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ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนท่ีเก่ียวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 800 เบด็เตลด็ 

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 800 - 1 1 มกราคม 2553 

ข้อบังคบั 
หมวด 800 เบด็เตลด็ 

 
801 การแปลงสภาพหลกัทรัพย์ การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิและการขายคนื

หน่วยลงทุนทีฝ่ากไว้กบัศูนย์รับฝาก   
801.01  การแปลงสภาพ 

การแปลงสภาพหลักทรัพย์ท่ีฝากไวก้ับศูนย์รับฝากให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ดงัต่อไปน้ี  

* (1) บุคคลท่ีจะใชสิ้ทธิแปลงสภาพตอ้งมีช่ือเป็นเจา้ของหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีฝากไวก้บั
ศูนยรั์บฝากในวนัก่อนวนัครบก าหนดการแปลงสภาพหรือวนัก่อนวนัแรกท่ีปิดสมุดทะเบียน หรือในวนัถึง
ก าหนดใหสิ้ทธิแปลงสภาพ แลว้แต่กรณี 

(2) เจา้ของหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีจะใช้สิทธิตอ้งยื่นขอถอนหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพต่อ 
ศูนยรั์บฝากผา่นผูฝ้ากภายในเวลาท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด 

(3) ถ้าผูฝ้ากมีหลักทรัพย์แปลงสภาพเพียงพอกับการถอนแล้ว ศูนย์รับฝากจะด าเนินการ 
หกับญัชีฝากหลกัทรัพยข์องผูฝ้ากนั้นตามจ านวนท่ีขอถอนและออกใบหลกัทรัพย ์หรือรับรองการเป็นผูถื้อ
หลกัทรัพย์แปลงสภาพ เพ่ือให้ผูฝ้ากใช้เป็นหลกัฐานในการใช้สิทธิ ต่อบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย์ต่อไป 
แลว้แต่กรณี 

(4) กรณีเป็นการใช้สิทธิแปลงสภาพท่ีได้รับหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่และเจ้าของหลกัทรัพย ์
แปลงสภาพประสงคจ์ะฝากหลกัทรัพยไ์วก้บัศูนยรั์บฝาก บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการให้เจา้ของ
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพมอบหมายให้ศูนยร์ับฝากด าเนินการฝากหลกัทรัพยด์งักล่าวแทนเจา้ของ
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ และตอ้งรวบรวมรายช่ือเจา้ของหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีใชสิ้ทธิส่งใหก้บัศูนยรั์บฝาก 

เมื่อศูนยร์ับฝากไดร้ับรายช่ือเจา้ของหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีใชสิ้ทธิจากบริษทัผูอ้อก
หลกัทรัพยแ์ลว้ ศูนยร์ับฝากจะด าเนินการฝากและบนัทึกหลกัทรัพยท่ี์ไดจ้ากการใช้สิทธิไวใ้นบญัชี 
ฝากหลกัทรัพยข์องผูฝ้ากท่ีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยแ์จง้มา  

(5) ในกรณีท่ีเจ้าของหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพใชส้ิทธิแปลงสภาพน้อยกว่าจ านวนท่ียื่น 
ขอถอนไวห้รือไม่ใช้สิทธิทั้งจ านวน ให้เจา้ของหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพติดต่อบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย์
เก่ียวกบัหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพในส่วนท่ีเหลือและเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย (ถา้มี) ต่อไป   

(6) เม่ือครบก าหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพคร้ังสุดท้าย ถา้ผูฝ้ากมีหลกัทรัพย์แปลงสภาพ
เหลืออยูใ่นบญัชีฝากหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากจะยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพดงักล่าว 

(*ความในของหลักเกณฑ์ 801.01 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ในส่วนท่ีเก่ียวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 800 เบด็เตลด็ ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 
ซ่ึงมีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนท่ีเก่ียวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 800 เบด็เตลด็ 

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 800 - 2 1 มกราคม 2553 

801.02  การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
801.02-1 วธีิการใช้สิทธิ 

การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีฝากไวก้บัศูนยรั์บฝาก อาจด าเนินการได ้2 กรณี คือ   
(1) การใชสิ้ทธิโดยยื่นใบหลกัทรัพย ์ 
(2) การใชสิ้ทธิผา่นระบบท่ีศูนยรั์บฝากจดัใหมี้ข้ึนโดยไม่ยื่นใบหลกัทรัพย ์ 
 

