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ระเบียบบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
เร่ือง  การประกอบการเปนศูนยรับฝาก พ.ศ. 2543  

  
 โดยท่ีเห็นสมควรใหมีการกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการประกอบการเปนศูนย      
รับฝากหลักทรัพย  เพื่อใหการประกอบการดังกลาวเปนไปอยางมีระเบียบและเหมาะสม 
   
 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 
 ขอ 1 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 8 กันยายน 2543  เปนตนไป 
 
  ขอ 2 ใหยกเลิกระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด เรื่อง การบริการเกี่ยวกับงานศูนยรับฝาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2542 
 
 ขอ 3 ในระเบียบนี้ 

“ตลาดหลักทรัพย” หมายความวา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
“ศูนยรับฝาก” หมายความวา บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  
“สํานักหักบัญชี” หมายความวา สถานที่อันเปนศูนยกลางการใหบริการเพื่อประโยชน

ในการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยท่ีไดมีการซื้อขายกัน รวมท้ังบริการท่ีเกี่ยวของ  
“ผูฝาก” หมายความวา บุคคลท่ีศูนยรับฝากอนุญาตใหใชบริการฝาก ถอนหรือโอน 

หลักทรัพย หรือใชบริการหักบัญชีโอนหลักทรัพยเพื่อการสงมอบและรับมอบหลักทรัพยท่ีซื้อขาย  
“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หมายความวา ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนหรือหุนกูหรือ 

หนวยลงทุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได  
“บัญชีฝากหลักทรัพย” หมายความวา บัญชีท่ีศูนยรับฝากจัดไวเพื่อการฝาก การถอน 

การโอน หรือการรับโอนหลักทรัพย หรือเพื่อการสงมอบและรับมอบหลักทรัพยท่ีซื้อขาย  
*“บัญชีฝากหลกัทรัพยไทย”  - 
*“บัญชีฝากหลักทรัพยตางดาว”  - 
(*ยกเลิกนิยามคําวา “บัญชฝีากหลกัทรัพยไทย”และ“บญัชีฝากหลักทรัพยตางดาว” โดยระเบียบบริษัท ศูนย

รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เรื่อง การประกอบการเปนศูนยรับฝาก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 28 กมุภาพันธ 2549) 
 “การหักบัญชีโอนหลักทรัพย” หมายความวา  การหักหลักทรัพยจากบัญชีฝาก

หลักทรัพยของผูฝากที่มีหนาท่ีสงมอบหลักทรัพย และโอนหลักทรัพยเพิ่มในบัญชีฝากหลักทรัพยของผู
ฝากที่มีสิทธิรับมอบหลักทรัพยตามรายงานการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยท่ีสํานักหักบัญชีจัดทําข้ึน   
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“การโอนหลักทรัพย” หมายความวา  การโอนหลักทรัพยจากบัญชีฝากหลักทรัพยของ 
ผูฝากรายหนึ่งไปยังบัญชีฝากหลักทรัพยของผูฝากอีกรายหนึ่ง หรือการโอนหลักทรัพยในระหวางบัญชี
ฝากหลักทรัพยของผูฝากรายเดียวกัน  

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 
 ขอ 4 ในกรณีท่ีระเบียบนี้มิไดกําหนดไวหรือมีขอสงสัยหรือมีปญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหกรรมการผูจัดการของศูนยรับฝากมีอํานาจดําเนินการและวินิจฉัยสั่งการ 
  
 ขอ 5 ใหกรรมการผูจัดการของศูนยรับฝากมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และ 
วิธีการสําหรับปฏิบัติในการบริการเกี่ยวกับงานศูนยรับฝากไดเทาท่ีจําเปนและไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
 

ขอ 6 ในกรณีท่ีศูนยรับฝากดําเนินการใด ๆ ตามระเบียบนี้บกพรองอันเปนเหตุให    
ผูฝากไดรับความเสียหาย ศูนยรับฝากตองรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดจากการนั้น  
  

