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วิธีปฏิบัติบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
เร่ือง   การฝาก  การถอน  การโอน  การรับโอน  หรือการยกเลิกการโอน 

  หลักทรัพย  และการหักบัญชีโอนหลักทรัพย พ.ศ. 2543 

 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ  5  แหงระเบียบบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด  เรื่อง  การประกอบการเปนศูนยรับฝาก  พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 29 สิงหาคม  2543 
  
 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ออกวิธีปฏิบัติไวดังตอไปนี้ 
  
 ขอ 1 วิธีปฏิบัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  8  กันยายน  2543  เปนตนไป 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 
*ขอ 2 ผูฝากดําเนินการฝาก ถอน โอน รับโอน หรือยกเลิกการโอนหลักทรัพย ดวยการ

ยื่นคําขอตอศูนยรับฝากไดทุกวันทําการตั้งแตเวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น.  
ผูฝากดํา เนินการโอน  รับโอน  หรือยกเลิกการโอนหลักทรัพยโดยผานเครื่อง

คอมพิวเตอรท่ีตอเชื่อมกับระบบงานรับฝากหลักทรัพยของศูนยรับฝากไดในเวลาดังตอไปนี้ 
   (1) การโอนหลักทรัพย  กระทําได ทุกวันทํ าการตั้ งแต เวลา  7.00 น .              
ถึง 13.00 น. และเวลา 14.15 น.ถึง 18.30 น. 

(2) การรับโอนหรือการยกเลิกการโอนหลักทรัพยนั้น กระทําไดทุกวัน    
ทําการตั้งแตเวลา 7.00 น. ถึง 13.30 น. และเวลา 14.15 น. ถึง 19.00 น. 

ท้ังนี้ ถามีการเปลี่ยนแปลงเวลาทําการดังกลาว ศูนยรับฝากจะแจงใหผูฝากทราบ 
**ความในวรรคสองมิใหนํามาบังคับกับหลักทรัพยประเภทพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือ

ตราสารหนี้ภาครัฐประเภทอื่น 
(*ความในขอ 2 เดิมถูกยกเลิกและใหใชความใหมนี้แทน โดยวิธีปฏิบัติบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จํากัด เรื่อง การฝาก การถอน การโอน การรับโอนหรอืการยกเลิกการโอนหลกัทรัพย และการหกับัญชีโอน

หลักทรพัย (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2548 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2548) 

(**ความในวรรคทายของขอ 2 เดมิถูกยกเลิกและใหใชความใหมนี้แทน โดยวิธีปฏิบตัิบริษทัศูนยรับ

ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เรื่อง การฝาก การถอน การโอน การรับโอนหรอืการยกเลิกการโอนหลกัทรัพย และ

การหกับัญชีโอนหลักทรพัย (ฉบบัที่ 6) พ.ศ.2549 ลงวันที ่15 พฤษภาคม 2549) 
 
ขอ  3 ใหผูฝากแตงตั้งตัวแทนคนหนึ่งหรือหลายคน  และมอบอํานาจใหตัวแทนนั้น

เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนผูฝากในการดําเนินการใด ๆ  เกี่ยวกับการถอน  การรับใบหลักทรัพย       
การโอนหลักทรัพย  การยกเลิกการโอนหลักทรัพย  และการจัดสงบัญชีรายช่ือเจาของหลักทรัพย          
ตามหลักเกณฑท่ีศูนยรับฝากกําหนด  

การแตงตั้ง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตัวแทนของผูฝาก ใหกระทําตามหลักเกณฑท่ีศูนย
รับฝากกําหนด  
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หมวด 2 
การฝากหลักทรัพยทั่วไป 

 
ขอ 4 การฝากหลักทรัพย  ผูฝากตองยื่นเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ตอศูนยรับฝาก  

 (1) ใบฝากหลักทรัพยตามแบบที่กําหนด  
 (2) ใบหลักทรัพยท่ีเจาของหลักทรัพยหรือผูรับโอนคนสุดทายลงลายมือช่ือ
สลักหลังการโอนแลว  

(3) แบบคําขอรับโอนหลักทรัพยท่ีมีช่ือศูนยรับฝากเปนผูรับโอน 
(4) หลักฐานประกอบการโอนหลักทรัพยตามที่นายทะเบียนของบริษัทผูออก

หลักทรัพยกําหนด  
กรณีกฎหมายกําหนดใหการโอนใบหลักทรัพยใดตองปดอากรแสตมป  ผูฝากตองปด

อากรแสตมปครบถวนกอนนํามาฝากไวกับศูนยรับฝากตามที่กฎหมายกําหนด 
 

ขอ 5 ถาเอกสารและหลักฐานตามขอ 4 ถูกตองครบถวนแลว ศูนยรับฝากจะบันทึก
รายการฝากหลักทรัพยนั้นไวในบัญชีฝากหลักทรัพยและจะออกใบแสดงการรับฝากหลักทรัพยใหแกผูฝาก 
 

