
                                                                                                                                                     

 

      ขา้พเจา้             

ในฐานะผูจ้ดัการมรดกของ (ระบุชื่อผูเ้สยีชวีติ)      (ต่อไปน้ีจะเรยีกวา่ “เจา้มรดก”) 
ซึง่เป็นผูถ้อืหลกัทรพัย ์กองทุนรวม/บรษิทั          
เลขทีใ่บหุน้             
รวมจ านวน   หน่วย/หุน้ ตวัอกัษร       หน่วย/หุน้ 
มคีวามประสงคใ์หบ้รษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“บรษิทั ศูนยร์บัฝากฯ”) โอนหลกัทรพัยด์งักล่าวใหแ้ก่ผูร้บัมรดก
ตามรายชื่อและจ านวนหุน้ ดงัต่อไปน้ี 
1. นาย/นาง/นางสาว     ไดร้บัหลกัทรพัยม์รดกจ านวน   หน่วย/หุน้ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง เลขที่    สญัชาต ิ  อาชพี    
*ทีอ่ยูส่ าหรบัการตดิต่อ__________________________________________________________________________________ 
รหสัไปรษณีย_์___________โทรศพัทบ์า้น__________________________โทรศพัทท์ีท่ างาน____________________________
โทรศพัทเ์คลื่อนที_่_____________________โทรสาร_________________อเีมล______________________________________ 
กรณหีลกัทรพัยท์ีร่บัโอนเป็นประเภทหน่วยลงทุน มคีวามประสงคใ์หน้ายทะเบยีนหลกัทรพัย ์  หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย    ไมห่กัภาษ ีณ ทีจ่่าย 
*กรณีทา่นเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยค์รัง้แรก ทีอ่ยู่ขา้งตน้จะเป็นทีอ่ยู่หลกัทีใ่ชใ้นการจดัส่งใบมอบฉนัทะและเอกสารเชญิประชมุตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพยีงทีอ่ยูเ่ดยีว                                                                                                                                             
 

ผู้รบัมรดก มีความประสงค ์  ประทบัตรารบัรองการโอนบนใบหลกัทรพัยฉ์บบัเดมิ   ออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม ่ 

ผู้รบัมรดก มีความประสงค ์รบัใบหลกัทรพัย ์โปรดเลอืก    

 รบัทีบ่รษิทั ศูนยร์บัฝากฯ   สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย์  รบัทีบ่รษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์                                                                                                                                                                                               
 ขา้พเจา้ในฐานะผูจ้ดัการมรดกขอรบัรองและยนืยนัว่า 

1. ขา้พเจา้ไดจ้ดัการหลกัทรพัยม์รดกไปโดยสุจรติ ชอบดว้ยกฎหมาย และขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งต้นเป็นความ
จรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อให้เกิดความเสยีหายใดขึ้นแก่บรษิทั ศูนย์รบัฝากฯ อนัเน่ืองมาจากการด าเนินการตามรายการที่ระบุไว้ขา้งต้น 
ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่บรษิทั ศูนยร์บัฝากฯ จนครบถว้น   
            2. กรณีทีข่า้พเจา้ด าเนินการโอนหลกัทรพัยม์รดกที่ไมเ่ขา้เงื่อนไขการยกเวน้ภาษเีงนิไดไ้ม่ว่ากรณีใด ๆ ขา้พเจา้รบัทราบว่าอาจ
มภีาระภาษอีนัเน่ืองจากการกระท าดงักล่าว ทัง้น้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่กรมสรรพากรก าหนด นอกจากน้ี ขา้พเจา้รบัทราบว่าบริษทั 
ศูนยร์บัฝากฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฏในเอกสารน้ีใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตามกฎหมายในการขอเรยีกดูขอ้มูล
ดงักล่าวได ้                                                                                                
                                                              

ลงชื่อ         ผูจ้ดัการมรดก                         มใีบประจ าต่อ_______แผ่น                                                                                                                                                  
       (       )  โทรศพัท์                                   
กรณีผู้จดัการมรดก มอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนด าเนินการแทน ต้องลงลายมือช่ือในช่องลงช่ือผู้จดัการมรดกและผู้มอบอ านาจ                   

 

    ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให_้_________________________________________________ยืน่แบบค าขอฯ  แทนขา้พเจา้ 
 
 
 ลงชือ่______________________________ผูม้อบอ านาจ    ลงชือ่_______________________________ ผูร้บัมอบอ านาจ                            
       (_____________________________)                          (________________________________) โทรศพัท_์_________________                                         