801.02-2 การใช้สิทธิโดยยื่นใบหลักทรัพย์ 
การใชสิ้ทธิโดยยื่นใบหลกัทรัพย ์มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี  

* (1) บุคคลท่ีจะใชสิ้ทธิตอ้งมีช่ือเป็นเจา้ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากในวนัก่อน
วนัถึงก าหนดใชสิ้ทธิหรือวนัก่อนวนัแรกท่ีปิดสมุดทะเบียนเพ่ือให้สิทธิ หรือในวนัถึงก าหนดให้สิทธิอ่ืนใด 
ท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี 

(2) เจา้ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิตอ้งยื่นขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิต่อศูนยรั์บฝาก
ผา่นผูฝ้ากภายในเวลาท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด   

(3) ถา้ผูฝ้ากมีใบส าคญัแสดงสิทธิเพียงพอกบัการถอนแลว้ ศูนยรั์บฝากจะด าเนินการหกับญัชี
ฝากหลกัทรัพยข์องผูฝ้ากนั้นตามจ านวนท่ีขอถอน และออกใบหลกัทรัพยห์รือรับรองการเป็นผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิเพ่ือใหผู้ฝ้ากใชเ้ป็นหลกัฐานในการใชสิ้ทธิต่อบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยต่์อไป แลว้แต่กรณี 

(4) กรณีเป็นการใช้สิทธิซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่และเจา้ของใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค ์
จะฝากหลกัทรัพยไ์วก้บัศูนยรั์บฝาก บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการให้เจา้ของใบส าคญัแสดงสิทธิ
มอบหมายให้ศูนยรั์บฝากด าเนินการฝากหลกัทรัพยด์งักล่าวแทนเจา้ของใบส าคญัแสดงสิทธิ และตอ้ง
รวบรวมรายช่ือเจา้ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิส่งใหก้บัศูนยรั์บฝาก 

เม่ือศูนย์รับฝากได้รับรายช่ือเจ้าของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิจากบริษัทผูอ้อก
หลกัทรัพยแ์ลว้ ศูนยรั์บฝากจะด าเนินการฝากและบนัทึกหลกัทรัพยท่ี์ไดจ้ากการใชสิ้ทธิไวใ้นบญัชีฝาก
หลกัทรัพยข์องผูฝ้ากท่ีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยแ์จง้มา  

(5) ในกรณีท่ีเจ้าของใบส าคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิน้อยกว่าจ านวนท่ียื่นขอถอนไวใ้ห้เจ้าของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิติดต่อบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ีเหลือต่อไป  

(6) เม่ือครบก าหนดการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังสุดทา้ย ถา้ผูฝ้ากมีใบส าคญั
แสดงสิทธิเหลืออยู่ในบญัชีฝากหลกัทรัพย ์ศูนยร์ับฝากจะยกเลิกการรับฝากใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าว  

(*ความในของหลักเกณฑ์ 801.02-2 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ในส่วนท่ีเก่ียวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 800 เบด็เตลด็ ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 
ซ่ึงมีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนท่ีเก่ียวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 800 เบด็เตลด็ 

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 800 - 3 1 มกราคม 2553 

*801.02-3 การใช้สิทธิผ่านระบบที่ศูนย์รับฝากจดัให้มขีึน้โดยไม่ยืน่ใบหลักทรัพย์ 
การใชสิ้ทธิผ่านระบบท่ีศูนยรั์บฝากจดัให้มีข้ึนโดยไม่ยื่นใบหลกัทรัพยเ์ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการดงัต่อไปน้ี  
(1) ในกรณีใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กวนั บุคคลท่ีจะใชสิ้ทธิตอ้งมีช่ือเป็น

เจา้ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากในขณะท่ีใชสิ้ทธิ  
 ในกรณีใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดเ้ฉพาะวนัท่ีก าหนด บุคคลท่ีจะใชสิ้ทธิตอ้ง

