แบบคำขอออกใบหุ้นสำมัญฉบับใหม่

วันที่

/

/

ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ถือหุ้น)
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่
จานวน
หุ้น ตามเลขทีใ่ บหุ้น
มีความประสงค์ขอให้ นายทะเบียนหุ้นของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) ออกใบหุ้นสามัญใหม่ แทนใบหุ้นสามัญ
ฉบับเดิม เนื่องจาก
 สูญหาย

 ชารุด

 เปลีย่ นชื่อ-สกุล

 แยกใบหุ้นสามัญ  เป็ นใบหุ้นสามัญฉบับละ
 เป็ นใบหุ้นสามัญฉบับละ
 เป็ นใบหุ้นสามัญฉบับละ
 เป็ นใบหุ้นสามัญฉบับละ
 เป็ นใบหุ้นสามัญฉบับละ
มีควำมประสงค์ รับใบหุ้นสำมัญฉบับใหม่

 รวมใบหุ้นสามัญเป็ น 1 ฉบับ

หุ้น จานวน
หุ้น จานวน
หุ้น จานวน
หุ้น จานวน
หุ้น จานวน

 ด้ วยตนเอง

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

 ไปรษณีย์ลงทะเบียน

สาหรับกรณีสญ
ู หาย ข้ าพเจ้ าตกลงว่าหากข้ าพเจ้ าได้ ใบหุ้นสามัญฉบับเดิมคืนมาเมื่อใด ข้ าพเจ้ าจะนาส่งให้ แก่นายทะเบียนทันที
อนึง่ หากการออกใบหุ้นสามัญฉบับใหม่โดยนายทะเบียน ตามที่ข้าพเจ้ าร้ องขอครัง้ นี ้จะพึงมีหรื อก่อให้ เกิดความเสียหายค่าภาระติดพัน และ
ค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ แก่นายทะเบียนด้ วยประการใด ๆ ข้ าพเจ้ ายินยอมรับผิดชอบและชดใช้ ให้ แก่นายทะเบียนจนครบถ้ วน โดยปราศจากเงื่อนไข
ใด ๆ ทังสิ
้ ้น

ลงชื่อ
(
โทรศัพท์

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
เลขที่รับ
หมายเหตุ

วันที่รับ

/

/

ผู้ตรวจรับ

ติดต่ อ : สานักเลขานุการบริษัท ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) อาคารสาธรนครทาวเวอร์ ชัน้ 12 เลขที่ 100 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 66 2724 8041-42 โทรสาร 66 2724 8044

ผู้ถือหุ้น
)

เอกสำรประกอบกำรขอออกใบหุ้นสำมัญฉบับใหม่
1. เอกสำรแสดงตนของผู้ถอื หุ้น
 กรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นบุคคลธรรมดำ
สัญชาติไทย
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกต้ องโดยเจ้ าของบัตร (บัตรต้ องไม่หมดอายุ)
สัญชาติอื่น ๆ ที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทย
- สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ องโดยเจ้ าของบัตร (บัตรต้ องไม่
หมดอายุ)
 กรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นนิติบุคคล
สัญชาติไทย
1. สาเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามแทนนิติบคุ คล
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ องโดย
เจ้ าของบัตร (บัตรต้ องไม่หมดอายุ)
สัญชาติอื่นที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทย
1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบคุ คล (Certificate of Incorporation) และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้ าหน้ าที่
ของนิติบคุ คลนัน้ (Affidavit) หรื อหน่วยงานของประเทศนันที
้ ่นิติบคุ คลมีภมู ิลาเนา ซึง่ รับรองถึงชื่อนิติบคุ คลชื่อผู้มีอานาจ
ลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล ที่ตงส
ั ้ านักงานแห่งใหญ่ และอานาจหรื อเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล ที่ตงั ้
สานักงานใหญ่ และอานาจหรื อเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล
ก. ให้ เจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทาหรื อรับรองความ
ถูกต้ อง ทาการรับรองความถูกต้ อง ทาการรับรองลายมือชื่อผู้จดั ทาหรื อผู้ให้ คารับรองความถูกต้ องของเอกสารดังกล่าว
ข. ให้ เจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทย ในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้ จดั ทาหรื อรับรองความถูกต้ องทาการ
รับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ได้ ดาเนินการตาม 1 (ก)
 การรับรองเอกสารข้ างต้ นต้ องรับรองไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นต่อนายทะเบียน
2. สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลพร้ อมลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกต้ องโดยเจ้ าของบัตร (บัตรต้ องไม่หมดอายุ)
2. หลักฐำนประกอบกำรขอออกใบหุ้นสำมัญใหม่ จะต้ องมีเอกสำรแสดงตนตำมข้ อ 1 และเพิ่มเอกสำรดังต่ อไปนี ้
 กรณีการขอออกใบหุ้นสามัญใหม่ เนื่องจากสูญหาย โปรดแนบ
- บันทึกแจ้ งความของสถานีตารวจ ต้ องระบุชื่อผู้ถือหุ้น เลขทีใ่ บหุ้น จานวนหุ้นที่สญ
ู หาย ซึง่ รายละเอียดดังกล่าวสามารถ
ติดต่อขอรายละเอียดได้ ที่ สานักเลขานุการบริ ษัท ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) อาคารสาธรนครทาวเวอร์
ชัน้ 12 เลขที่ 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 66 2724 8041-42
(ถ้ าบันทึกแจ้ งความเป็ นฉบับสาเนา ต้ องให้ เจ้ าหน้ าทีต่ ารวจลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง)
 กรณี เปลีย่ นชื่อ-สกุล โปรดแนบหลักฐานใบสาคัญการเปลีย่ นชื่อตัว-ชื่อสกุล/ใบสาคัญการสมรส/ใบสาคัญการหย่า แล้ วแต่กรณี
 กรณีการขอออกใบหุ้นสามัญใหม่ เนื่องจาก เปลีย่ นชื่อ-สกุล/ชารุด/แยกใบหุ้น/รวมใบหุ้น โปรดแนบ
- ใบหุ้นสามัญฉบับเดิม