หมวด 2 
การเปนผูฝาก 

 
 ขอ 7 บุคคลที่จะฝากหลักทรัพยไวกับศูนยรับฝากตองไดรับอนุญาตจากศูนยรับฝาก
ใหเปนผูฝาก 
 
 ขอ 8 ผูฝากมีหนาท่ีท่ัวไป ดังตอไปนี้ 
  (1)  ปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยการประกอบการเปน
ศูนยรับฝาก ระเบียบ และวิธีปฏิบัติท่ีศูนยรับฝากกําหนด และคําสั่งของกรรมการผูจัดการศูนยรับฝาก 

(2) ชําระคาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่ศูนยรับฝากกําหนด 
   
 ขอ 9 ผูฝากใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหนาท่ีของผูฝากตามระเบียบนี้ ศูนยรับฝาก
อาจดําเนินการตอผูฝากนั้นดังตอไปนี้ 
  (1) ปรับ  
  (2) ระงับการใหบริการเปนการชั่วคราว 
  (3) ใหพนสภาพการเปนผูฝาก 
 ในการดําเนินการกับผูฝากตามวรรคหนึ่ง  ศูนยรับฝากอาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ไวกอนก็ได 
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 ขอ 10 การพนสภาพการเปนผูฝากมีได 3 กรณี 
  (1) โดยผูฝากรองขอ 
  (2) โดยศูนยรับฝากมีคําสั่งเมื่อมีเหตุท่ีอาจทําใหผูฝากพนสภาพการเปน     
ผูฝาก 
  (3) โดยศูนยรับฝากมีคําสั่งปดบัญชีฝากหลักทรัพยท้ังหมด 
 
 ขอ 11 ศูนยรับฝากอาจมีคําสั่งใหผูฝากพนสภาพการเปนผูฝากไดดวยเหตุดังตอไปนี้ 
 (1) ผูฝากขาดคุณสมบัติเปนบุคคลท่ีไดรับอนุญาตเปนผูฝากตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการประกอบการเปนศูนยรับฝากหลักทรัพย 
 (2) ผูฝากคางชําระคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใด ๆ แกศูนยรับฝากเปนเวลา  
2 งวดติดตอกัน  
 (3) ผูฝากไมอาจดําเนินกิจการไดดวยเหตุท่ีถูกสั่งระงับการดําเนินกิจการ
หรือถูกพิทักษทรัพยหรือลมละลายหรือดวยเหตุอื่นทํานองเดียวกัน 

(4) ผูฝากชําระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ 
 ใหผูฝากพนสภาพการเปนผูฝากตั้งแตวันที่ศูนยรับฝากกําหนด 
 
 ขอ 12 บุคคลที ่พ นสภาพการเปนผู ฝากย ังคงมีหนาที ่ชําระคาธรรมเนียมหรือ
คาใชจายใด ๆ ท่ีคางตอศูนยรับฝากใหครบถวน  
 

หมวด 3 
การขอเปดบัญชีฝากหลักทรัพย 

 
 *ขอ 13 - 
  (*ยกเลิกความในขอ 13 โดยระเบียบบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เร่ือง การประกอบการ
เปนศูนยรับฝาก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 28 กุมภาพนัธ 2549) 
 
 ขอ 14 บัญชีฝากหลักทรัพยแยกตามวัตถุประสงคในการฝากหลักทรัพยได เปน                    
2   ประเภท คือ  

(1) บัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการฝาก  การถอนหรือการโอนหลักทรัพย 
(2) บัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการสงมอบหรือรับมอบหลักทรัพยท่ีซื้อขาย 
 

 *ขอ 15  บัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการฝาก การถอนหรือการโอนหลักทรัพยแยกตาม
ลักษณะหลักทรัพยท่ีฝากดังตอไปนี้  
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(1) บัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการเก็บรักษา (Custody Account) 

  (2) บัญชีฝากหลักทรัพยท่ีอยูในระหวางการหามขาย (Silent Period Account) 
(3) บัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการจํานํา (Pledge Account)  
(4) บัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการยืมและใหยืม (Securities Borrowing and 

