
 
ศร/รท 01-01 

 125 

วิธีปฏิบัติบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากดั 
เร่ือง  ผูฝากและการจัดทําบัญชีรายชื่อเจาของหลักทรัพย  พ.ศ. 2544 

 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 แหงระเบียบบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด เรื่อง การประกอบการเปนศูนยรับฝาก พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2543 
 
 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ออกวิธีปฏิบัติไวดังตอไปนี้ 
  
 ขอ 1 วิธีปฏิบัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 เปนตนไป 
 
 ขอ 2 ใหยกเลิกวิธีปฏิบัติบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เรื่อง    
ผูฝากและการจัดทําบัญชีรายช่ือเจาของหลักทรัพย  พ.ศ. 2543  ลงวันที่  12  ธันวาคม  2543 
 

หมวด 1 
การเปนผูฝาก 

 
 ขอ 3 การขอเปนผูฝากตองยื่นคําขอตามแบบที่ศูนยรับฝากกําหนด  พรอมยื่นเอกสาร
และหลักฐานดังตอไปนี้  

(1) หนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัทที่ออกโดยหนวยราชการที่รับผิดชอบ 
ซึ่งไดออกไวไมเกิน 3 เดือนนับแตวันที่ลงในหนังสือรับรองดังกลาว 

(2) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการของบริษัท  เฉพาะบุคคลที่ประกอบ
ธุรกิจตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยวาดวยการประกอบการเปนศูนยรับฝาก 
หลักทรัพย และประกาศตลาดหลักทรัพยวาดวยบุคคลที่ศูนยรับฝากอาจอนุญาตใหเปนผูฝาก  

(3) หลักฐานอื่นตามที่ศูนยรับฝากกําหนด 
 
 ขอ 4 เมื่อศูนยรับฝากพิจารณาเห็นวาบุคคลที่ยื่นคําขอเปนผูฝากมีคุณสมบัติครบถวน 
ศูนยรับฝากจะอนุญาตใหบุคคลดังกลาวเปนผูฝากและแจงผลการอนุญาตใหบุคคลผูยื่นคําขอทราบเปนหนังสือ  
 ในกรณีท่ีศูนยรับฝากกําหนดเงื่อนไขใดๆ ใหผูฝากปฏิบัติกอนการอนุมัติเปนผูฝาก  
บุคคลที่ยื่นคําขอจะเปนผูฝากไดตอเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นครบถวนแลว 
 
 ขอ 5  เมื ่อศูนยร ับฝากอนุญาตใหเปนผู ฝากแลว  ผู ฝากตองยื ่นคําขอเปดบัญชี 
ฝากหลักทรัพยตามแบบที่กําหนดตอศูนยรับฝาก โดยตองขอเปดบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการฝาก         
การถอนหรือการโอนหลักทรัพย ในคราวแรกที่ขอใชบริการ 
 
 ขอ 6   ผูฝากที่เปนนิติบุคคลที่ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพยท่ีตนออกหรือหลักทรัพย 
ท่ีตนมีขอตกลงกับผูรับซื้อหรือรับโอนตามเงื่อนไขที่ศูนยรับฝากเห็นชอบจะฝากหลักทรัพยไวกับ 
ศูนยรับฝากไดเฉพาะหลักทรัพยท่ีตนออกหรือหลักทรัพยของผูรับซื้อหรือรับโอน  แลวแตกรณี 

 ในการฝากหลักทรัพยของผูฝากตามวรรคหนึ่ง ผูฝากจะขอเปดบัญชีฝากหลักทรัพยตอ 
ศูนยรับฝากไดเฉพาะเพื่อการเก็บรักษาหรือบัญชีฝากหลักทรัพยอื่นตามที่ศูนยรับฝากเห็นวาเหมาะสม
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 ขอ 7  ในการใชบริการของศูนยรับฝาก  ผูฝากที่เปนนิติบุคคลผูดูแลและเก็บรักษา 
หลักทรัพยท่ีตนออกตองมอบหมายใหศูนยรับฝากเปนตัวแทนในการปฏิบัติหนาท่ีในสวนที่ผูฝากมีหนาท่ี
ตองปฏิบัติตอศูนยรับฝาก 
 
