ศรท-103
แบบคําขอจัดการหลักทรัพย์มรดก
วันที. .......................................................
ข้าพเจ้า ................................................................................................................................ ในฐานะผูจ้ ดั การมรดกของ
(ระบุชอื ผูเ้ สียชีวติ )............................................................................................................. (ต่อไปนี'จะเรียกว่า “เจ้ามรดก”) ซึง เป็ น
ผูถ้ อื หลักทรัพย์ กองทุนรวม/บริษทั ...............................................................................................................................................
เลขทีใ บหุน้ ..................................................................................................................................................................................
รวมจํานวน.............................................หน่วย/หุน้ ตัวอักษร…....................................................................................หน่วย/หุน้
มีความประสงค์ให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ”) โอนหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้แก่ผรู้ บั
มรดกตามรายชือ และจํานวนหุน้ ดังต่อไปนี'
1. นาย/นาง/นางสาว............................................................................ได้รบั หลักทรัพย์มรดกจํานวน ....................................หน่วย/หุน้
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที. .................................................สัญชาติ..............................อาชีพ..................................
*ทีอ ยูส่ าํ หรับการติดต่อ..........................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ .............................โทรศัพท์บา้ น........................................................โทรศัพท์ทที ํางาน..................................................
โทรศัพท์เคลือนที. ....................................................โทรสาร...............................................อีเมล............……..…………….……………
 กรณีหลักทรัพย์ทรี บั โอนเป็ นประเภทหน่ วยลงทุน มีความประสงค์ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์  หักภาษี ณ ทีจ ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ ่าย
*กรณีท่านเป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ครัง' แรก ทีอ ยู่ขา้ งต้นจะเป็ นทีอ ยู่หลักทีใ ช้ในการจัดส่งใบมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุมต่างๆ ทีเ กีย วข้องเพียงทีอ ยู่เดียว

ผูร้ บั มรดก มีความประสงค์ รับใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ โปรดเลือก 
 รับทีบ ริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ  ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ ยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื หลักทรัพย์  รับทีบ ริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
ข้าพเจ้าในฐานะผูจ้ ดั การมรดกขอรับรองและยืนยันว่า
1. ข้าพเจ้าได้จดั การหลักทรัพย์มรดกไปโดยสุจริต ชอบด้วยกฎหมาย และขอรับรองว่าข้อความตามทีระบุไว้ขา้ งต้นเป็ น
ความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึน' แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ อันเนืองมาจากการดําเนินการตามรายการทีร ะบุไว้
ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทีเ กิดขึน' และชดใช้ให้แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ จนครบถ้วน
2. กรณีทขี า้ พเจ้าดําเนินการโอนหลักทรัพย์มรดกทีไ ม่เข้าเงือนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่วา่ กรณีใด ๆ ข้าพเจ้ารับทราบ
ว่าอาจมีภาระภาษีอนั เนืองจากการกระทําดังกล่าว ทัง' นี' เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกี รมสรรพากรกําหนด นอกจากนี' ข้าพเจ้ารับทราบ
ว่าบริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมูลทีป รากฎในเอกสารนี'ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอืน ทีม อี าํ นาจตามกฎหมายในการ
ขอเรียกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอี ยด ด้านหลังแบบคําขอฯ 

ลงชือ ...................................................................................... ผูจ้ ดั การมรดก

มีใบประจําต่อ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,แผ่น

(......................................................................................) โทร...........................................................................
กรณี ผ้จู ดั การมรดก มอบอํานาจให้บคุ คลอื%นดําเนิ นการแทน ต้องลงลายมือชื%อในช่องลงชื%อผู้จดั การมรดกและผู้มอบอํานาจ
ข้าพเจ้า ขอมอบอํานาจให้...........................................................................ดําเนินการยืน แบบคําขอฯ แทนข้าพเจ้า

อากรแสตมป์
10 บาท

ลงชือ .......................................................ผูม้ อบอํานาจ ลงชือ ........................................................... ผูร้ บั มอบอํานาจ
(.......................................................)
(…….….……….…………….………...) โทรศัพท์......................................
สําหรับเจ้าหน้าที
วันที…
 ................................. เลขทีร ายการ...............................ผูต้ รวจรับ......................

ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผูถ้ อื หลักทรัพย์แล้ว
ลงชือ .....................................................................เจ้าหน้าที

เอกสารประกอบการขอจัดการหลักทรัพย์มรดก
1. แบบคําขอจัดการหลักทรัพย์มรดก กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมลงลายมือชือ โดยผูจ้ ดั การมรดก
2. สําเนาคําสังศาลแต่
%
งตัง4 ผูจ้ ดั การมรดก ที%จ่าศาลหรือรองจ่าศาลรับรองไม่เกิ น 1 ปี พร้อมลงลายมือชือ รับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผูจ้ ดั การมรดก (ทุกหน้า)
3. สําเนาใบมรณบัตรของผูเ้ สียชีวิต ผูจ้ ดั การมรดกลงลายมือชือ รับรองสําเนาถูกต้อง
4. ใบหลักทรัพย์ฉบับจริง ด้านหลังใบหลักทรัพย์
ช่องผูโ้ อน ผูจ้ ดั การมรดก ลงชือ สลักหลังโอน
ช่องผูร้ บั โอน ผูร้ บั หลักทรัพย์มรดก ลงชือ สลักหลังรับโอน
หมายเหตุ กรณีผจู้ ดั การมรดกเป็ นผูร้ บั หลักทรัพย์มรดก ต้องลงชือ ในช่องผูโ้ อนและช่องผูร้ บั โอน
5. เอกสารแสดงตนของผูจ้ ดั การมรดกและผูร้ บั โอน ตามประเภทบุคคล
กรณีบุคคลประเภทอืน ๆ สอบถามข้อมูลเพิม เติมที SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบฟอร์ม
ประเภทบุคคล

เอกสารประกอบแบบคําขอ

บุคคลธรรมดา
- สัญชาติ ไทย

- บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริ ง* และสําเนา ลงลายมือชือ รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
* กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดําเนินการทางไปรษณีย์
โปรดแนบ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ลงลายมือชือ รับรองสําเนาถูกต้อง และ หนังสือรับรองสําเนารายการ
เกีย วกับบัตรประจําตัวประชาชนทีอ อกโดยสํานักงานเขต/อําเภอ ฉบับจริ ง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจาก
วันออกเอกสาร)
- สําเนาทะเบียนบ้านของผูจ้ ดั การมรดก ลงลายมือชือ รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูจ้ ดั การมรดก

บุคคลธรรมดา
- สัญชาติ อื%น

- ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริ ง* และสําเนา ลงลายมือชือ รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
(เอกสารไม่หมดอายุ)
* กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดําเนินการทางไปรษณีย์
- สําเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที Notary Public รับรองความถูกต้องของสําเนาหนังสือเดินทาง และให้
สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชือ และตราประทับของเจ้าหน้าที Notary Public ด้วย
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย นื แบบคําขอต่อนายทะเบียน