*ขอ 6 เมื่อรับฝากหลักทรัพยแลว ศูนยรับฝากจะดําเนินการรับโอนหลักทรัพยท่ีรับ
ฝากไวในชื่อของศูนยรับฝากในฐานะที่ถือแทนผูฝากหรือลูกคาของผูฝากซึ่งเปนเจาของหลักทรัพยโดยใช
ช่ือวา “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” สําหรับหลักทรัพยท่ีมีบุคคลที่มี
สัญชาติไทยเปนเจาของหลักทรัพย หรือ “THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY 
LIMITED FOR DEPOSITORS” สําหรับหลักทรัพยท่ีมีบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทยเปนเจาของหลักทรัพย 

(*ความในขอ  6 เดิมถูกยกเลิกและใหใชความใหมนี้แทน  โดยวิธีปฏิบัติบริษัทศูนย รับฝาก 
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เรื่อง การฝาก การถอน การโอน การรับโอนหรือการยกเลิกการโอนหลักทรัพย และการหัก
บัญชีโอนหลักทรัพย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2549 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549) 

 
 *ขอ 7 การฝากหลักทรัพยยกเวนหลักทรัพยประเภทพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือ            
ตราสารหนี้  ภาครัฐประเภทอื่นจะมีผลสมบูรณภายในวันทําการที่ฝากตอเมื่อผูฝากดําเนินการฝากกอนเวลา 
16.00 น. แตถาผูฝากประสงคจะใหหลักทรัพยท่ีฝากไวในบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการสงมอบและรับมอบ
หลักทรัพยท่ีซื้อขายมีผลสมบูรณภายในเวลา13.30 น.ของวันทําการที่ฝาก ผูฝากตองฝากกอนเวลา10.30 น.  
 การฝากหลักทรัพยประเภทพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือตราสารหนี้ภาครัฐประเภทอื่นจะมีผล
สมบูรณภายในวันทําการที่ฝากตอเมื่อผูฝากดําเนินการฝากกอนเวลา 10.00 น.  
 (*ความในขอ  7 เดิมถูกยกเลิกและใหใชความใหมนี้แทน  โดยวิ ธีปฏิบัติบริษัทศูนย รับฝาก 
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เรื่อง การฝาก การถอน การโอน การรับโอนหรือการยกเลิกการโอนหลักทรัพย และการหัก
บัญชีโอนหลักทรัพย (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2549 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2549) 
 



 
 

 133 

ขอ 8  ในกรณี ท่ีผูฝากดํ าเนินการฝากหลักทรัพย ท่ีไมสมบูรณ  บกพรอง  หรือ                 
ถูกรอนสิทธิใด หรือลายมือช่ือท่ีสลักหลังใบหลักทรัพยนั้นไมสมบูรณ หรือเปนลายมือชื่อปลอมอันเปน
เหตุใหเกิดความเสียหายใด ๆ ข้ึน ผูฝากตองรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการนั้น 

 
ขอ 9 ในกรณีท่ีศูนยรับฝากยกเลิกรายการฝากหลักทรัพยอันมีผลใหหลักทรัพยใน

บัญชีฝากหลักทรัพยขาดบัญชี ผูฝากจะตองดําเนินการฝากหรือโอนหลักทรัพยตามจํานวนที่ขาดบัญชีไว
ในบัญชีฝากหลักทรัพยดังกลาวภายในวันทําการถัดจากวันที่ศูนยรับฝากยกเลิกรายการฝากหลักทรัพยนั้น   
หากผูฝากไมดําเนินการดังกลาวศูนยรับฝากอาจพิจารณาปรับผูฝากนั้นตามอัตราที่ศูนยรับฝากกําหนด 
 

ขอ 10 เจาของหลักทรัพย ท่ีประสงคจะฝากหลักทรัพยไวกับศูนยรับฝากอาจ
มอบหมายใหศูนยรับฝากดําเนินการฝากแทนก็ได  โดยศูนยรับฝากจะแจงผลการฝากนั้นใหผูฝากทราบ
เปนหนังสือ 
 

ขอ 11 ศูนยรับฝากจะแจงรายชื่อของหลักทรัพยท่ีรับฝากใหผูฝากทราบกอนการ
ใหบริการรับฝากหลักทรัพยนั้น 
 

หมวด 3 
การฝากใบแสดงสิทธิการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได 

  
ขอ 12 การฝากใบแสดงสิทธิการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการดังตอไปนี้ 
 (1) ผูฝากตองเปนบริษัทผูออกใบแสดงสิทธิการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได  
 (2) ผูฝากตองยื่นคําขอเปดบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการเก็บรักษาเฉพาะ 

ใบแสดงสิทธิการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิไดตามแบบที่กําหนดตอศูนยรับฝาก 
 (3) ผูฝากตองยื่นเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ตอศูนยรับฝาก 
  (ก) ใบฝากหลักทรัพยตามแบบที่กําหนด  
  (ข) ใบหลักทรัพยของผูถือหลักทรัพย 
 (4) ถาเอกสารและหลักฐานตาม (3) ถูกตองครบถวน ศูนยรับฝากจะบันทึก

รายการฝากหลักทรัพยนั้นไวในบัญชีฝากหลักทรัพยและจะออกใบแสดงการรับฝากหลักทรัพยใหแกผูฝาก 
 
ขอ 13 เมื่อครบกําหนดการใชสิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ

ไดครั้งสุดทาย ศูนยรับฝากจะยกเลิกการรับฝากหลักทรัพยและมีสิทธิปดบัญชีฝากหลักทรัพยของผูฝาก 
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*หมวด 3/1 
การฝากหุนอางอิงเพื่อรองรับการซื้อขายเพ่ือการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

 
*ขอ 13/1  ในหมวดนี้  
   “หุนอางอิง” (underlying shares) หมายความวา หุนอางอิงตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ีออกใหม 

 
*ขอ 13/2  การฝากหุนอางอิงเพื่อรองรับการซื้อขายเพื่อการใชสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิอนุพันธ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
  (1) บุคคลที่จะเปนผูฝากหุนอางอิงเพื่อรองรับการซื้อขายเพื่อการใช

สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ  ตองเปนบริษัทผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธหรือเปนบุคคลที่
ไดรับมอบหมายจากบริษัทผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธใหทําหนาท่ีดูแลและเก็บรักษาหุนอางอิง
ดังกลาว 

  (2) ผูฝากตองยื่นคําขอเปดบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อรองรับการซื้อ
ขายเพื่อการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธตามแบบที่กําหนดตอศูนยรับฝาก 
  (3) การฝากหุนอางอิงเพื่อรองรับการซื้อขายเพื่อการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการเดียวกับการฝากหลักทรพัยท่ัวไป 

  (4) ศูนยรับฝากจะระงับการถอนหรือการโอนหุนอางอิงท้ังหมดที่
ฝากไวในบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อรองรับการซื้อขายเพื่อการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 
ยกเวนกรณีดังตอไปนี้ 

    ก. กรณีท่ีมีการซื้อขายเพื่อการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธโดยผานระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย  ใหผูฝากมอบหมายใหสํานักหักบัญชีดําเนินการ
โอนหุนอางอิงท่ีมีการใชสิทธิเขาบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการสงมอบและรับมอบหลักทรัพยตามรายงาน
การชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยท่ีสํานักหักบัญชีจัดทําข้ึน  

 ข. กรณีท่ีเปนการฝากหุนอางอิงท้ังจํานวนไวกับศูนยรับฝาก
เพื่อเปนหลักประกันการสงมอบหุนอางอิงท่ีมีการซื้อขายเพื่อการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ  
ผูฝากอาจขอโอนหุนอางอิงท่ีมีจํานวนเกินกวาจํานวนที่บริษัทผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธมีหนาท่ี
ตองสงมอบแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ีมีหรือจะมีการซื้อขายเพื่อการใชสิทธิตลอดอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ รวมกับจํานวนที่มีการซื้อขายเพื่อการใชสิทธิตามรายงานการชําระราคาและ
สงมอบหลักทรัพยในสวนที่คางการสงมอบหุนอางอิงในระบบของสํานักหักบัญชีกอนการขอโอน 
 ค. กรณีท่ีเปนการฝากหุนอางอิงบางสวนไวกับศูนยรับฝากเพื่อ
เปนหลักประกันการสงมอบหุนอางอิงท่ีมีการซื้อขายเพื่อการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ        
ผูฝากอาจขอโอนหุนอางอิงท่ีมีจํานวนเกินกวาจํานวนที่มีการซื้อขายเพื่อการใชสิทธิในระบบการซื้อขาย    
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ณ วันที่ขอโอนรวมกับจํานวนที่มีการซื้อขายเพื่อการใชสิทธิตามรายงานการชําระราคาและสงมอบ
หลักทรัพยในสวนที่คางการสงมอบหุนอางอิงในระบบของสํานักหักบัญชีกอนการขอโอน 
 ท้ังนี้ ผูโอนและผูรับโอนหุนอางอิงตาม ข. และ ค. ตองเปนผูฝากราย
เดียวกัน 
 

*ขอ 13/3 เมื่อครบกําหนดการซื้อขายเพื่อการใชสิทธิครั ้งสุดทายตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ  ถาผูฝากมีหุนอางอิงเพื่อรองรับการซื้อขายเพื่อการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธเหลืออยูในบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อรองรับการซื้อขายเพื่อการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ  ผูฝากตกลงใหศูนยร ับฝากดําเนินการโอนหุ นอางอิงดังกลาวแทนผู ฝากไปยังบัญชีฝาก
หลักทรัพยอื่นที่เปนของผูฝากที่ขอโอน 
 (* เพิ่มเติมความในหมวด 3/1 ขอ 13/1 ขอ 13/2และขอ 13/3 โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เรื่อง การฝาก การถอน การโอน การรับโอน หรือการยกเลิกการโอนหลักทรัพย และการ
หักบัญชีโอนหลักทรัพย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2546) 