 ขอ 8  ในกรณีท่ีผูฝากจะมอบหมายใหบุคคลใดเปนตัวแทนในการปฏิบัติหนาท่ี    
ในสวนที่ผูฝากมีหนาท่ีตองปฏิบัติตอศูนยรับฝากไมวาท้ังหมดหรือบางสวน จะตองไดรับอนุญาตจาก 
ศูนยรับฝากกอน 
 

หมวด 2 
การพนสภาพการเปนผูฝาก 

 
ขอ 9 กรณีการพนสภาพการเปนผูฝากโดยผูฝากรองขอ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการดังตอไปนี้ 
(1) ใหผูฝากแจงยกเลิกการเปนผูฝากใหศูนยรับฝากทราบลวงหนากอนวันที่

ประสงคจะยกเลิกการเปนผูฝากไมนอยกวา 7 วัน 
  (2) ผูฝากตองดําเนินการถอนหรือโอนหลักทรัพยออกจากบัญชีฝากหลักทรัพย
ของผูฝากทั้งหมด  พรอมกับชําระคาธรรมเนียมการฝากหลักทรัพยและคาใชจายใด ๆ ที่เกิดจากการฝาก
หลักทรัพยใหแกศูนยรับฝากใหเสร็จครบถวนกอนวันยกเลิกการเปนผูฝากนั้น  

 (3) เมื่อผูฝากดาํเนนิการตาม (1) และ (2) แลว ศูนยรับฝากจะแจงการพน
สภาพการเปนผูฝากใหผูฝากทราบพรอมกับปดบัญชีฝากหลักทรัพยท้ังหมดของผูฝากนั้น 

 
ขอ 10 กรณีการพนสภาพการเปนผูฝากโดยศูนยรับฝากมีคําสั่งเมื่อมีเหตุที่อาจทํา

ใหผูฝากพนสภาพการเปนผูฝากหรือโดยศูนยรับฝากมีคําสั่งปดบัญชีฝากหลักทรัพยท้ังหมด ใหผูฝากจัดสง
บัญชีรายช่ือเจาของหลักทรัพยใหแกศูนยรับฝากตามวิธีการและภายในเวลาที่ศูนยรับฝากกําหนด โดย
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําและจัดสงบัญชีรายช่ือเจาของหลักทรัพยตามที่ตลาด
หลักทรัพยและศูนยรับฝากกําหนด  เพื่อใหศูนยรับฝากรวบรวมสงใหแกบริษัทผูออกหลักทรัพยเพื่อใช
ประกอบการขอออกใบหลักทรัพย และศูนยรับฝากจะออกใบรับใหผูฝากเพื่อขอรับใบหลักทรัพยตอไป  

หากผูฝากจัดสงบัญชีรายช่ือเจาของหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง โดยมีขอมูลไมครบถวน
หรือไมถูกตองตามที่ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยรับฝากกําหนด  ซึ่งเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกศูนย   
รับฝากหรือเจาของหลักทรัพย  ผูฝากตองรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  

ในการขอรับใบหลักทรัพย ผูฝากตองยื่นใบรับตอศูนยรับฝาก โดยจะขอรับใบหลักทรัพย
ไดภายใน 7 วันนับแตวันที่กําหนดในใบรับ ถาผูฝากไมมารับภายในเวลาดังกลาว ศูนยรับฝากอาจเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการเก็บรักษาใบหลักทรัพยตามที่ศูนยรับฝากกําหนด 
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หมวด 3 
การจัดทําบัญชีรายชื่อเจาของหลักทรัพย 