มีช่ือเป็นเจา้ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากในวนัก่อนวนัถึงก าหนดใชสิ้ทธิหรือวนัก่อน
วนัแรกท่ีปิดสมุดทะเบียนเพ่ือใหสิ้ทธิ หรือในวนัถึงก าหนดใหสิ้ทธิอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี 

(2) เจา้ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิตอ้งยื่นความจ านงใชสิ้ทธิต่อผูฝ้ากท่ีมีสิทธิ 
รับแจง้การใชสิ้ทธิ โดยผูฝ้ากดงักล่าวตอ้งรวบรวมขอ้มูลการใชสิ้ทธิส่งให้กบัศูนยร์ับฝากตามวิธีการ
และภายในเวลาท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด   

(3) ศูนย์รับฝากจะยกเลิกการรับฝากใบส าคัญแสดงสิทธิของผูฝ้ากตามจ านวนใบส าคัญ 
แสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิ และแจง้การเป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไปยงับริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์เพ่ือให้ใชเ้ป็น
หลกัฐานในการรับการใชสิ้ทธิจากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิต่อไป   

(4) กรณีเป็นการใช้สิทธิซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่และเจา้ของใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค ์
จะฝากหลกัทรัพยไ์วก้บัศูนยรั์บฝาก บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการให้เจา้ของใบส าคญัแสดงสิทธิ
มอบหมายให้ศูนยรั์บฝากด าเนินการฝากหลกัทรัพยด์งักล่าวแทนเจา้ของใบส าคญัแสดงสิทธิ และตอ้ง
รวบรวมรายช่ือเจา้ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิส่งใหก้บัศูนยรั์บฝาก 

เม่ือศูนย์รับฝากได้รับรายช่ือเจ้าของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิจากบริษัทผูอ้อก
หลกัทรัพยแ์ลว้ ศูนยรั์บฝากจะด าเนินการฝากและบนัทึกหลกัทรัพยท่ี์ไดจ้ากการใชสิ้ทธิไวใ้นบญัชีฝาก
หลกัทรัพยข์องผูฝ้ากท่ีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยแ์จง้มา 

(5) เม่ือครบก าหนดการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังสุดทา้ย ถา้ผูฝ้ากมีใบส าคญั
แสดงสิทธิเหลืออยู่ในบญัชีฝากหลกัทรัพย ์ศูนยร์ับฝากจะยกเลิกการรับฝากใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าว  

(*ความในของหลักเกณฑ์ 801.02-3 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ในส่วนท่ีเก่ียวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 800 เบด็เตลด็ ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 
ซ่ึงมีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 

 
801.03  การขายคืนหน่วยลงทุน 

การขายคืนหน่วยลงทุนท่ีฝากไวก้ับศูนย์รับฝาก ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ในการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัวิธีการขายคืนหน่วยลงทุน  

  



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนท่ีเก่ียวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 800 เบด็เตลด็ 

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 800 - 4 1 มกราคม 2553 

*802 การบันทกึข้อมูลการซ้ือหรือขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีเีอฟ  
 ในการบนัทึกขอ้มูลการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ ศูนยรั์บฝากจะจดัให้มี
ระบบบันทึกข้อมูลการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีศูนย์รับฝาก
ก าหนด 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 802 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (ในส่วนท่ีเก่ียวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2553 ซ่ึงมีผลใช้บังคับวันท่ี  
8 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป) 

 
803 การรับโอนหลกัทรัพย์ทีม่กีารจดแจ้งจ าน าหรือใช้เป็นประกนัทีเ่กีย่วเน่ืองกบั 

การโอนสิทธิเรียกร้องขององค์การเพือ่การปฏรูิประบบสถาบันการเงิน  
803.01 หลกัการทั่วไป 

ขอ้บงัคบัน้ีใชก้บักรณีท่ีลูกคา้ของผูฝ้ากเป็นกองทุนรวมซ่ึงไดรั้บโอนสิทธิเรียกร้องจากองค์การ
ในหน้ีท่ีมีหลกัทรัพยท่ี์ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากมาวางจ าน าหรือใชเ้ป็นประกนั และผูฝ้ากไดด้ าเนินการรับโอน
หลกัทรัพยด์งักล่าวไวแ้ทนลกูคา้ท่ีเป็นกองทุนภายในระยะเวลาท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด 