 
หมวด 4 

การฝากหลักทรัพยที่มีการจดแจงการจํานํา 
 
ขอ 14 การฝากหลักทรัพยท่ีมีการจดแจงการจํานํา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการดังตอไปนี้ 
(1) ผูฝากตองเปนผูรับจํานําเทานั้น 

 (2) ผูฝากตองยื่นคําขอเปดบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการจํานําตามแบบที่
กําหนดตอศูนยรับฝาก 
 (3) ผูฝากตองยื่นเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ตอศูนยรับฝาก 
 (ก) ใบฝากหลักทรัพยตามแบบที่กําหนด 
  *(ข) - 
 (ค) ใบหลักทรัพยท่ีผูจํานําลงลายมือช่ือสลักหลังการโอนแลว 
 (ง)  แบบคําขอรับโอนหลักทรัพยท่ีมีช่ือศูนยรับฝากเปนผูรับโอน 
 (จ) หนังสือแจงการฝากหลักทรัพยท่ีมีการจดแจงการจํานําตามแบบ    
ท่ีกําหนด 
 (ฉ) หลักฐานอื่นตามที่นายทะเบียนกําหนด 
  (*ยกเลิกความใน (ข) ของ (3) ของขอ 14 โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด เร่ือง การฝาก การถอน การโอน การรับโอน หรือการยกเลิกการโอนหลักทรัพย และการหักบัญชีโอนหลักทรัพย 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549) 
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 (4) ถาเอกสารและหลักฐานตาม (3) ถูกตองครบถวน ศูนยรับฝากจะบันทึก
รายการฝากใบหลักทรัพยนั้นไวในบัญชีฝากหลักทรัพยและจะออกใบแสดงการรับฝากหลักทรัพยใหแก   
ผูฝาก 

(5) ศูนยรับฝากจะระงับการถอนหรือการโอนหลักทรัพยดังกลาวใน
ระหวางที่จํานําหลักทรัพยนั้น 
  *ความใน (3) และ (4) นี้มิใหนํามาใชบังคับกับหลักทรัพยประเภทพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง 
หรือตราสารหนี้ภาครัฐประเภทอื่น 

(*เพิ่มความในวรรคสอง ของขอ 14 โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
เรื่อง การฝาก การถอน การโอน การรับโอน หรือการยกเลิกการโอนหลักทรัพย และการหักบัญชีโอนหลักทรัพย        
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549) 

 
*ขอ 14/1  การฝากหลักทรัพยประเภทพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือตราสารหนี้ภาครัฐ

ประเภทอื่นที่มีการจดแจงการจํานํา ใหเปนไปตามขอ 14 (1) (2) และ (5) และตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้ 
  (1) ผูฝากตองยื่นใบหลักทรัพยและเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการ
โอนหลักทรัพยตอศูนยรับฝากตามวิธีการท่ีนายทะเบียนหลักทรัพยหรือกฎหมายวาดวยการออกหลักทรัพย
นั้นกําหนด  
  (2) ผูฝากตองแจงขอมูลการฝากหลักทรัพยท่ีมีการจดแจงการจํานํา
ตามที่ศูนยรับฝากกําหนด โดยแจงผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในระบบที่ศูนยรับฝากกําหนด 

 ถาเอกสารหลักฐานตาม (1) และ ขอมูลตาม (2) ถูกตองครบถวน ศูนยรับ
ฝากจะบันทึกรายการฝากใบหลักทรัพยนั้นไวในบัญชีฝากหลักทรัพยและจะออกใบแสดงการรับฝาก
หลักทรัพยใหแกผูฝาก 

(*เพิ่มความในขอ 14/1 โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เรื่อง การ
ฝาก การถอน การโอน การรับโอน หรือการยกเลิกการโอนหลักทรัพย และการหักบัญชีโอนหลักทรัพย (ฉบับที่ 5)       
พ.ศ.2549 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549) 
 

ขอ 15 การฝากหลักทรัพยท่ีมีการจดแจงการจํานําและไดขายในตลาดหลักทรัพยเพื่อ
บังคับชําระหนี้เงินกู ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 

(1) ผูฝากตองยื่นคําขอเปดบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการเก็บรักษาตามแบบที่
กําหนดตอศูนยรับฝาก 

(2) ผูฝากตองยื่นเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ตอศูนยรับฝาก 
 (ก) ใบฝากหลักทรัพยตามแบบที่กําหนด 