 
ขอ 11 ผูฝากตองจัดทําบัญชีรายช่ือเจาของหลักทรัพยท่ีฝากไวกับศูนยรับฝาก โดยตอง

มีรายการเกี่ยวกับเจาของหลักทรัพยอยางนอยดังตอไปนี้  
(1) ช่ือและชื่อสกุล  
(2) ท่ีอยู  
(3) อาชีพและสัญชาติ  
(4) ช่ือหลักทรัพย  
(5) จํานวนหลักทรัพย  
(6) เลขบัตรประจําตัวประชาชน สําหรับกรณีท่ีเจาของหลักทรัพยเปน

บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือเลขที่หนังสือเดินทางหรือเลขที่ใบสําคัญคนตางดาว สําหรับกรณีท่ี
เจาของหลักทรัพยเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดมีสัญชาติไทย  

(7) เลขที่ทะเบียนนิติบุคคลสําหรับกรณีท่ีเจาของหลักทรัพยเปนนิติบุคคล    
 

  *ขอ 12 ในวันปดสมุดทะเบียนของบริษัทผูออกหลักทรัพย หรือวันถึงกําหนดใหสิทธิ
ใดแก ผูถือหลักทรัพย หรือวันถึงกําหนดไถถอนหรือขายคืนหลักทรัพย ผูฝากตองจัดสงบัญชีรายช่ือ
เจาของหลักทรัพยในวันกอนวันแรกที่ปดสมุดทะเบียนหรือวันกอนวันถึงกําหนดดังกลาว แลวแตกรณี  
ใหแกศูนยรับฝากโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในระบบที่ศูนยรับฝากกําหนดภายในเวลา 14.30 น.  เพื่อใหศูนย
รับฝากรวบรวมสงใหแกนายทะเบียนของบริษัทผูออกหลักทรัพยนั้นตอไป    
 หากผูฝากจัดสงบัญชีรายช่ือเจาของหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง โดยมีขอมูลไมครบถวน
หรือไมถูกตองตามที่ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยรับฝากกําหนดซึ่งเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกศูนย     
รับฝากหรือ เจาของหลักทรัพย ผูฝากตองรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

**ความในขอนี้มิใหนํามาใชบังคับกับหลักทรัพยประเภทพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือ 
ตราสารหนี้ภาครัฐประเภทอื่น 

(*ความในขอ 12 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด เรื่อง ผูฝากและการจัดทําบัญชีรายชื่อเจาของหลักทรัพย (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2548ลงวันที่1 มิถุนายน 2548) 

(**ความในวรรคทายของขอ 12 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เร่ือง  ผูฝากและการจัดทําบัญชีรายชื่อเจาของหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 ลงวันที่   
15 พฤษภาคม 2549) 

 
 *ขอ 12/1 ในวันกอนวันแรกแหงระยะเวลาที่นายทะเบียนของผูออกหลักทรัพยประเภท
พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือตราสารหนี้ภาครัฐประเภทอื่นไดกําหนดขึ้นเพื่อการชําระดอกเบี้ย หรือเงินตน 
หรือสิทธิประโยชนอื่นใดแกผูถือหลักทรัพยประเภทพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือตราสารหนี้ภาครัฐประเภทอื่น 
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ผูฝากตองจัดสงบัญชีรายช่ือเจาของหลักทรัพยประเภทพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือตราสารหนี้ภาครัฐประเภท
อื่นใหแกศูนยรับฝากโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในระบบที่ศูนยรับฝากกําหนดภายในเวลา 17.30 ถึง   
18.30 น.ของวันดังกลาว เพื่อใหศูนยรับฝากรวบรวมสงใหแกนายทะเบียนของผูออกหลักทรัพยนั้นตอไป 

หากผูฝากจัดสงบัญชีรายชื่อเจาของหลักทรัพยประเภทพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือตรา
สารหนี้ภาครัฐประเภทอื่นตามวรรคหนึ่ง โดยมีขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตองตามที่ตลาดหลักทรัพย
หรือศูนยรับฝากกําหนด ซึ่งเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกศูนยรับฝากหรือเจาของหลักทรัพยดังกลาว     
ผูฝากตองรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