Lending  Account) 
(5) บัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการซื้อคืน (Repo Account) 
(6) บัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการวางหลักประกัน (Collateral Account) 
(7) บัญชีฝากหลักทรัพยเพื ่อรองรับการซื ้อขายเพื ่อการใชสิทธิตาม      

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 
 (*ความในขอ 15 เดิมถูกยกเลิก และใหใชความใหมนี้แทน โดยระเบียบบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด เรื่อง การประกอบการเปนศูนยรับฝาก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549) 
  
 *ขอ 16 - 
 (*ยกเลิกความในขอ 16 โดยระเบียบบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เร่ือง การประกอบการ
เปนศูนยรับฝาก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 28 กุมภาพนัธ 2549) 
 
 ขอ 17 ในการฝากหลักทรัพยของลูกคาไวในบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการฝาก         
การถอน หรือการโอนหลักทรัพย ผูฝากตองขอเปดบัญชีฝากหลักทรัพยดังกลาวของลูกคาแยกตางหากจาก
ของผูฝาก 
 
 ขอ 18 ในการเปดบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการเก็บรักษา  ผูฝากอาจมอบหมายใหศูนย     
รับฝากดําเนินการจัดการดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพยในบัญชีฝากหลักทรัพยดังกลาวใหเปนไปตาม
เงื่อนไขที่ศูนยรับฝากและผูฝากตกลงกันก็ได 
 
 *ขอ 19 ในการขอเปดบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการยืมและใหยืมหรือบัญชีฝากหลักทรัพย
เพื่อการซื้อคืน ผูฝากตองมีระบบงานยืมและใหยืมหรือระบบงานซื้อคืนหลักทรัพยท่ีสอดคลองและ
สามารถเชื่อมโยงกับระบบงานบริการยืมและใหยืมหรือระบบงานบริการซื้อคืนหลักทรัพยของศูนยรับฝาก 
 หลักทรัพยในบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการยืมและใหยืมหรือบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อ
การซื้อคืนถือเปนหลักทรัพยที่มีไวเพื่อการยืมหรือใหยืมในระบบงานยืมและใหยืมหลักทรัพยหรือเพื่อ
การซื้อคืนหลักทรัพยในระบบงานซื้อคืนหลักทรัพยของศูนยรับฝาก แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีศูนยรับฝากกําหนด 
 (*ความในขอ 19  เดิมถูกยกเลิกและใหใชความใหมนี้แทน โดยระเบียบบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด เรื่อง การประกอบการเปนศูนยรับฝาก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549) 
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 *ขอ 20 ในการขอใชบริการหักโอนบัญชีหลักทรัพย ท่ีซื้อขายสําหรับการซื ้อขาย         
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยหรือการซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อการซื้อขาย        
ตราสารหนี้ท่ีตลาดหลักทรัพยจัดใหมีข้ึน ผูฝากตองเปดบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการสงมอบและรับมอบ
หลักทรัพย ท่ีซื้อขายตางหากจากบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการฝาก การถอนหรือการโอนหลักทรัพย 
 (*ความในขอ 20  เดิมถูกยกเลิกและใหใชความใหมนี้แทน โดยระเบียบบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย  
(ประเทศไทย) จํากัด เรื่อง การประกอบการเปนศูนยรับฝาก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549) 
 
 *ขอ 21 หลักทรัพยในบัญชีฝากหลักทรัพยดังตอไปนี้ ถือเปนหลักทรัพยท่ีมีไวเพื่อ     
การสงมอบและรับมอบหลักทรัพยตามรายงานการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยท่ีสํานักหักบัญชีจัดทําข้ึน 

(1) หลักทรัพยในบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการสงมอบและรับมอบ
หลักทรัพยท่ีซื้อขาย 

