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วิธีปฏิบัติบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
เร่ือง   อัตราคาธรรมเนียม คาใชจาย และคาปรับที่เกี่ยวของกบัการใหบริการ 

                                    ในงานศูนยรับฝาก พ.ศ. 2549 
 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 ของระเบียบบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด เรื่อง การประกอบการเปนศูนยรับฝาก พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2543 
  
 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ออกวิธีปฏิบัติไวดังตอไปนี้ 
  
 ขอ 1 วิธีปฏิบัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ 2549 เปนตนไป 
 
 ขอ 2 ใหยกเลิก 
  (1) วิธีปฏิบัติบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เรื่อง 
อัตราคา ธรรมเนียม คาใชจาย และคาปรับที่เกี่ยวของกับการใหบริการในงานศูนยรับฝาก พ.ศ. 2543 
ลงวันที่ 1 กันยายน 2543 
  (2) วิธีปฏิบัติบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เรื่อง อัตราคา 
ธรรมเนียม คาใชจาย และคาปรับที่เกี่ยวของกับการใหบริการในงานศูนยรับฝาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544  ลงวันที่       
31 ตุลาคม 2544 
   (3) วิธีปฏิบัติบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เรื่อง อัตรา
คาธรรมเนียม คาใชจาย และคาปรับที่เกี่ยวของกับการใหบริการในงานศูนยรับฝาก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2546 
 

หมวด 1 
อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจาย 

  
                             ขอ 3 ศูนยรับฝากจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการฝาก การถอน การโอน และการรับ
โอนหลักทรัพยในอัตราดังตอไปนี้ 

(1) คาธรรมเนียมการฝากหลักทรัพย เรียกเก็บรายการละ 10 บาท 
   *(2) คาธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย เรียกเก็บรายการละ 65 บาท ยกเวน
การถอนพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือตราสารหนี้ภาครัฐประเภทอื่น ที่ธนาคารแหงประเทศไทยเปน
นายทะเบียนในกรณีดังตอไปนี้ 
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 (ก) กรณีใชเปนหลักประกันการใชยอดไดดุลการหักบัญชี
เช็คตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด เรียกเก็บรายการละ 30 บาท 

 (ข) กรณีครบกําหนดการไถ ถอนและไม ม ีก า รออกใบ
หลักทรัพย ไมเรียกเก็บ 

 (*ความใน (2) ของขอ 3 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ศูนยรับฝาก

หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เรื่อง อัตราคาธรรมเนียม คาใชจาย และคาปรับที่เกี่ยวของกับการใหบริการในงานศูนยรับ

ฝาก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2549) 

 (3) คาธรรมเนียมการโอนหรือการรับโอนหลักทรัพยประเภทพันธบัตร ตั๋วเงิน
คลัง หรือตราสารหนี้ภาครัฐประเภทอื่น ท่ีมิใชการโอนหรือการรับโอนทางมรดกหรือโดยคําสั่งศาล หรือ
การโอนและการรับโอนหลักทรัพยระหวางบัญชีของเจาของหลักทรัพยรายเดียวกัน  เรียกเก็บ           
รายการละ 35 บาท 

 (4) คาธรรมเนียมการโอนหลักทรัพยอันเนื่องมาจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิผานระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เรียกเก็บรายการละ 10 บาท หาก     
การโอนหลักทรัพยดังกลาวเปนการโอนหลักทรัพยจากเจาของหลักทรัพยท่ีมีสัญชาติไทยไปยังเจาของ
หลักทรัพยท่ีมิไดมีสัญชาติไทย เรียกเก็บอีกรายการละ 20 บาท 

(5) คาธรรมเนียมการโอนหลักทรัพยจากเจาของหลักทรัพยที่มีสัญชาติ
ไทยไปยังเจาของหลักทรัพยท่ีมิไดมีสัญชาติไทย เรียกเก็บรายการละ 20 บาท 
    (6) คาธรรมเนียมการโอนหรือการรับโอนหลักทรัพยนอกจากการโอน
หรือการรับโอนหลักทรัพยตาม (3) (4) หรือ (5)  เรียกเก็บรายการละ 10 บาท 
 *ศูนยรับฝากจะยกเวนคาธรรมเนียมการโอนและการรับโอนหลักทรัพยระหวางบัญชี
ฝากหลักทรัพยเพื่อการเก็บรักษาและบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการยืมและใหยืมหรือบัญชีฝากหลักทรัพย
เพื่อการซื้อคืน หรือระหวางบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการยืมและใหยืม หรือระหวางบัญชีฝากหลักทรัพย
เพื่อการซื้อคืน ท่ีศูนยรับฝากดําเนินการในระบบงานของศูนยรับฝากเพื่อใหบริการเกี่ยวกับธุรกรรมการยืม
และใหยืมหลักทรัพยและธุรกรรมการซื้อคืนหลักทรัพยของศูนยรับฝาก 
  (*เพิ่มเติมความในวรรคสอง ของขอ 3 โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 