 
803.02 การรับโอนหลกัทรัพย์ที่มกีารจดแจ้งการจ าน าหรือใช้เป็นประกนั 

การรับโอนหลกัทรัพย์ท่ีมีการจดแจ้งจ าน าหรือใช้เป็นประกันมีตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูฝ้ากท่ีจะเป็นผูรั้บโอนตอ้งเป็นผูดู้แลและเกบ็รักษาหลกัทรัพย ์(Custodian) เท่านั้น 
(2) ผูรั้บโอนต้องเปิดบัญชีฝากหลกัทรัพย์เพ่ือการฝาก การถอน หรือการโอนหลกัทรัพย์

ประเภทบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือการจ าน าหรือใชเ้ป็นประกนั โดยตอ้งแยกบญัชีดงักล่าวตามรายลูกคา้ท่ีเป็น
ผูรั้บจ าน าหรือผูรั้บหลกัประกนั 

(3) ผูรั้บโอนตอ้งยื่นเอกสารและหลกัฐานดงัต่อไปน้ีต่อศูนยรั์บฝาก 
 (3.1) หนงัสือโอนบญัชีตามจ านวนท่ีมีการขอรับโอนหลกัทรัพยต์ามแบบท่ีก าหนด 
 (3.2) หนังสือแจง้เปล่ียนแปลงผูรั้บจ าน าหรือผูรั้บหลกัประกนัเน่ืองจากการโอนสิทธิ

จ าน าตามแบบท่ีก าหนด 
 (3.3) หลกัฐานอ่ืนตามท่ีนายทะเบียนก าหนด 
(4) ถา้หลกัฐานท่ีผูรั้บโอนยื่นถูกตอ้งครบถว้น ศูนยรั์บฝากจะด าเนินการหกับญัชีฝากหลกัทรัพย์

ของผูโ้อนและโอนหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือการจ าน าหรือใชเ้ป็นประกนัหรือของผูรั้บโอน 
และจะระงบัการถอนหรือการโอนหลกัทรัพยด์งักล่าวในระหว่างท่ีจ าน าหรือใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนันั้น
พร้อมกบัจดัส่งหนงัสือแจง้เปล่ียนแปลงผูรั้บจ าน าหรือผูรั้บหลกัประกนัเน่ืองจากการโอนสิทธิจ าน าหรือ
ใชเ้ป็นประกนัใหแ้ก่นายทะเบียน 



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนท่ีเก่ียวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 800 เบด็เตลด็ 

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 800 - 5 1 มกราคม 2553 

803.03 การเพกิถอนการจ าน าหรือใช้หลกัทรัพย์เป็นประกนัและการบังคับจ าน าหรือใช้หลกัทรัพย์ 
เป็นประกนั 
ในการเพิกถอนการจ าน าหรือใชห้ลกัทรัพย์เป็นประกนัและการบงัคบัจ าน าหรือใชห้ลกัทรัพย์

เป็นประกัน ผูรั้บโอนตอ้งเป็นผูด้  าเนินการยื่นเอกสารและโอนหลกัทรัพยด์ังกล่าวออกจากบัญชีฝาก
หลกัทรัพยเ์พ่ือการจ าน าหรือใชเ้ป็นประกนัแทนผูรั้บจ าน าหรือผูรั้บหลกัประกนั 
 

804 การให้บริการงานรับฝากหลกัทรัพย์กรณศูีนย์รับฝากมไิด้เป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพย์   

 ศูนยรั์บฝากอาจให้บริการงานรับฝากหลกัทรัพยท่ี์ศูนยรั์บฝากมิไดเ้ป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์
แก่นายทะเบียนหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปน้ี  
 (1) นายทะเบียนหลกัทรัพยท่ี์ประสงคจ์ะใชบ้ริการ ตอ้งแจง้ขอใชบ้ริการต่อศูนยรั์บฝากและตอ้ง
จดัใหมี้ระบบงานทะเบียนหลกัทรัพยส์อดคลอ้งและสามารถเช่ือมโยงกบัระบบงานรับฝากของศูนยรั์บฝาก  

(2) ศูนยรั์บฝากและนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ะปฏิบติังานตามคู่มือการปฏิบติังานท่ีศูนยรั์บฝาก
ก าหนด    

(3) ศูนยรั์บฝากจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด 

 
********************* 