(ข) ใบนําสงการบังคับจํานําหลักทรัพย 
(ค) ใบหลักทรัพยของหลักทรัพยท่ีขาย 
(ง) แบบคําขอรับโอนหลักทรัพยท่ีมีช่ือศูนยรับฝากเปนผูรับโอน 
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(จ) หนังสือบอกกลาวการบังคับจํานํา 
(ฉ) หนังสือรับรองการขายหลักทรัพยจํานําในตลาดหลักทรัพยเพื่อ

บังคับชําระหนี้เงินกูท่ีรับรองโดยสมาชิกของตลาดหลักทรัพยท่ีขายหลักทรัพยดังกลาวตามแบบที่นาย
ทะเบียนกําหนด 

(ช) เอกสารเกี่ยวกับการถอนหลักทรัพยสวนที่ขายไมไดตามขอ 23 
เฉพาะกรณีขายไดไมครบตามจํานวนที่ปรากฏในใบหลักทรัพยท้ังจํานวน 

(ซ) หลักฐานอื่นตามที่นายทะเบียนกําหนด 
ท้ังนี้ ผูฝากจะยื่นเอกสารและหลักฐานดังกลาวในระหวางวันปดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหลักทรัพยของบริษัทผูออกหลักทรัพยนั้นไมได  
  (3) ถาเอกสารและหลักฐานตาม (2) ถูกตองครบถวน  ศูนยรับฝากจะบันทึก 
รายการฝากใบหลักทรัพยนั ้นไวในบัญชีฝากหลักทรัพยและจะออกใบแสดงการรับฝากหลักทรัพย
ใหแกผูฝากพรอมกับจัดสงหลักฐานที่เกี่ยวของกับการขายหลักทรัพยจํานําในตลาดหลักทรัพยใหแก            
นายทะเบียนเพื่อดําเนินการตอไป 
 

หมวด 5 
การฝากหลักทรัพยของบุคคลที่ถูกหามขาย 
ภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 
ขอ 16 บุคคลที่จะเปนผู ฝากใบหลักทรัพยของบุคคลที่ถูกหามขายภายในเวลาที่

ตลาดหลักทรัพยกําหนดตองเปนบริษัทท่ีอยูในระหวางยื่นขอใหตลาดหลักทรัพยรับหลักทรัพยของบริษัท
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน  และตลาดหลักทรัพยไดสั่งหามผูบริหาร  ผูถือหลักทรัพยหรือผูท่ีเกี่ยวของกับ 
ผูถือหลักทรัพยของบริษัทนั้นขายหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
 ขอ 17 ผูฝากตองยื่นคําขอเปดบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการฝาก การถอนหรือการ
โอนหลักทรัพยประเภทบัญชีฝากหลักทรัพยท่ีอยูในระหวางการหามขายตามแบบที่กําหนดตอศูนยรับฝาก    
 
 ขอ 18 มิใหนําหลักเกณฑเกี่ยวกับการฝากหลักทรัพยทั่วไปมาใชบังคับกับการฝาก 
ใบหลักทรัพยของบุคคลที่ถูกหามขายภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพยกําหนดตามขอ 19 
 
 ขอ 19 การฝากใบหลักทรัพยของบุคคลท่ีถูกหามขายภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย
กําหนด  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้  

(1) ผูฝากตองยื่นเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ตอศูนยรับฝาก  
(ก) ใบฝากหลักทรัพยตามแบบที่กําหนด  
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(ข) ใบหลักทรัพยที่ปรากฏชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพยหามขาย 
หลักทรัพยเปนผูถือหลักทรัพย  

(2) ถาเอกสารและหลักฐานตาม (1) ถูกตองครบถวน ศูนยรับฝากจะเก็บ
รักษาใบหลักทรัพยดังกลาวในระหวางระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพยสั่งหามขายหลักทรัพย และจะออก 
ใบแสดงการรับฝากใบหลักทรัพยดังกลาวใหแกผูฝาก  

 
 ขอ 20 ผูฝากตองฝากใบหลักทรัพยตามจํานวนที่ปรากฏในใบหลักทรัพยท้ังจํานวน 
 
 ขอ 21 ใบหลักทรัพยท่ีนํามาฝากนั้นตองสมบูรณ ไมบกพรอง หรือไมถูกรอนสิทธิใด 
หรือไมเปนใบหลักทรัพยปลอม 
 เมื ่อศูนยรับฝากไดลงบันทึกรายการฝากใบหลักทรัพยแลว ถาภายหลังปรากฏวา 
ใบหลักทรัพยนั้นไมสมบูรณ บกพรอง หรือถูกรอนสิทธิใด หรือเปนใบหลักทรัพยปลอม ศูนยรับฝากจะ
ยกเลิกรายการฝากใบหลักทรัพยดังกลาว 
 ถาปรากฏความเสียหายใดจากการฝากใบหลักทรัพยท่ีไมสมบูรณ  บกพรอง  หรือถูกรอน
สิทธิ หรือเปนใบหลักทรัพยปลอม ผูฝากซึ่งนําใบหลักทรัพยนั้นมาฝากตองรับผิดชอบในความเสียหายท่ี
เกิดข้ึน 
 