จํากัด เรื่อง อัตราคาธรรมเนียม คาใชจาย และคาปรับที่เกี่ยวของกับการใหบริการในงานศูนยรับฝาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2549) 

 
 *ขอ 4 ศูนยรับฝากจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรักษาหลักทรัพยตามหลักเกณฑและ
วิธีการดังตอไปนี้ 

(1) คาธรรมเนียมการรักษาหลักทรัพยประเภทพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือ
ตราสารหนี้ภาครัฐประเภทอื่นในบัญชีฝากหลักทรัพย  
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  (ก)  กรณีผูฝากเปนมูลนิธิท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล หรือ     
หลักทรัพยนั้นเปนหลักทรัพยท่ีผูฝากตองดํารงเปนสินทรัพยสภาพคลอง (Liquidity Reserve) ตามกฎหมาย  
เรียกเก็บตามระยะเวลาที่ศูนยรับฝากใหบริการรับฝากหลักทรัพยนั้น ในอัตราเดือนละ 0.25 บาทตอลานบาท 
ของมูลคาหลักทรัพยคงเหลือทุกๆ จํานวน 1 ลานบาท โดยคํานวณมูลคาหลักทรัพยคงเหลือในบัญชีฝาก 
หลักทรัพยของผูฝาก ณ วันสิ้นเดือนหรือ ณ วันสุดทายของการใหบริการรับฝากหลักทรัพย  
  (ข) กรณีผูฝากมิใชผูฝากตาม  (ก)   หรือหลักทรัพยนั้นมิใช       
หลักทรัพยท่ีผูฝากตองดํารงตาม (ก) เรียกเก็บตามระยะเวลาที่ศูนยรับฝากใหบริการรับฝากหลักทรัพยนั้น 
โดยคํานวณมูลคาหลักทรัพยคงเหลือในบัญชีฝากหลักทรัพยของผูฝาก  ณ วันสิ้นเดือนหรือ ณ วัน   
สุดทายของการใหบริการรับฝากหลักทรัพย ในอัตราดังนี้ 

 (ข.1)  เดือนละ 0.75 บาทตอลานบาท ของมูลคาหลักทรัพย     
คงเหลือไมเกิน 30,000 ลานบาท  

 (ข.2)  เดือนละ 0.50 บาทตอลานบาท ของมูลคาหลักทรัพย     
คงเหลือสวนที่เกิน 30,000 ลานบาท แตไมเกิน 50,000 ลานบาท  
    

 (ข.3)  เดือนละ 0.25 บาทตอลานบาท ของมูลคาหลักทรัพย 
คงเหลือสวนที่เกิน 50,000 ลานบาทขึ้นไป  
 มูลคาหลักทรัพยตาม (1) ใหคํานวณตามราคาตราหลักทรัพยนั้น 
  (2) คาธรรมเนียมการรักษาหลักทรัพยในบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อรองรับ     
การซื้อขายเพื่อการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ เรียกเก็บในอัตราวันทําการละ 300 บาท ตลอด
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ  
  (3) คาธรรมเนียมการรักษาหลักทรัพยนอกจากการรักษาหลักทรัพยตาม  
(1) หรือ (2) ในบัญชีฝากหลักทรัพย เรียกเก็บตามระยะเวลาที่ศูนยรับฝากใหบริการรับฝากหลักทรัพยนั้น  
ในอัตราเดือนละ 2.50 บาทตอลานบาท ของมูลคาหลักทรัพยคงเหลือทุกๆ จํานวน 1 ลานบาทหรือเศษ
ของ 1 ลานบาท โดยคํานวณมูลคาหลักทรัพยคงเหลือในบัญชีฝากหลักทรัพยของผูฝาก ณ วันสิ้นเดือนหรือ 
ณ วันสุดทายของการใหบริการรับฝากหลักทรัพย 
 มูลคาหลักทรัพยตาม (3) ใหคํานวณตามราคาปดเฉลี่ยของหลักทรัพยนั้น                 
ในแตละเดือน 
  (*ความในขอ 4 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จํากัด เรื่อง อัตราคาธรรมเนียม คาใชจาย และคาปรับที่เกี่ยวของกับการใหบริการในงานศูนยรับฝาก    

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2549 ) 
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ขอ 5 ศูนยรับฝากจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการใหบริการสําหรับผูฝากที่ไมมีเครื่อง
คอมพิวเตอรตอเชื่อมกับระบบงานรับฝากหลักทรัพยของศูนยรับฝาก ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท 
สําหรับการฝาก การถอน การโอน และการรับโอนหลักทรัพยท่ีไมเกิน 5 รายการตอเดือนและจํานวนบุคคลที่
เปนเจาของหลักทรัพยรวมทุกบัญชีตอการรวบรวมรายชื่อครั้งหนึ่งไมเกิน 10 ราย  
 กรณีท่ีมีรายการการฝาก การถอน การโอน และการรับโอนหลักทรัพยหรือมีจํานวน
บุคคลที่เปนเจาของหลักทรัพย เกินกวารายการหรือจํานวนที่ระบุตามวรรคหนึ่ง เรียกเก็บในอัตราดังนี้ 
   (1)  รายการละ 500 บาท  สําหรับการฝาก การถอน การโอน และการ    
รับโอนหลักทรพัย 
  (2)  รายละ 100 บาท สําหรับจํานวนบุคคลที่เปนเจาของหลักทรัพย 
 
