
 
 
 

 

ประกาศบริษทั ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เร่ือง ก าหนดระยะเวลาให้บริการงานรับฝากหลกัทรัพย์ 

ตามท่ีข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนท่ีเก่ียวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หลักเกณฑ์ 104.03 
หลกัเกณฑ์ 303.05 หลกัเกณฑ์ 303.06 หลกัเกณฑ์ 305.02 หลกัเกณฑ์ 402.02 หลกัเกณฑ์ 403.02 หลกัเกณฑ ์
404.01 หลกัเกณฑ ์405.03 และหลกัเกณฑ ์406.03 ก าหนดใหศู้นยร์ับฝากอาจก าหนดระยะเวลาการใหบ้ริการ
งานรับฝากหลกัทรัพย์แก่ผูฝ้าก และศูนยรั์บฝากไดอ้อกประกาศ เร่ือง ก าหนดระยะเวลาให้บริการงานรับฝาก
หลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2558  นั้น 

  ศูนยรั์บฝากขอยกเลิกประกาศฉบบัดงักล่าว และพิจารณาก าหนดระยะเวลาของการบริการงานรับฝาก
แต่ละประเภทดงัน้ี 

ประเภทงานบริการ ก าหนดเวลา 
1. การฝาก ถอน โอน รับโอน หรือยกเลิกการโอนดว้ยวิธีการ
ยื่นค าขอต่อศูนยรั์บฝาก 
    - กรณีหลกัทรัพยที์่มิใช่หลกัทรัพยป์ระเภทพนัธบตัร 
ตัว๋เงินคลงั หรือตราสารหน้ี ภาครัฐประเภทอ่ืน 

 
 

8.00 น.  - 16.00 น. 
 

    - กรณีหลกัทรัพยป์ระเภทพนัธบตัร ตัว๋เงินคลงั หรือ
ตราสารหน้ีภาครัฐประเภทอ่ืน 
   ทั้งน้ี การฝาก ถอน โอน รับโอน หรือยกเลิกการโอน 
มีผลสมบูรณ์ในวนัท าการท่ีท ารายการ 

8.00 น. – 11.00 น. 

2. การฝาก ถอน โอน รับโอน หรือยกเลิกการโอนดว้ย
วิธีการบนัทึกผา่นระบบงานเช่ือมโยงกบัศูนยรั์บฝาก1  
     ทั้งน้ี การฝาก ถอน โอน รับโอน หรือยกเลิกการโอน 
มีผลสมบูรณ์ในวนัท าการท่ีท ารายการ (เวน้แต่ กรณีการท า
รายการฝาก ถอนหลงัเวลา 16.00 น. จะมีผลสมบูรณ์ใน 
วนัท าการถดัไป)  

7.00 น.  – 19.00 น. 

                                                
1 การท ารายการฝาก ถอน โอน รับโอน หรือยกเลิกการโอนไม่สามารถด าเนินการไดใ้นระหวา่งเวลา ดงัน้ี 

1. การท ารายการผ่านบัญชีฝากหลกัทรัพย์เพ่ือการฝาก การถอน หรือการโอนหลักทรัพย์ ไม่สามารถ
ด าเนินการไดใ้นระหวา่งเวลา 12.30-12.35 น. 

2. การท ารายการผ่านบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือการส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายหรือบญัชีฝาก
หลกัทรัพยอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขาย ไม่สามารถด าเนินการไดใ้น
ระหวา่งเวลา 13.30 น. – 13.35 น.และในระหวา่งเวลา 5 นาทีภายหลงัส านกัหกับญัชีด าเนินการช าระราคา
หลกัทรัพยข์อ้มูล Net Clearing แลว้เสร็จ 

  



 

 

ประกาศบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั             หนา้ 2 จาก 3 
เร่ือง ก าหนดระยะเวลาใหบ้ริการงานรับฝากหลกัทรัพย ์     2 พฤศจิกายน 2560  

 

ประเภทงานบริการ ก าหนดเวลา 
3. การหกัโอนหลกัทรัพยต์ามรายงานการช าระราคาและ
ส่งมอบหลกัทรัพยข์องส านกัหักบญัชี 

 

3.1 การโอนหลกัทรัพยข์องผูฝ้ากหรือของลูกคา้ของ
ผูฝ้ากรายท่ีมีหนา้ท่ีส่งมอบหลกัทรัพยไ์ปยงับญัชีฝาก
หลกัทรัพยเ์พ่ือการส่งมอบและรับมอบหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขาย 
(Settlement Account) เพ่ือด าเนินการหกัโอนหลกัทรัพย ์

 

 
12.30 น.   

