
                                                                                                                                                                       

 

Highly Confidential 

 

ขา้พเจา้  
ในฐานะผูจ้ดัการมรดกของ (ระบชุื่อผูเ้สยีชวีติ)   
ซึง่เป็นผูถ้อืหลกัทรพัย ์บรษิทั/กองทุนรวม  
เลขทีใ่บหุน้  
จ านวน                                             หุน้/หน่วย ตวัอกัษร                                                                              หุน้/หน่วย                             
          มคีวามประสงคใ์หบ้รษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูยร์บัฝากฯ”) โอนหลกัทรพัยด์งักล่าวใหแ้กผู่ร้บัมรดก
ตามรายชื่อและจ านวนหุน้ ดงัต่อไปนี้ 
 

ชื่อผูร้บัมรดก________________________________________________ไดร้บัหลกัทรพัยม์รดกจ านวน_______________หุน้/หน่วย 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง เลขที_่______________________________สญัชาต_ิ_____________อาชพี____________ 
ทีอ่ยู่ส าหรบัการตดิต่อ______________________________________________________________________________________ 
รหสัไปรษณีย_์_________________โทรศพัทบ์า้น_________________________โทรศพัทท์ีท่ างาน__________________________
โทรศพัทเ์คลื่อนที_่_______________________________________อเีมล  
กรณีหลกัทรพัยท์ีร่บัโอนเป็นประเภทหน่วยลงทุน มคีวามประสงคใ์หน้ายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ หกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย  ไมห่กัภาษ ีณ ทีจ่่าย 
 

ผูร้บัมรดก มีความประสงค ์  ประทบัตรารบัรองการโอนบนใบหลกัทรพัยฉ์บบัเดมิ   ออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ 
 

ผูร้บัมรดก มีความประสงค ์รบัใบหลกัทรพัย ์โปรดเลอืก    

 รบัทีศ่นูยร์บัฝากฯ (กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนรบัแทน โปรดลงนามมอบอ านาจท่ีหน้า 2)  

 สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย์       รบัทีบ่รษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์    
 

*กรณที่านเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยค์รัง้แรก ทีอ่ยู่ขา้งตน้จะเป็นทีอ่ยูห่ลกัทีใ่ชใ้นการจดัส่งใบมอบฉนัทะและเอกสารเชญิประชุมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพยีงทีอ่ยู่เดยีว          
ขา้พเจา้ในฐานะผูจ้ดัการมรดกขอรบัรองและยนืยนัว่า 
              1. ขา้พเจา้ไดจ้ดัการหลกัทรพัย์มรดกไปโดยสุจรติ ชอบดว้ยกฎหมาย และขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งต้นเป็นความจรงิ หากจะพงึมหี รอื
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดขึน้แก่ศูนย์รบัฝากฯ อนัเนื่องมาจากการด าเนินการตามรายการทีร่ะบุไวข้า้งต้น ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบใน ความเสยีหายที่
เกดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ จนครบถว้น   
              2. กรณีที่ขา้พเจ้าด าเนินการโอนหลกัทรพัย์มรดกที่ไม่เขา้เงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงนิได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ขา้พเจ้ารบัทราบว่าอาจมภีาระภา ษีอัน
เนื่องจากการกระท าดงักล่าว ทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กรมสรรพากรก าหนด นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศูนย์รบัฝากฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฏใน
เอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตามกฎหมายในการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้       

      3. ขา้พเจ้าได้ศกึษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในค าประกาศเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์แห่งประ เทศไทย (“กลุ่มตลาด
หลกัทรพัย์ฯ”)(https://www.set.or.th/th/privacy-notice) เป็นอย่างดแีลว้และรบัทราบว่าขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่
ขา้พเจา้เปิดเผยใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ (หากม)ี จะถูกประมวลผลและไดร้บัความคุม้ครองภายใตค้ าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าว โดยขา้พเจา้ขอยนืยนั
และรบัรองว่า ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการใหบุ้คคลทีส่ามไดอ่้านรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าวแลว้ รวมทัง้ไดร้บัความยนิยอมจาก
บุคคลทีส่ามในการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามนัน้แก่ศนูยร์บัฝากฯ อย่างถูกตอ้งและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ  
              นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าส าหรบักรณีด าเนินการพเิศษ (เช่น กรณีทีใ่ชก้ารพมิพ์ลายนิ้วมอืแทนการลงลายมอืชือ่) ซึ่งต้องน าส่งขอ้มลูเพิม่เติ มที่
อาจมขีอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวรวมอยู่ดว้ยนัน้ โดยขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวเป็นขอ้มลูทีม่คีวามจ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศนูย์ รบัฝากฯ ดงันัน้การไมไ่ด้
รบัขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวจงึอาจท าใหศู้นย์รบัฝากฯ ไม่สามารถใหบ้รกิารแก่ขา้พเจา้ได ้และโดยการลงนามในแบบค าขอนี้ ขา้พเจา้ตกลงและ ยนิยอมใหศู้นยร์บั
ฝากฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ เพือ่การใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ                                                                                  

