งโดยพนักงานเจา้หนา้ผูม้อี านาจ 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  ใบต่างดา้ว หรือหนังสือเดินทางของผูอ้นุบาล 

 คนเสมือนไรค้วามสามารถ 1. ส าเนาค าสัง่ศาลท่ีสัง่ใหเ้ป็นคนเสมือนไรค้วามสามารถ และแต่งตั้งผูพ้ิทกัษ์ ซ่ึง

รบัรองความถูกตอ้งโดยพนักงานเจา้หนา้ที่ผูม้ีอ านาจ 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือใบต่างดา้ว หรือ หนังสือเดินทางของผูพ้ิทกัษ์ 

ธล.09.60 (ดา้นหลงั) 

เอกสารที่ตอ้งยืน่ตอ่นายทะเบียน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในแตล่ะกรณี 

(เฉพาะใบหุน้กู ้พนัธบตัร และกองทุนรวม ท่ี บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ท าหนา้ที่เป็นนายทะเบียน)  