 ขอ 6 เพื่อสนับสนุนใหมีการฝากหลักทรัพยท้ังหมดของบริษัทผูออกหลักทรัพยไว
กับ ศูนยรับฝากหรือเพื่อบรรเทาภาระใหแกผูฝากบางประเภท ศูนยรับฝากอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตรา              
คาธรรมเนียมตามขอ 3 ขอ 4 และขอ 5 ได ตามความจําเปนและเหมาะสม 
 
 ขอ 7  ผูฝากที่เปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพยตองชําระคาธรรมเนียมรายเดือน
นอกจากคาธรรมเนียมตามขอ 3 ขอ 4 และขอ 5 อีกเดือนละ 9,000 บาท กรณีท่ีไมครบเดือนใหชําระ
คาธรรมเนียมในเดือนนั้นคิดเปน 1 เดือน 

 
ขอ 8   ผูฝากตองชําระคาธรรมเนียมตามขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 และขอ 7 ภายใน 7 วันนับแต

วันที่ศูนยรับฝากแจงใหทราบ โดยศูนยรับฝากจะเรียกเก็บเปนรายเดือนตามเดือนปฏิทิน 
 

หมวด 2 
การปรับผูฝาก 

 
ขอ 9 ศูนยรับฝากอาจพิจารณาปรับผูฝาก สําหรับกรณีท่ีไมจัดสงบัญชีรายช่ือบุคคลท่ี

เปนเจาของหลักทรัพยภายในเวลาที่ศูนยรับฝากกําหนด วันละ 5,000 บาท ตอรายหลักทรัพยนับตั้งแตวันปด
สมุดทะเบียน หรือวันถึงกําหนดไถถอนหรือขายคืนหลักทรัพย วันถึงกําหนดใหสิทธิอื่นใดแกผูถือ
หลักทรัพย  

ขอ 10 ศูนยรับฝากอาจพิจารณาปรับผูฝาก สําหรับกรณีท่ีขอแกไขบัญชีรายช่ือบุคคลท่ี
เปนเจาของหลักทรัพยท่ีผูฝากจัดสงในวันปดสมุดทะเบียนของบริษัทผูออกหลักทรัพย หรือวันถึงกําหนดใช
สิทธิใดแกผูถือหลักทรัพยหรือวันถึงกําหนดไถถอนหรือขายคืนหลักทรัพย รายการละ 100 บาท 
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ขอ 11 ศูนยรับฝากอาจพิจารณาปรับผูฝาก สําหรับกรณีท่ีไมดําเนินการฝากหรือโอน
หลักทรัพยไวในบัญชีฝากหลักทรัพยตามจํานวนที่ขาดบัญชีและภายในกําหนดเวลาตามที่ศูนยรับฝาก
กําหนด ดังนี้  

(1) หลักทรัพยขาดบัญชีไมเกิน 1 วันทําการ ปรับสมาชิกรอยละ 0.50 ของ
มูลคาหลักทรัพย ณ วันที่หลักทรัพยขาดบัญชี  

(2) หลักทรัพยขาดบัญชีเกินกวา 1 วันทําการแตไมเกิน 2 วันทําการ ปรับ
สมาชิกรอยละ 0.75 ของมูลคาหลักทรัพย ณ วันที่หลักทรัพยขาดบัญชี  

(3) หลักทรัพยขาดบัญชีเกินกวา 2 วันทําการแตไมเกิน 3 วันทําการ ปรับ
สมาชิกรอยละ 1.00 ของมูลคาหลักทรัพย ณ วันที่หลักทรัพยขาดบัญชี  

(4) หลักทรัพยขาดบัญชีเกินกวา 3 วันทําการแตไมเกิน 5 วันทําการ ปรับ
สมาชิกรอยละ 1.75 ของมูลคาหลักทรัพย ณ วันที่หลักทรัพยขาดบัญชี  

(5) หลักทรัพยขาดบัญชีเกินกวา 5 วันทําการแตไมเกิน 7 วันทําการ ปรับ
สมาชิกรอยละ 2.50 ของมูลคาหลักทรัพย ณ วันที่หลักทรัพยขาดบัญชี   

(6) หลักทรัพยขาดบัญชีเกินกวา 7 วันทําการแตไมเกิน 14 วันทําการ ปรับ
สมาชิกรอยละ 3.75 ของมูลคาหลักทรัพย ณ วันที่หลักทรัพยขาดบัญชี   

คาปรับตามวรรคหนึ่งจะตองไมเกินครั้งละ 200,000 บาท   
 

  ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 
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กรรมการผูจัดการ 

 
 
 
 