(2) หลักทรัพยในบัญชีฝากหลักทรัพยเพื ่อการฝาก  การถอนหรือ     
การโอนหลักทรัพย สําหรับการซื้อขายหลักทรัพยนอกตลาดหลักทรัพย ยกเวนหลักทรัพยท่ีซื้อขายผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อการซื้อขายตราสารหนี้ท่ีตลาดหลักทรัพยจัดใหมีข้ึน 
 (*ความในขอ 21 เดิมถูกยกเลิก และใหใชความใหมนี้แทน โดยระเบียบบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย  
(ประเทศไทย) จํากัด เรื่อง การประกอบการเปนศูนยรับฝาก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549) 
 

หมวด 4  
การจัดทําบัญชีรายชื่อเจาของหลักทรัพย    

  
 ขอ 22 ผูฝากตองเก็บรักษาบัญชีรายช่ือเจาของหลักทรัพย เพื่อให ศูนยรับฝาก
หลักทรัพยตรวจสอบไดตลอดเวลา โดยศูนยรับฝากอาจเรียกใหผูฝากแสดงหรือจัดสงบัญชีรายช่ือดังกลาว
ไดตามที่เห็นสมควร 
 
 *ขอ 23 บัญชีรายชื่อเจาของหลักทรัพยท่ีผูฝากจัดสงใหศูนยรับฝากจะตองปรากฏ
รายชื่อบุคคลที ่มีสัญชาติไทยเปนเจาของหลักทรัพย ยกเวนหลักทรัพยซึ ่งมีการบันทึกโดยระบุชื ่อ
หลักทรัพยและเครื่องหมาย F ตองปรากฏรายชื่อบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทยเปนเจาของหลักทรัพย 
 (*ความในขอ 23 เดิมถูกยกเลิก และใหใชความใหมนี้แทน โดยระเบียบบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย  
(ประเทศไทย) จํากัด เรื่อง การประกอบการเปนศูนยรับฝาก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549) 
     
            หมวด 5 
   การใหบริการในระบบงานศูนยรับฝาก 
 
 ขอ 24 การฝากหลักทรัพยมีผลสมบูรณเมื่อศูนยรับฝากหลักทรัพยไดลงบันทึกบัญชี
ของผูฝาก 
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 ขอ 25 หลักทรัพยท่ีจะฝากไวกับศูนยรับฝากตองเปนหลักทรัพยของบริษัทผูออก 
หลักทรัพยท่ีมีระบบงานทะเบียนหลักทรัพยสอดคลองและสามารถเชื่อมโยงกับระบบงานรับฝาก
หลักทรัพยของศูนยรับฝากได  
 *การเชื่อมโยงระบบตามวรรคหนึ่ง ศูนยรับฝากอาจเชื่อมโยงระบบดังกลาวกับธนาคาร
แหงประเทศไทยเพื่อเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยหรือขอมูลท่ีจําเปนอื่นของผูฝากในบัญชีฝาก
หลักทรัพยใหธนาคารแหงประเทศไทย ตามประเภทของขอมูลดังตอไปนี้  

(1) ขอมูลยอดหลักทรัพยคงเหลือประจําเดือนของผูฝากโดยแยกตาม
ประเภทธุรกิจ และของผูฝากแตละรายที่เปนบริษัทหลักทรัพย สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึน
โดยเฉพาะ และหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย 
  (2)  ขอมูลยอดหลักทรัพยคงเหลือประจําวันของหลักทรัพยประเภท
พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือตราสารหนี้ภาครัฐประเภทอื่น 
 (*ความในวรรคสองขอ 25 เดิมถูกยกเลกิและใหใชความใหมนี้แทนโดยระเบียบบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด เรื่อง การประกอบการเปนศูนยรับฝาก (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 31 มกราคม 2551 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 
3 มีนาคม 2551) 
 

*ขอ 26 หลักทรัพยท่ีฝากโดยระบุช่ือหลักทรัพยและเครื่องหมาย F ตองปรากฏรายชื่อ
บุคคลท่ีมิไดมีสัญชาติไทยเปนเจาของหลักทรัพย  
 (*ความในขอ 26 เดิมถูกยกเลิกและใหใชความใหมนี้แทน โดยระเบียบบริษัท  ศูนยรับฝากหลักทรัพย  
(ประเทศไทย) จํากัด  เรื่อง  การประกอบการเปนศูนยรับฝาก  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549) 
 