(*ความในขอ 12/1 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด  เรื่อง  ผูฝากและการจัดทําบัญชีรายช่ือเจาของหลักทรัพย  (ฉบับที่ 4) พ .ศ . 2549 ลงวันที่                     
15 พฤษภาคม 2549) 

 
*ขอ 13 ในกรณีท่ีผูฝากไมจัดสงบัญชีรายชื่อเจาของหลักทรัพยภายในเวลาที่กําหนด

ตาม ขอ 12  หรือไมจัดสงบัญชีรายชื่อเจาของหลักทรัพยประเภทพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือตราสารหนี้
ภาครัฐประเภทอื่น ภายในเวลาที่กําหนดตามขอ 12/1 ศูนยรับฝากอาจพิจารณาปรับผูฝากตามอัตราที่ศูนย
รับฝากกําหนด 
 กรณีผูฝากไมจัดสงบัญชีรายช่ือเจาของหลักทรัพยภายในกําหนดเวลาตามประเภท
หลักทรัพยดังตอไปนี้  ศูนยรับฝากอาจไมรับบัญชีรายชื่อนั้นทั้งหมดหรือบางสวน หรือไมจัดสงบัญชี
รายชื่อนั้นใหแกนายทะเบียนของผูออกหลักทรัพย โดยผูฝากตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการ
ไมดําเนินการดังกลาว 

(1) ภายในเวลา 12.00 น. ของวันทําการถัดจากวันปดสมุดทะเบียน หรือถัด
จากวันถึงกําหนดไถถอนหรือขายคืนหลักทรัพย หรือถัดจากวันถึงกําหนดใหสิทธิ สําหรับหลักทรัพยทุก
ประเภท ยกเวนหลักทรัพยประเภทพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือตราสารหนี้ภาครัฐประเภทอื่น  

(2) ภายในเวลาตามขอ 12/1 สําหรับหลักทรัพยประเภทพันธบัตร  ตั๋วเงินคลัง 
หรือตราสารหนี้ภาครัฐประเภทอื่น 

(*ความในขอ 13 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด  เรื่อง  ผูฝากและการจัดทําบัญชีรายช่ือเจาของหลักทรัพย  (ฉบับที่ 4) พ .ศ . 2549 ลงวันที่                     
15 พฤษภาคม 2549) 

 
 *ขอ 14 กรณีผูฝากจัดสงบัญชีรายช่ือเจาของหลักทรัพยตามขอ 12 หรือจัดสงบัญชีรายช่ือ     
เจาของหลักทรัพยประเภทพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือตราสารหนี้ภาครัฐประเภทอื่นตามขอ 12/1 โดยมีขอมูล
ไมครบถวนหรือไมถูกตองตามที่ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยรับฝากกําหนด ผูฝากอาจขอแกไขขอมูล
ดังกลาวใหถูกตองครบถวนไดตามที่ศูนยรับฝากเห็นสมควร โดยศูนยรับฝากอาจพิจารณาปรับผูฝากตาม
อัตราที่ศูนยรับฝากกําหนด  



 
 

 129 

 กรณีเกิดความเสียหายแกศูนยรับฝากหรือเจาของหลักทรัพยหรือเจาของหลักทรัพย
ประเภทพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือตราสารหนี้ภาครัฐประเภทอื่น เนื่องจากขอมูลในบัญชีรายช่ือเจาของ
หลักทรัพยหรือบัญชีรายช่ือเจาของหลักทรัพยประเภทพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ประเภทอื่นที่ผูฝากจัดสงไมครบถวนหรือไมถูกตอง ผูฝากตองรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาว 

(*ความในขอ 14 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด  เรื่อง  ผูฝากและการจัดทําบัญชีรายช่ือเจาของหลักทรัพย  (ฉบับที่ 4) พ .ศ . 2549 ลงวันที่                     
15 พฤษภาคม 2549) 

 
 ประกาศ ณ วันที่    31  ตุลาคม   2544   

(ลงนาม)  นงราม  วงษวานิช 

(นางนงราม  วงษวานิช) 
กรรมการผูจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