ส าหรบัเจา้หน้าที ่
วนัที_่________________ เลขทีร่ายการ____________ผูต้รวจรบั_____________ 

ไดต้รวจสอบหลกัฐานแสดงตนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยแ์ลว้ 
ลงชือ่____________________________เจา้หน้าที ่
 
 

เอกสารประกอบ โปรดดรูายละเอียด ด้านหลงัแบบค าขอฯ  

 

ศรท-103 แบบค าขอจดัการหลกัทรพัยม์รดก 

อากรแสตมป์ 
10 บาท 

(กรณีมอบ

อ ำนำจ) 



                                                                                                                                                     

 

1.  แบบค าขอจดัการหลกัทรพัยม์รดก กรอกรายละเอยีดครบถ้วน พรอ้มลงลายมอืชื่อโดยผูจ้ดัการมรดก  

2.  ส าเนาค าสัง่ศาลแต่งตัง้ผู้จดัการมรดก และส าเนาหนังสือรบัรองคดีถึงท่ีสดุ ท่ีศาลรบัรองไม่เกิน 1 ปี  
    พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูจ้ดัการมรดก (ทุกหน้า) 
3.  ส าเนาใบมรณบตัรของผู้เสียชีวิต  ผูจ้ดัการมรดกลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

4.  ใบหลกัทรพัยฉ์บบัจริง ดา้นหลงัใบหลกัทรพัย์ 
    ช่องผู้โอน   ผูจ้ดัการมรดก ลงชื่อสลกัหลงัโอน 

    ช่องผู้รบัโอน    ผูร้บัหลกัทรพัยม์รดก ลงชื่อสลกัหลงัรบัโอน  
    หมายเหตุ กรณีผูจ้ดัการมรดกเป็นผูร้บัหลกัทรพัยม์รดก ผูจ้ดัการมรดกตอ้งลงชื่อในช่องผูโ้อนและช่องผูร้บัโอน 
5.  เอกสารแสดงตนของผู้จดัการมรดกและผู้รบัโอนและผู้รบัมอบอ านาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตาราง 
    ดา้นล่าง กรณบีุคคล/นิตบิุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่างของ 
    แบบค าขอฯ หรอื https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210104_person_juristic.pdf 

    
  

ประเภทบคุคล  เอกสารแสดงตน   

บคุคลธรรมดา 

- สญัชาติไทย 

1. กรณีผูจ้ดัการมรดกและผูร้บัโอนมาด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัจริง 

2. กรณีผูจ้ดัการมรดกไมไ่ดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งใหบุ้คคลอื่นน าบตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัจริง และส าเนา 
   ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร มาแสดง  
3. กรณีผูร้บัโอนไมไ่ดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งใหบุ้คคลอื่นมาด าเนินการแทน น าบตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัจริง       
    และส าเนา ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร มาแสดง 
4. กรณีสง่เอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย ์โปรดแนบ  
   - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร    
 

บคุคลธรรมดา  
- สญัชาติอ่ืน  

1. กรณีผูจ้ดัการมรดกและผูร้บัโอน มาด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ฉบบัจริง  
2. กรณีผูจ้ดัการมรดกไมไ่ดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งใหบุ้คคลอื่นน าใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทางของผูโ้อน ฉบบัจริง*   
     และส าเนา ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร มาแสดง  
3. กรณีผูร้บัโอนไมไ่ดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นมาด าเนินการแทน น าใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง    
    ของผูร้บัโอน ฉบบัจริง*  และส าเนา   ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร มาแสดง 
    * กรณีไมส่ามารถแสดงหนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิได ้หรอื สง่เอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย์ 
       - ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ตอ้งใหเ้จา้หน้าที่ Notary Public รบัรองความถูกตอ้งของส าเนาหนงัสอืเดนิทาง และใหส้ถานทูต 
        ไทยหรอืกงสลุไทยรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public ดว้ย      
    การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 6 เดอืน จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
    * กรณีไมส่ามารถแสดงใบต่างดา้วฉบบัจรงิได ้หรอื สง่เอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย์ 
       - หนงัสอืรบัรองรายการเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร  (อายไุมเ่กนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร) 

เอกสารประกอบการขอจดัการหลกัทรพัยม์รดก 
 

 

Transfer Estate_1/2021_TH : 20210104  

https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210104_person_juristic.pdf