 ขอ 22 การฝากหลักทรัพยของบุคคลที่ถูกหามขายภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย
กําหนดและศูนยรับฝากรับโอนหลักทรัพยดังกลาวเขาไวในชื่อของศูนยรับฝากในฐานะที่ถือแทนผูฝาก
หรือลูกคาของผูฝากซึ่งเปนเจาของหลักทรัพย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการเดียวกับการฝาก 
หลักทรัพยท่ัวไป  
 ศูนยรับฝากจะระงับการถอนหรือการโอนหลักทรัพยดังกลาวในระหวางระยะเวลาที่
ตลาดหลักทรัพยสั่งหามขายหลักทรัพยนั้น 
 

หมวด 6 
การถอนหลักทรัพยทั่วไป 

 
ขอ 23 การถอนหลักทรัพย ผูฝากตองยื่นเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ตอศูนยรับฝาก  

 (1) คําขอถอนหลักทรัพยตามแบบที่กําหนด  
(2) คําขอใหออกใบหลักทรัพยตามแบบที่กําหนด  
(3) หลักฐานประกอบการถอนหลักทรัพยตามที่นายทะเบียนของผูออก 

หลักทรัพยกําหนด 
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 *ขอ 24 ผูฝากตองขอถอนใบหลักทรัพยในชื่อเจาของหลักทรัพยที่มีสัญชาติไทย 
ยกเวนการถอนหลักทรัพยซึ่งมีการบันทึกโดยระบุช่ือหลักทรัพยและเครื่องหมาย F ผูฝากตองขอถอนใบ
หลักทรัพยในชื่อเจาของหลักทรัพยท่ีมิไดมีสัญชาติไทย 

(*ความในขอ 24 เดิมถูกยกเลิกและใหใชความใหมนี้แทน  โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เรื่อง การฝาก การถอน การโอน การรับโอน หรือการยกเลิกการโอนหลักทรัพย และการ
หักบัญชีโอนหลักทรัพย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549 ลงวนัที่ 28 กุมภาพันธ 2549) 
 
 ขอ 25 ถาคําขอและเอกสารหลักฐานตามขอ 23 ถูกตองครบถวนและผูฝากมีหลักทรัพย
เพียงพอกับการถอนหลักทรัพย ศูนยรับฝากจะหักบัญชีฝากหลักทรัพยของผูฝากภายในวันที่ผูฝากยื่น
เอกสารหลักฐานนั้นตามจํานวนที่ขอถอนและจะออกใบรับใหแกผูฝาก  

ในการขอรับใบหลักทรัพยท่ีขอถอน ผูฝากตองยื่นใบรับตอศูนยรับฝาก โดยจะขอรับ 
ใบหลักทรัพยไดภายในเวลา 7 วันนับแตวันที่กําหนดในใบรับ ถาผูฝากไมมารับภายในเวลาดังกลาว ศูนยรับ
ฝากอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการเก็บรักษาใบหลักทรัพยตามอัตราที่ศูนยรับฝากกําหนด 
 
 ขอ 26 เมื่อศูนยรับฝากยื่นขอออกใบหลักทรัพยตอนายทะเบียนแลว ผูฝากจะขอยกเลิก 
รายการถอนหลักทรัพยท่ีไดยื่นไวแลวไมได แตถาคําขอหรือเอกสารหลักฐานที่ผูฝากยื่นไวนั้นไมครบถวน
หรือไมถูกตอง  ศูนยรับฝากอาจยกเลิกรายการถอนหลักทรัพยนั้นได  
 

หมวด 7 
การถอนใบหลักทรัพยของบุคคลที่ถูกหามขาย 

ภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด 
 

ขอ 27 ผูฝากยื่นขอถอนใบหลักทรัพยของบุคคลที่ถูกหามขายภายในเวลาที่ตลาด 
หลักทรัพยกําหนดไดตอเมื่อครบกําหนดเวลาที่ตลาดหลักทรัพยสั่งหามขายหลักทรัพย  หรือบุคคลที่ถูก
หามขายหลักทรัพยนําใบหลักทรัพยนั้นไปจํานําหรือวางเปนหลักประกันการกูยืมกับสถาบันการเงิน  

 
ขอ 28 ในกรณีท่ีครบกําหนดเวลาหามขายหลักทรัพย หากผูฝากมิไดดําเนินการขอ

ถอนใบหลักทรัพยท้ังหมดตอศูนยรับฝาก  ศูนยรับฝากอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการเก็บรักษาหลักทรัพย
ตามอัตราที่ศูนยรับฝากกําหนด 

