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ข้าพเจ้า
ในฐานะผูจ้ ดั การมรดกของ (ระบุช่อื ผูเ้ สียชีวติ )
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ บริษทั /กองทุนรวม
เลขทีใ่ บหุน้
จานวน
หุน้ /หน่วย ตัวอักษร
หุน้ /หน่วย
มีความประสงค์ให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รบั ฝากฯ”) โอนหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้แก่ผรู้ บั มรดก
ตามรายชื่อและจานวนหุน้ ดังต่อไปนี้
ชื่อผูร้ บั มรดก________________________________________________ได้รบั หลักทรัพย์มรดกจานวน_______________หุน้ /หน่วย
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที_่ ______________________________สัญชาติ______________อาชีพ____________
ทีอ่ ยู่สาหรับการติดต่อ______________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ _________________โทรศัพท์บา้ น_________________________โทรศัพท์ทท่ี างาน__________________________
โทรศัพท์เคลื่อนที_่ _______________________________________อีเมล
กรณีหลักทรัพย์ทร่ี บั โอนเป็ นประเภทหน่วยลงทุน มีความประสงค์ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์  หักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย  ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย
ผูร้ บั มรดก มีความประสงค์  ประทับตรารับรองการโอนบนใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม  ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่
ผูร้ บั มรดก มีความประสงค์ รับใบหลักทรัพย์ โปรดเลือก 
 รับทีศ่ นู ย์รบั ฝากฯ (กรณี มอบอานาจให้บุคคลอื่นรับแทน โปรดลงนามมอบอานาจที่หน้ า 2)
 ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หลักทรัพย์  รับทีบ่ ริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
*กรณีท่านเป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ครัง้ แรก ทีอ่ ยู่ขา้ งต้นจะเป็ นทีอ่ ยูห่ ลักทีใ่ ช้ในการจัดส่งใบมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพียงทีอ่ ยู่เดียว
ข้าพเจ้าในฐานะผูจ้ ดั การมรดกขอรับรองและยืนยันว่า
1. ข้าพเจ้าได้จดั การหลักทรัพย์มรดกไปโดยสุจริต ชอบด้วยกฎหมาย และขอรับรองว่าข้อความตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริง หากจะพึงมีห รือ
ก่อให้เกิดความเสียหายใดขึน้ แก่ศูนย์รบั ฝากฯ อันเนื่องมาจากการดาเนินการตามรายการทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบใน ความเสียหายที่
เกิดขึน้ และชดใช้ให้แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ จนครบถ้วน
2. กรณีท่ขี า้ พเจ้าดาเนินการโอนหลักทรัพย์มรดกที่ไ ม่เข้าเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ไ ม่ว่ากรณีใด ๆ ข้าพเจ้ารับทราบว่าอาจมีภาระภา ษีอ ัน
เนื่องจากการกระทาดังกล่าว ทัง้ นี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมสรรพากรกาหนด นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าศูนย์รบั ฝากฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลทีป่ ราก ฏใน
เอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นทีม่ อี านาจตามกฎหมายในการขอเรียกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้
3. ข้าพเจ้าได้ศกึ ษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคาประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาด
หลักทรัพย์ฯ”)(https://www.set.or.th/th/privacy-notice) เป็ นอย่างดีแล้วและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่
ข้าพเจ้าเปิ ดเผยให้แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ (หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รบั ความคุม้ ครองภายใต้คาประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้าขอยืนยัน
และรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดาเนินการให้บุคคลทีส่ ามได้อ่านรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในคาประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว รวมทัง้ ได้รบั ความยินยอมจาก
บุคคลทีส่ ามในการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ ามนัน้ แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ อย่างถูกต้องและเป็ นไปตามกฎหมายทุกประการ
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสาหรับกรณีดาเนินการพิเศษ (เช่น กรณีทใ่ี ช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชือ่ ) ซึ่งต้องนาส่งข้อมูลเพิม่ เติ มที่
อาจมีขอ้ มูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวรวมอยู่ดว้ ยนัน้ โดยข้อมูลเพิม่ เติมดังกล่าวเป็ นข้อมูลทีม่ คี วามจาเป็ นต่อการให้บริการของศูนย์ รบั ฝากฯ ดังนัน้ การไม่ได้
รับข้อมูลเพิม่ เติมดังกล่าวจึงอาจทาให้ศูนย์รบั ฝากฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ขา้ พเจ้าได้ และโดยการลงนามในแบบคาขอนี้ ข้าพเจ้าตกลงและ ยินยอมให้ศูนย์รบั
ฝากฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวนัน้ เพือ่ การให้บริการของศูนย์รบั ฝากฯ

ผูจ้ ดั การมรดก โทรศัพท์

ลงชือ่

(

)

* กรณี ผจ้ ู ดั การมรดกไม่ได้มาดาเนิ นการด้วยตนเอง โปรดลงนามมอบอานาจที่ หน้ า 2
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* กรณี ผ้จู ดั การมรดก มอบอานาจให้บคุ คลอื่นดาเนิ นการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้จดั การมรดกและผู้มอบอานาจ
ข้าพเจ้า (ผู้จดั การมรดก) ขอมอบอานาจให้_________________________________________ดาเนินการ
 ยื่นแบบคาขอฯ  ยื่นแบบคาขอฯ และรับใบหลักทรัพย์* แทนข้าพเจ้า
*กรณีผจู้ ดั การมรดกเป็ นผูร้ บั มรดก

อากร
แสตมป์
10 บาท

(กรณี
มอบ
อำนำจ)

ลงชื่อ__________________________________ผูม้ อบอานาจ ลงชื่อ_________________________________ ผูร้ บั มอบอานาจ
(__________________________________)
(_________________________________)
โทรศัพท์______________________________
-