 
 

 
ลงชือ่         ผูจ้ดัการมรดก   โทรศพัท ์        
       (       )                   อเีมล                 
 

ศรท-103 แบบค าขอจดัการหลกัทรพัยม์รดก 

ศรท-103_V.5/2022 : 01/09/2022 

หน้า 1/2 

* กรณีผูจ้ดัการมรดกไม่ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง โปรดลงนามมอบอ านาจท่ีหน้า 2 
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* กรณีผู้จดัการมรดก มอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนด าเนินการแทน ต้องลงลายมือช่ือในช่องลงช่ือผู้จดัการมรดกและผู้มอบอ านาจ       

   
- 

 

** กรณีผู้รบัมรดกไม่ใช่ผู้จดัการมรดก มีความประสงคม์อบอ านาจให้บคุคลอ่ืนด าเนินการรบัใบหลกัทรพัยแ์ทนต้องลงลายมือช่ือ 
    ในช่องลงช่ือผู้มอบอ านาจ       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

       ขา้พเจา้ (ผู้จดัการมรดก) ขอมอบอ านาจให_้________________________________________ด าเนินการ 
  ยื่นแบบค าขอฯ     ยื่นแบบค าขอฯ และรบัใบหลกัทรพัย์* แทนขา้พเจา้ 
*กรณีผูจ้ดัการมรดกเป็นผูร้บัมรดก 
 
 
 
 ลงชื่อ__________________________________ผูม้อบอ านาจ    ลงชื่อ_________________________________ ผูร้บัมอบอ านาจ                            
       (__________________________________)                         (_________________________________)  
                                                                                     โทรศพัท_์_____________________________      
                                                  

     

       ขา้พเจา้ (ผู้รบัมรดก) ขอมอบอ านาจให_้_________________________________________________ด าเนินการ 
รบัใบหลกัทรพัย ์แทนขา้พเจา้ 
 
 
 ลงชื่อ__________________________________ผูม้อบอ านาจ    ลงชื่อ__________________________________ ผูร้บัมอบอ านาจ                            
       (__________________________________)                          (_________________________________)  
                                                                                     โทรศพัท_์_____________________________      
                                                  

 

ส าหรบัเจา้หน้าที ่
วนัที_่______________________________ เลขทีร่ายการ______________________ผูต้รวจรบั_____________________ 
 

 

ไดต้รวจสอบหลกัฐานแสดงตนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัย์แลว้ 
ลงชือ่_________________________________เจา้หน้าที ่

เอกสารประกอบ โปรดดรูายละเอยีดแนบ 

อากร
แสตมป์ 
10 บาท 

(กรณี

มอบ

อ ำนำจ) 