 
ขอ 29 ผูฝากตองยื่นคําขอถอนหลักทรัพยตามแบบที่กําหนดตอศูนยรับฝาก  

 ถาคําขอถอนหลักทรัพยดังกลาวถูกตองครบถวน ศูนยรับฝากจะหักบัญชีฝากหลักทรัพย
ของผูฝากตามจํานวนที่ขอถอน  
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 ขอ 30 ในการขอรับใบหลักทรัพยท่ีขอถอน ผูฝากตองยื่นใบรับตอศูนยรับฝาก โดยจะ
ขอรับใบหลักทรัพยไดภายในวันทําการถัดจากวันที่ยื่นถอน  
 
 ขอ 31 มิใหนําหลักการเกี่ยวกับการถอนหลักทรัพยท่ัวไปมาใชบังคับกับการถอน 
ใบหลักทรัพยของบุคคลที่ถูกหามขายภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด  
 
 ขอ 32 การถอนหลักทรัพยของบุคคลที่ถูกหามขายภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย
กําหนดและศูนยรับฝากรับโอนหลักทรัพยดังกลาวเขาไวในชื่อของศูนยรับฝากในฐานะที่ถือแทนผูฝากหรือ
ลูกคาของผูฝากซึ่งเปนเจาของหลักทรัพย  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการเดียวกับการถอนหลักทรัพย
ท่ัวไป  
 

หมวด 8 
การโอน  การรับโอน  การยกเลิกการโอนหลกัทรัพย 

และการหักบัญชีโอนหลักทรัพย 
 
ขอ 33 การโอน  การรับโอน  การยกเลิกการโอนหลักทรัพย ใหกระทําดวยวิธี

ดังตอไปนี้ 
 (1) ผูฝากที่ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรตอเช่ือมกับระบบงานรับฝากหลักทรัพย

ของศูนยรับฝาก  ใหกระทําดวยการยื่นคําขอตามแบบที่กําหนดตอศูนยรับฝาก 
  ศูนยรับฝากจะดําเนินการโอนหรือรับโอนหลักทรัพยในวันทําการถัดจากวันที่ 
ไดรับคําขอและใหการโอนหรือรับโอนหลักทรัพยมีผลสมบูรณในวันที่ศูนยรับฝากดําเนินการดังกลาว 
 (2) ผูฝากที่มีเครื่องคอมพิวเตอรตอเช่ือมกับระบบงานรับฝากหลักทรัพย
ของศูนยรับฝากหลักทรัพย ใหกระทําดวยการขอโอนหลักทรัพยโดยผานเครื่องคอมพิวเตอร 

 
ขอ 34 การโอน การรับโอน  หรือการยกเลิกการโอนหลักทรัพยของผูฝากที่มีเครื่อง

คอมพิวเตอรตอเชื่อมกับระบบงานรับฝากหลักทรัพยของศูนยรับฝาก ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้ 

 *(1) เมื่อมีการโอนหลักทรัพย ผูรับโอนตองตอบรับการโอนหลักทรัพยใน
วันเดียวกับวันที่มีการโอนหลักทรัพย ถามิไดตอบรับภายในวันดังกลาว ถือวาการโอนหลักทรัพยนั้นไม
สมบูรณ  เวนแตการโอนหลักทรัพยจากเจาของหลักทรัพยท่ีมีสัญชาติไทยไปยังเจาของหลักทรัพยท่ีมิได
มีสัญชาติไทย อาจไมตอบรับในวันเดียวกับวันที่มีการโอนหลักทรัพยได  

(*ความใน (1) ของขอ 24 เดิมถูกยกเลิกและใหใชความใหมนี้แทน โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เรื่อง การฝาก การถอน การโอน การรับโอน หรือการยกเลิกการโอนหลักทรัพย และการ
หักบัญชีโอนหลักทรัพย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549) 
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 (2) เมื่อผูรับโอนไดตอบรับการโอนหลักทรัพยใดถือวาผูรับโอนนั้นได
ตกลงรับโอนหลักทรัพยและจะชําระราคาหลักทรัพยดังกลาวใหแกผูโอน 
 (3) ในกรณีท่ีเครื่องคอมพิวเตอรของผูฝากที่ตอเชื่อมกับระบบงานรับฝาก 
หลักทรัพยของศูนยรับฝากเกิดขัดของทําใหผูฝากไมสามารถดําเนินการโอนหรือรับโอนหลักทรัพยดวย
เครื่องคอมพิวเตอรไดเอง ผูฝากอาจยื่นหนังสือมอบอํานาจใหศูนยรับฝากดําเนินการโอน รับโอนหรือ 
ยกเลิกการโอนแทน หรืออาจยื่นโดยทางโทรสารในแตละคราวไดภายในเวลาที่ศูนยรับฝากกําหนด โดย 
ผูฝากตองจัดทําและสงหนังสือมอบอํานาจดังกลาวใหแกศูนยรับฝากภายในวันทําการถัดจากวันทําการที่
ไดแจงใหศูนยรับฝากดําเนินการดังกลาว  มิฉะนั้น ศูนยรับฝากอาจยกเลิกรายการโอนหลักทรัพยนั้นได  

