ศรท-103

แบบคาขอจัดการหลักทรัพย์มรดก

ข้าพเจ้า
ในฐานะผูจ้ ดั การมรดกของ (ระบุช่อื ผูเ้ สียชีวติ )
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เจ้ามรดก”)
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ กองทุนรวม/บริษทั
เลขทีใ่ บหุน้
รวมจานวน
หน่ วย/หุน้ ตัวอักษร
หน่ วย/หุน้
มีความประสงค์ให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ”) โอนหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้แก่ผรู้ บั มรดก
ตามรายชื่อและจานวนหุน้ ดังต่อไปนี้
1. นาย/นาง/นางสาว
ได้รบั หลักทรัพย์มรดกจานวน
หน่ วย/หุน้
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่
สัญชาติ
อาชีพ
*ทีอ่ ยูส่ าหรับการติดต่อ__________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ___________โทรศัพท์บา้ น__________________________โทรศัพท์ทท่ี างาน____________________________
โทรศัพท์เคลื่อนที_่ _____________________โทรสาร_________________อีเมล______________________________________
กรณีหลักทรัพย์ทร่ี บั โอนเป็ นประเภทหน่วยลงทุน มีความประสงค์ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์  หักภาษี ณ ทีจ่ ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย
*กรณีทา่ นเป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ครัง้ แรก ทีอ่ ยู่ขา้ งต้นจะเป็ นทีอ่ ยู่หลักทีใ่ ช้ในการจัดส่งใบมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพียงทีอ่ ยูเ่ ดียว

ผู้รบั มรดก มีความประสงค์  ประทับตรารับรองการโอนบนใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม  ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่
ผู้รบั มรดก มีความประสงค์ รับใบหลักทรัพย์ โปรดเลือก 
 รับทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ  ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื หลักทรัพย์  รับทีบ่ ริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
ข้าพเจ้าในฐานะผูจ้ ดั การมรดกขอรับรองและยืนยันว่า
1. ข้าพเจ้าได้จดั การหลักทรัพย์มรดกไปโดยสุจริต ชอบด้วยกฎหมาย และขอรับรองว่าข้อความตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความ
จริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ อันเนื่องมาจากการดาเนินการตามรายการที่ระบุไว้ขา้ งต้น
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ และชดใช้ให้แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ จนครบถ้วน
2. กรณีทข่ี า้ พเจ้าดาเนินการโอนหลักทรัพย์มรดกที่ไม่เข้าเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ข้าพเจ้ารับทราบว่าอาจ
มีภาระภาษีอนั เนื่องจากการกระทาดังกล่าว ทัง้ นี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี รมสรรพากรกาหนด นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษทั
ศูนย์รบั ฝากฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลทีป่ รากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่ วยงานอื่นทีม่ อี านาจตามกฎหมายในการขอเรียกดูขอ้ มูล
ดังกล่าวได้

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียด ด้านหลังแบบคาขอฯ 

ลงชื่อ

ผูจ้ ดั การมรดก
มีใบประจาต่อ_______แผ่น
(
) โทรศัพท์
กรณี ผ้จู ดั การมรดก มอบอานาจให้บคุ คลอื่นดาเนิ นการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้จดั การมรดกและผู้มอบอานาจ
ข้าพเจ้า ขอมอบอานาจให้__________________________________________________ยืน่ แบบคาขอฯ แทนข้าพเจ้า

อากรแสตมป์
10 บาท

(กรณีมอบ
ลงชือ่ ______________________________ผูม้ อบอานาจ ลงชือ่ _______________________________ ผูร้ บั มอบอานาจ
อำนำจ)
(_____________________________)
(________________________________) โทรศัพท์__________________
สาหรับเจ้าหน้าที่
วันที_่ ________________ เลขทีร่ ายการ____________ผูต้ รวจรับ_____________

ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผูถ้ อื หลักทรัพย์แล้ว
ลงชือ่ ____________________________เจ้าหน้าที่

เอกสารประกอบการขอจัดการหลักทรัพย์มรดก
1. แบบคาขอจัดการหลักทรัพย์มรดก กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อโดยผูจ้ ดั การมรดก
2. สาเนาคาสั ่งศาลแต่งตัง้ ผู้จดั การมรดก และสาเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สดุ ที่ศาลรับรองไม่เกิ น 1 ปี
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูจ้ ดั การมรดก (ทุกหน้า)
3. สาเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต ผูจ้ ดั การมรดกลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ใบหลักทรัพย์ฉบับจริง ด้านหลังใบหลักทรัพย์
ช่องผู้โอน ผูจ้ ดั การมรดก ลงชื่อสลักหลังโอน
ช่องผู้รบั โอน ผูร้ บั หลักทรัพย์มรดก ลงชื่อสลักหลังรับโอน
หมายเหตุ กรณีผจู้ ดั การมรดกเป็ นผูร้ บั หลักทรัพย์มรดก ผูจ้ ดั การมรดกต้องลงชื่อในช่องผูโ้ อนและช่องผูร้ บั โอน
5. เอกสารแสดงตนของผู้จดั การมรดกและผู้รบั โอนและผู้รบั มอบอานาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตาราง
ด้านล่าง กรณีบุคคล/นิตบิ ุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของ
แบบคาขอฯ หรือ https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210104_person_juristic.pdf
ประเภทบุคคล

เอกสารแสดงตน

บุคคลธรรมดา
- สัญชาติ ไทย

1. กรณีผจู้ ดั การมรดกและผูร้ บั โอนมาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริ ง
2. กรณีผจู้ ดั การมรดกไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลอื่นนาบัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริง และสาเนา
ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง
3. กรณีผรู้ บั โอนไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลอื่นมาดาเนินการแทน นาบัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริง
และสาเนา ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง
4. กรณีสง่ เอกสารมาดาเนินการทางไปรษณีย์ โปรดแนบ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

บุคคลธรรมดา
- สัญชาติ อื่น

1. กรณีผูจ้ ดั การมรดกและผูร้ บั โอน มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง
2. กรณีผูจ้ ดั การมรดกไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลอื่นนาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทางของผูโ้ อน ฉบับจริง*
และสาเนา ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร มาแสดง
3. กรณีผรู้ บั โอนไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอานาจให้บุคคลอื่นมาดาเนินการแทน นาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง
ของผูร้ บั โอน ฉบับจริง* และสาเนา ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร มาแสดง
* กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดาเนินการทางไปรษณีย์
- สาเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสาเนาหนังสือเดินทาง และให้สถานทูต
ไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันทีย่ ่นื แบบคาขอต่อนายทะเบียน
* กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างด้าวฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดาเนินการทางไปรษณีย์
- หนังสือรับรองรายการเกีย่ วกับทะเบียนราษฎร (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)
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