แบบค าขอจดัการหลกัทรพัยม์รดก ศรท-103 

ศรท-103_V.5/2022 : 01/09/2022 

หน้า 2/2 
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1.  แบบค าขอจดัการหลกัทรพัยม์รดก กรอกรายละเอยีดครบถว้น พรอ้มลงลายมอืชือ่โดยผูจ้ดัการมรดก  
2.  ส าเนาค าสัง่ศาลแต่งตัง้ผูจ้ดัการมรดก และส าเนาหนังสือรบัรองคดีถึงท่ีสดุ ท่ีศาลรบัรองไม่เกิน 1 ปี พรอ้มลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนา 
     ถูกตอ้งโดยผูจ้ดัการมรดก (ทุกหน้า) 
3.  ส าเนาใบมรณบตัรของผู้เสียชีวิต  ผูจ้ดัการมรดกลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
4.  ใบหลกัทรพัยฉ์บบัจริง ดา้นหลงัใบหลกัทรพัย ์
    ช่องผูโ้อน   ผูจ้ดัการมรดก ลงชือ่สลกัหลงัโอน 
    ช่องผูร้บัโอน    ผูร้บัหลกัทรพัยม์รดก ลงชือ่สลกัหลงัรบัโอน  
    หมายเหตุ กรณผีูจ้ดัการมรดกเป็นผูร้บัหลกัทรพัยม์รดก ผูจ้ดัการมรดกตอ้งลงชือ่ในชอ่งผูโ้อนและช่องผูร้บัโอน 
5.  เอกสารแสดงตนของผูจ้ดัการมรดกและผูร้บัโอนและผูร้บัมอบอ านาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง  
    กรณบีุคคล/นิตบิุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่างของแบบค าขอฯ  
    หรอื https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิตบิุคคล.pdf 
6. ส าเนาเอกสารแสดงตนส าหรบักรณดี าเนินการทัว่ไปทีน่ าส่งใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ อาจปรากฏขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว ซึง่เป็นขอ้มลูที่ไม ่
   จ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ และศนูยร์บัฝากฯ ไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ดงันัน้ เจา้ของ 
   เอกสารสามารถด าเนินการขดีฆา่เพือ่ปกปิดขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าวก่อนน าส่งเอกสารแสดงตนทีป่รากฏขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่ ี
   ความอ่อนไหวนัน้ใหแ้กศ่นูยร์บัฝากฯ ทัง้นี้ในกรณทีีไ่มไ่ดด้ าเนินการเพือ่ปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ศนูยร์บัฝากฯ จะถอืว่า 
   ท่านไดใ้หค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว 

    
  

ประเภทบคุคล  เอกสารแสดงตน   

บคุคลธรรมดา 
- สญัชาติไทย 

1. กรณผีูจ้ดัการมรดกและผูร้บัโอนมาด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัจริง 
2. กรณผีูจ้ดัการมรดกไมไ่ดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นมาด าเนินการแทนและน าบตัรประจ าตวั 
    ประชาชนของผูจ้ดัการมรดก  ฉบบัจริง และส าเนา ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร มาแสดง  
3. กรณผีูร้บัโอนไมไ่ดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอืน่มาด าเนินการแทน น าบตัรประจ าตวัประชาชนของ 
    ผูร้บัโอน ฉบบัจริง และส าเนา ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร มาแสดง 
4. กรณสี่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณยี ์โปรดแนบ  
   - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร    

บคุคลธรรมดา  
- สญัชาติอ่ืน  

1. กรณผีูจ้ดัการมรดกและผูร้บัโอน มาด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ฉบบัจริง  
2. กรณผีูจ้ดัการมรดกไมไ่ดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านจใหบุ้คคลอื่นมาด าเนินการแทนและน าใบต่างดา้ว/หนงัสอื 
    เดนิทางของผูจ้ดัการมรดก ฉบบัจริง*  และส าเนา ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร มาแสดง  
3. กรณผีูร้บัโอนไมไ่ดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอืน่มาด าเนินการแทน น าใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง    
    ของผูร้บัโอน ฉบบัจริง*  และส าเนา   ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร มาแสดง 
    * กรณไีมส่ามารถแสดงหนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิได ้หรอื ส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณยี์ 
       - ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ตอ้งใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public รบัรองความถูกตอ้งของส าเนาหนงัสอืเดนิทาง และใหส้ถานทตูไทย 
        หรอืกงสุลไทยรบัรองลายมอืชือ่และตราประทบัของเจา้หน้าที่ Notary Public ดว้ย      
    การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ ืน่แบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
    * กรณไีมส่ามารถแสดงใบต่างดา้วฉบบัจรงิได ้หรอื ส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณยี์ 
      โปรดแนบ หนงัสอืรบัรองรายการเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร  (อายุไมเ่กนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร) เพิม่เตมิ 

เอกสารประกอบการขอจดัการหลกัทรพัยม์รดก 
 

 

ศรท-103 

ศรท-103_V.5/2022 : 01/09/2022 

หมายเหตุ : 1. ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว หมายความถงึ ขอ้มลูทีม่คีวามหมายตามที ่มาตรา 26 ของ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ก าหนดไว ้ 
                   เช่น ศาสนา หมูเ่ลอืด เป็นตน้ 
               2. ศนูยร์บัฝากฯ จะพจิารณาเอกสารขา้งตน้ เมือ่ไดร้บัเอกสารทีค่รบถว้นและปรากฏขอ้มลูชดัเจน เช่น ภาพถ่ายส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
                  ทีช่ดัเจน หรอืการลงลายมอืชือ่ชดัเจน เป็นตน้ 
 

https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิติบุคคล.pdf