 เมื่อศูนยรับฝากไดรับโทรสารดังกลาวแลว ศูนยรับฝากจะดําเนินการโอน
หรือรับโอนหลักทรัพย หรือยกเลิกการโอนหลักทรัพยดวยระบบคอมพิวเตอรตามที่ไดรับมอบอํานาจในวัน
เดียวกับที่ไดรับโทรสารนั้น 

 
*ขอ 35 การโอนหลักทรัพยจากเจาของหลักทรัพยที ่มีสัญชาติไทยไปยังเจาของ

หลักทรัพยที ่มิไดมีสัญชาติไทย  ผู ร ับโอนตองยื ่นคําขอทํารายการโอนหลักทรัพยและหลักฐาน
ประกอบตามแบบที่กําหนดตอศูนยรับฝากภายในวันทําการที่โอนหลักทรัพยนั้น มิฉะนั้น ศูนยรับฝาก
อาจยกเลิกรายการโอนหลักทรัพยดังกลาว 

การโอนหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง  ผูโอนและผูรับโอนตองเปนผูฝากรายเดียวกัน และ
การโอนหลักทรัพยนั้นจะสมบูรณเมื่อนายทะเบียนแจงการลงทะเบียนการรับโอนหลักทรัพยตอศูนย      
รับฝากแลว  

(*ความในวรรคหนึ่งของขอ 35 เดิมถูกยกเลิกและใหใชความใหมนี้แทน โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เรื่อง การฝาก การถอน การโอน การรับโอน หรือการยกเลิกการโอนหลักทรัพย และ
การหักบัญชีโอนหลักทรัพย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549) 
 

ขอ 36 การหักบัญชีโอนหลักทรัพย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้  
 (1) หลักทรัพยที่จะนํามาสงมอบใหแกผูฝากที่มีสิทธิรับมอบตองเปน 

หลักทรัพยท่ีสามารถสงมอบไดตามรายงานการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยท่ีสํานักหักบัญชีจัดทําข้ึน  
*(2) ผูฝากตองดํารงหลักทรัพยไวในบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการสงมอบ

และรับมอบหลักทรัพยท่ีซื้อขายหรือบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการฝาก การถอน หรือการโอนหลักทรัพย 
แลวแตกรณี ตามรายงานการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยท่ีสํานักหักบัญชีจัดทําข้ึน  

(*ความใน (2) ของขอ 36 เดิมถูกยกเลิกและใหใชความใหมนี้แทน โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เรื่อง การฝาก การถอน การโอน การรับโอน หรือการยกเลิกการโอนหลักทรัพย และการ
หักบัญชีโอนหลักทรัพย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549) 
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หมวด 9 
การยกเลกิการรับฝากหลักทรัพย 

  
ขอ 37 ในกรณีที่ศูนยรับฝากมีคําสั่งยกเลิกการรับฝากหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่ง 

ท้ังหมด ใหผูฝากจัดสงบัญชีรายช่ือเจาของหลักทรัพยใหแกศูนยรับฝากภายในเวลาที่ศูนยรับฝากกําหนด 
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําบัญชีรายชื่อเจาของหลักทรัพยตามหลักการที่ตลาด 
หลักทรัพยและศูนยรับฝากกําหนด  เพื่อใหศูนยรับฝากรวบรวมสงใหแกบริษัทผูออกหลักทรัพยนั้นเพื่อใช
ประกอบการขอออกใบหลักทรัพย และศูนยรับฝากจะออกใบรับหลักทรัพยตอไป  เวนแตบริษัทผูออก 
หลักทรัพยไมออกใบหลักทรัพยให ใหผูฝากติดตอบริษัทผูออกหลักทรัพยเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับ 
หลักทรัพยนั้นตอไป 

หากผูฝากจัดสงบัญชีรายช่ือเจาของหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง โดยมีขอมูลไมครบถวน 
หรือไมถูกตองตามที่ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยรับฝากกําหนด  ซึ่งเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกศูนย   
รับฝากหรือเจาของหลักทรัพย ผูฝากตองรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
 

ขอ 38 ในการขอรับใบหลักทรัพย  ผูฝากตองยื่นใบรับตอศูนยรับฝากโดยจะขอรับใบ
หลักทรัพยไดภายใน 7 วันนับแตวันที่กําหนดในใบรับ  ถาผูฝากไมมารับภายในเวลาดังกลาวศูนยรับฝาก
อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการเก็บรักษาใบหลักทรัพยตามอัตราที่ศูนยรับฝากกําหนด 
   

ประกาศ ณ วันที่  1  กันยายน  2543 
 

(ลงนาม)  นงราม  วงษวานิช 
 

(นางนงราม  วงษวานิช) 
กรรมการผูจัดการ 