3.2 การโอนหลกัทรัพยจ์ากบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือ
การส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขาย (Settlement 
Account) เขา้บญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือการฝาก การถอน 
หรือการโอนหลกัทรัพย ์(Depository Account) ของผูฝ้าก
หรือของลูกคา้ของผูฝ้ากท่ีมีสิทธิรับมอบหลกัทรัพย ์

 

ภายหลงัส านกัหกับญัชีด าเนินการช าระราคา
หลกัทรัพยข์อ้มูล Net Clearing2 

 

4. การโอนตราสารหน้ีท่ีไม่ไดซ้ื้อขายในตลาดหลกัทรัพย์
หรือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์(DVP/RVP และ DF/RF) 

7.00 น.  – 19.00 น.ของวนัท าการท่ีผูฝ้าก
ก าหนด ทั้งน้ี เม่ือนบัรวมวนัหยดุท าการแลว้
จะตอ้งไม่เกิน 180 วนันบัแต่วนัท่ีผูฝ้าก  
(ผูโ้อนและผูรั้บโอน) ส่งค าสัง่มายงัศูนยรั์บฝาก 
หากมีการช าระราคา  (DVP/RVP) 
1. กรณีปกติ : 9.00 น. – 17.00 น.  
2. กรณีท่ีมีการขอขยายระยะเวลา : หลงั 17.00 น. 
จนถึงเวลาส้ินสุดของธุรกรรม หรือจนถึง
เวลา  20.00 น.ของวนัท่ีถึงก าหนด หากศูนยรั์บฝาก
ไม่ไดรั้บแจง้จากธนาคารแห่งประเทศไทย
ถึงเวลาส้ินสุดการท าธุรกรรม  

 
5. การฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือการส่งมอบและรับมอบ
หลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขาย 
ทั้งน้ี การฝากมีผลสมบูรณ์ในวนัท่ีท ารายการ  

 

8.00 น.  – 10.30 น. 
 

                                                
2 ก าหนดเวลาเป็นไปตามประกาศบริษทั ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดัวา่ดว้ยก าหนดระยะเวลา 
การใหบ้ริการงานของส านกัหกับญัชี  



 

 

ประกาศบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั             หนา้ 3 จาก 3 
เร่ือง ก าหนดระยะเวลาใหบ้ริการงานรับฝากหลกัทรัพย ์     2 พฤศจิกายน 2560  

 

ประเภทงานบริการ ก าหนดเวลา 
6. การแสดงหรือจดัส่ง/บนัทึกบญัชีรายช่ือเจา้ของ
หลกัทรัพย ์

 

     6.1 กรณีผูฝ้ากเปิดบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือการฝาก 
การถอน หรือการโอนหลกัทรัพย ์(Depository 
Account) ของลูกคา้แยกแต่ละรายท่ีมียอดรับฝากคงคา้ง
ตลอดวนัท าการ 

ปรากฏตามระบบการรับฝากและ/หรือระบบงาน
เช่ือมโยงกบัศูนยรั์บฝาก ภายในส้ินวนัของแต่ละ
วนัท าการ 
 

     6.2 กรณีผูฝ้ากเปิดบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือการฝาก 
การถอน หรือการโอนหลกัทรัพย ์(Depository 
Account) ของลูกคา้ท่ีมียอดรับฝาก ณ ส้ินวนัท าการ 

 
ภายในเวลา 14.30 น. ของวนัท าการถดัไป  

7. การจดัส่ง / บนัทึกบญัชีรายช่ือเจา้ของหลกัทรัพย ์ยกเวน้
หลกัทรัพยป์ระเภทพนัธบตัร ตัว๋เงินคลงั หรือตราสารหน้ี
ภาครัฐประเภทอ่ืน  

ภายในเวลา 14.30 น. ในวนัปิดสมุดทะเบียน 
หรือวนัถึงก าหนดไถ่ถอนหรือขายคืนหลกัทรัพย์
หรือวนัถึงก าหนดใหสิ้ทธิ 

8.  การจดัส่ง / บนัทึกบญัชีรายช่ือเจา้ของหลกัทรัพยป์ระเภท
พนัธบตัร ตัว๋เงินคลงั หรือตราสารหน้ีภาครัฐประเภทอ่ืน 

ภายในเวลา 17.30 น. ถึง 18.30 น. ของวนัก่อน
วนัแรกแห่งระยะเวลาท่ีนายทะเบียนไดก้ าหนดข้ึน
เพ่ือการช าระดอกเบ้ีย หรือเงินตน้ หรือสิทธิ
ประโยชนอ่ื์นใด 

9. การขอแกไ้ขขอ้มูลยอดคงเหลือในบญัชีฝากหลกัทรัพย์
ประจ าวนัและขอ้มูลท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ ท่ีศูนยรั์บฝากจดัส่งให ้

ภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการถดัจากวนัท่ี
ผูฝ้ากไดรั้บขอ้มูลดงักล่าว 

10. การแจง้ยกเลิกการเป็นผูฝ้าก กรณีผูฝ้ากร้องขอ ก่อนวนัท่ีประสงคจ์ะยกเลิกไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 
11. การขอรับใบหลกัทรัพย ์

 - กรณีผูฝ้ากพน้สภาพ 
 - กรณีผูฝ้ากขอถอนหลกัทรัพย์ 
 - กรณีศูนยรั์บฝากยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพย์ 

ภายใน 7 วนันับแต่วนัท่ีก าหนดในใบรับ  
โดยศูนยรั์บฝากจะแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบผา่นระบบ
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในระบบท่ีศูนยรั์บฝาก 
จดัใหมี้ข้ึน 

  
ทั้งน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นตน้ไป  
 
ประกาศ ณ วนัท่ี  2 พฤศจิกายน 2560  
 

(ลงนาม) ยภุาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร 
(นางสาวยภุาวรรณ ศิริชยันฤมิตร) 

กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 