ขอ 27 ผูฝากตองฝากหลักทรัพยตามจํานวนที่ปรากฏในใบหลักทรัพยท้ังจํานวน 
 
ขอ 28 หลักทรัพยท่ีนํามาฝากไวตองสมบูรณ ไมบกพรองหรือไมถูกรอนสิทธิใด หรือ

ลายมือช่ือท่ีสลักหลังใบหลักทรัพยนั้นตองสมบูรณหรือไมเปนลายมือช่ือปลอม  
เมื่อศูนยรับฝากไดลงบันทึกรายการฝากหลักทรัพยในบัญชีฝากหลักทรัพยของผูฝาก

แลว ถาภายหลังปรากฏวาหลักทรัพยท่ีนํามาฝากนั้นไมสมบูรณ บกพรองหรือถูกรอนสิทธิใด หรือลายมือ
ช่ือท่ีสลักหลังใบหลักทรัพยนั้นไมสมบูรณหรือเปนลายมือช่ือปลอม   ศูนยรับฝากจะยกเลิกรายการฝาก 
หลักทรัพยดังกลาว 

 
*ขอ 29  เมื่อรับฝากหลักทรัพยแลว ศูนยรับฝากจะรับโอนหลักทรัพยไวในชื่อภาษาไทย

ของศูนยรับฝาก ยกเวนหลักทรัพยท่ีมีบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทยเปนเจาของหลักทรัพย ศูนยรับฝากอาจรับ
โอนไวในชื่อภาษาอังกฤษของศูนยรับฝาก 

(*ความในขอ 29 เดิมถูกยกเลิก และใหใชความใหมนี้แทน โดยระเบียบบริษัท  ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด  เรื่อง  การประกอบการเปนศูนยรับฝาก  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549)  
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ขอ 30 การโอน  การรับโอนหรือ การยกเลิกการโอนหลักทรัพยอาจกระทําไดโดยการ

ยื่นคําขอตามแบบที่กําหนดตอศูนยรับฝากหรือขอโอนหลักทรัพยโดยผานเครื่องคอมพิวเตอรท่ีศูนยรับฝาก
จัดใหมีข้ึน 

 
*ขอ 31 การโอนหลักทรัพยโดยผานเครื่องคอมพิวเตอรท่ีศูนยรับฝากจัดใหมีข้ึนจะมี

ผลสมบูรณเมื่อศูนยรับฝากไดลงบันทึกบัญชีของผูฝากและมีการตอบรับการโอนหลักทรัพยนั้นแลว 
เวนแตการโอนหลักทรัพยจากเจาของหลักทรัพยท่ีมีสัญชาติไทยไปยังเจาของหลักทรัพยท่ีมิไดมีสัญชาติไทย
จะมีผลสมบูรณเมื่อนายทะเบียนของผูออกหลักทรัพยแจงการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพยนั้นแก     
ศูนยรับฝาก 

(*ความในขอ 31 เดิมถูกยกเลิก และใหใชความใหมนี้แทน โดยระเบียบบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย  
(ประเทศไทย) จํากัด  เรื่อง  การประกอบการเปนศูนยรับฝาก  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549)  
 
 *ขอ 32 การหักบัญชีโอนหลักทรัพย ศูนยรับฝากจะหักบัญชีโอนหลักทรัพยใน
บัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการสงมอบและรับมอบหลักทรัพยท่ีซื้อขาย หรือบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการฝาก 
การถอน หรือการโอนหลักทรัพย แลวแตกรณี ตามรายงานการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยที่สํานัก
หักบัญชีจัดทําข้ึนตามกําหนดเวลาสงมอบหลักทรัพยท่ีสํานักหักบัญชีดังกลาวกําหนด 
 (*ความในขอ 32 เดิมถูกยกเลิกและใหใชความใหมนี้แทน โดยระเบียบบริษัท  ศูนยรับฝากหลักทรัพย  
(ประเทศไทย) จํากัด  เรื่อง  การประกอบการเปนศูนยรับฝาก  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549) 
 