** กรณี ผ้รู บั มรดกไม่ใช่ผ้จู ดั การมรดก มีความประสงค์มอบอานาจให้บคุ คลอื่นดาเนิ นการรับใบหลักทรัพย์แทนต้องลงลายมือชื่อ
ในช่องลงชื่อผู้มอบอานาจ
ข้าพเจ้า (ผู้รบ
ั มรดก) ขอมอบอานาจให้__________________________________________________ดาเนินการ
รับใบหลักทรัพย์ แทนข้าพเจ้า

ลงชื่อ__________________________________ผูม้ อบอานาจ ลงชื่อ__________________________________ ผูร้ บั มอบอานาจ
(__________________________________)
(_________________________________)
โทรศัพท์______________________________

สาหรับเจ้าหน้าที่
วันที_่ ______________________________ เลขทีร่ ายการ______________________ผูต้ รวจรับ_____________________

ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผูถ้ อื หลักทรัพย์แล้ว
ลงชือ่ _________________________________เจ้าหน้าที่

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดแนบ
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เอกสารประกอบการขอจัดการหลักทรัพย์มรดก

1. แบบคาขอจัดการหลักทรัพย์มรดก กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมลงลายมือชือ่ โดยผูจ้ ดั การมรดก
2. สาเนาคาสั ่งศาลแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การมรดก และสาเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สดุ ที่ศาลรับรองไม่เกิ น 1 ปี พร้อมลงลายมือชือ่ รับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผูจ้ ดั การมรดก (ทุกหน้า)
3. สาเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต ผูจ้ ดั การมรดกลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง
4. ใบหลักทรัพย์ฉบับจริ ง ด้านหลังใบหลักทรัพย์
ช่องผูโ้ อน ผูจ้ ดั การมรดก ลงชือ่ สลักหลังโอน
ช่องผูร้ บั โอน ผูร้ บั หลักทรัพย์มรดก ลงชือ่ สลักหลังรับโอน
หมายเหตุ กรณีผจู้ ดั การมรดกเป็ นผูร้ บั หลักทรัพย์มรดก ผูจ้ ดั การมรดกต้องลงชือ่ ในช่องผูโ้ อนและช่องผูร้ บั โอน
5. เอกสารแสดงตนของผูจ้ ดั การมรดกและผูร้ บั โอนและผูร้ บั มอบอานาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
กรณีบุคคล/นิตบิ ุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคาขอฯ
หรือ https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิตบ
ิ ุคคล.pdf
6. สาเนาเอกสารแสดงตนสาหรับกรณีดาเนินการทัวไปที
่ น่ าส่งให้แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว ซึง่ เป็ นข้อมูลที่ไม่
จาเป็ นต่อการให้บริการของศูนย์รบั ฝากฯ และศูนย์รบั ฝากฯ ไม่มคี วามประสงค์ทจ่ี ะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าว ดังนัน้ เจ้าของ
เอกสารสามารถดาเนินการขีดฆ่าเพือ่ ปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนาส่งเอกสารแสดงตนทีป่ รากฏข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ี
ความอ่อนไหวนัน้ ให้แก่ศนู ย์รบั ฝากฯ ทัง้ นี้ในกรณีทไ่ี ม่ได้ดาเนินการเพือ่ ปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าว ศูนย์ร บั ฝากฯ จะถือว่า
ท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าว
ประเภทบุคคล

เอกสารแสดงตน

บุคคลธรรมดา
- สัญชาติ ไทย

1. กรณีผจู้ ดั การมรดกและผูร้ บั โอนมาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริ ง
2. กรณีผจู้ ดั การมรดกไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอานาจให้บุคคลอื่นมาดาเนินการแทนและนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูจ้ ดั การมรดก ฉบับจริ ง และสาเนา ลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง
3. กรณีผรู้ บั โอนไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอานาจให้บุคคลอืน่ มาดาเนินการแทน นาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผูร้ บั โอน ฉบับจริ ง และสาเนา ลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง
4. กรณีส่งเอกสารมาดาเนินการทางไปรษณีย์ โปรดแนบ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

บุคคลธรรมดา
- สัญชาติ อื่น

1. กรณีผจู้ ดั การมรดกและผูร้ บั โอน มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริ ง
2. กรณีผจู้ ดั การมรดกไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอานจให้บุคคลอื่นมาดาเนินการแทนและนาใบต่างด้าว/หนังสือ
เดินทางของผูจ้ ดั การมรดก ฉบับจริ ง* และสาเนา ลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร มาแสดง
3. กรณีผรู้ บั โอนไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอานาจให้บุคคลอืน่ มาดาเนินการแทน นาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง
ของผูร้ บั โอน ฉบับจริ ง* และสาเนา ลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร มาแสดง
* กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดาเนินการทางไปรษณีย์
- สาเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสาเนาหนังสือเดินทาง และให้สถานทูตไทย
หรือกงสุลไทยรับรองลายมือชือ่ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย่ น่ื แบบคาขอต่อนายทะเบียน
* กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างด้าวฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดาเนินการทางไปรษณีย์
โปรดแนบ หนังสือรับรองรายการเกีย่ วกับทะเบียนราษฎร (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) เพิม่ เติม

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว หมายความถึง ข้อมูลทีม่ คี วามหมายตามที่ มาตรา 26 ของ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล กาหนดไว้
เช่น ศาสนา หมูเ่ ลือด เป็ นต้น
2. ศูนย์รบั ฝากฯ จะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมือ่ ได้รบั เอกสารทีค่ รบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น ภาพถ่ายสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ทีช่ ดั เจน หรือการลงลายมือชือ่ ชัดเจน เป็ นต้น
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