ขอ 33 การถอน การโอนหลักทรัพยหรือการหักบัญชีโอนหลักทรัพยไมสามารถ
กระทําไดในกรณีดังตอไปนี้  

(1) หลักทรัพยอยูในระหวางการตอบรับการโอนของผูรับโอนสําหรับกรณี
การโอนหลักทรัพยดวยระบบคอมพิวเตอร 

*(2) หลักทรัพยอยูในระหวางการลงทะเบียนรับโอนของนายทะเบียนของ      
ผูออกหลักทรัพย สําหรับกรณีการโอนหลักทรัพยจากเจาของที่มีสัญชาติไทยไปยังเจาของที่มิไดมี  
สัญชาติไทย 
 (*ความใน (2) ของขอ 33 เดิมถูกยกเลิก และใหใชความใหมนี้แทน โดยระเบียบบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด เรื่อง การประกอบการเปนศูนยรับฝาก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549) 
 

ขอ 34 การจํานําหลักทรัพย   ผูรับจํานําตองเปนผูฝากเทานั้น 
 

หมวด 6 
การยกเลิกการรบัฝากหลักทรัพย 
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 ขอ 35  การยกเลิกการรับฝากหลักทรัพยมีได 2 กรณี คือ  
  (1)  การยกเลิกการรับฝากหลักทรัพยโดยศูนยรับฝากมีคําสั่ง 
  (2) การยกเลิกการรับฝากหลักทรัพยเมื่อมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิโดยผานระบบที่ศูนยรับฝากจัดใหมีข้ึน  
 

ขอ 36 ศูนยรับฝากอาจมีคําสั่งยกเลิกการรับฝากหลักทรัพยไดในกรณีดังตอไปนี้ 
 (1) กรณีหลักทรัพยของบริษัทผูออกหลักทรัพยท่ีไมมีระบบงานทะเบียน 
สอดคลองหรือเชื่อมโยงกับระบบงานรับฝากหลักทรัพยของศูนยรับฝาก 
 (2) กรณีหลักทรัพยท่ีครบกําหนดการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้ง
สุดทาย 
 (3) กรณีหลักทรัพยท่ีครบกําหนดการใชสิทธิแปลงสภาพหรือไถถอนหรือขาย
คืนครั้งสุดทาย 
 (4) กรณีหลักทรัพย ท่ีตลาดหลักทรัพยมี คําสั่ ง เพิกถอนจากการเปน
หลักทรัพยท่ีไดรับการจดทะเบียนหรือท่ีไดรับอนุญาตใหทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย หรือหลักทรัพย
ท่ีศูนยซื้อขายหลักทรัพยมีคําสั่งเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยไดรับการขึ้นทะเบียนหรือท่ีไดรับอนุญาต
ใหทําการซื้อขายไดในศูนยซื้อขายหลักทรัพย 
 (5) กรณีหลักทรัพยของบริษัทผูออกหลักทรัพยท่ีมีการชําระบัญชีเพื่อเลิก
บริษัท 

(6) กรณีหลักทรัพยของบริษัทผูออกหลักทรัพยท่ีไมอาจดําเนินกิจการได
ดวยเหตุท่ีถูกสั่งระงับการดําเนินกิจการ ถูกพิทักษทรัพยหรือลมละลาย หรือดวยเหตุอื่นทํานองเดียวกัน 
 (7) กรณีหลักทรัพยอื่นใดที่ศูนยรับฝากเห็นสมควร 
 ใหการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพยมีผลตั้งแตวันที่ศูนยรับฝากกําหนด 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี  29  สิงหาคม 2543 

 
(ลงนาม)  อมเรศ  ศิลาออน 

 
(นายอมเรศ  ศิลาออน) 
ประธานกรรมการ 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 


