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ข้อบังคบั 

หมวด 400 บัญชีฝากหลกัทรัพย์ การฝาก การถอน 
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401 บัญชีฝากหลกัทรัพย์ 
401.01 ประเภทบัญชีฝากหลกัทรัพย์ 
 บญัชีฝากหลกัทรัพยแ์ยกตามวตัถุประสงคใ์นการฝากหลกัทรัพยไ์ดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

(1) บญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการฝาก การถอนหรือการโอนหลกัทรัพย ์(Depository Account) 
  *(2) บญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพยที์�ซืEอขาย (Settlement Account) 

(*ความในหลักเกณฑ์ 401.01 (2) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี#แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด (ในส่วนที4เกี4ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก 
การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที4  29 พฤษภาคม 2558 ซึ4 งมีผลใช้บังคับตั#งแต่วันที4  24 
สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 
 

*401.02 บัญชีฝากหลกัทรัพย์เพื%อการฝาก การถอน หรือการโอนหลกัทรัพย์ (Depository Account) 
 บญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการฝาก การถอนหรือการโอนหลกัทรัพยแ์ยกตามลกัษณะหลกัทรัพยที์�ฝาก
ดงัต่อไปนีE  โดยศูนยรั์บฝากอาจกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการรับฝากหลกัทรัพยใ์นแต่ละประเภทบญัชีแตกต่าง
กนัไดต้ามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด  

(1) บญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการเกบ็รักษา (Custody Account) 
 (2) บญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนั ( Collateral Account)  

(3) บญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการยืมและใหย้ืม (Securities Borrowing and Lending Account) 
(4) บญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการซืEอคืน (Repo Account) 

 (5) บญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการเกบ็รักษาหลกัทรัพยค์งคา้ง (Sink Account)  
 (6) บญัชีฝากหลกัทรัพยอื์�นที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด 

ในการฝากหลกัทรัพยข์องลูกคา้ไวใ้นบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการฝาก การถอน หรือการโอน
หลกัทรัพย ์ผูฝ้ากตอ้งเปิดบญัชีฝากหลกัทรัพยด์งักล่าวของลูกคา้ แยกต่างหากจากของผูฝ้าก โดยผูฝ้ากมี
หนา้ที�ดูแลความถกูตอ้งของขอ้มลูที�บนัทึกในบญัชีที�ผูฝ้ากขอเปิดดว้ย 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 401.02 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี#แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด (ในส่วนที4เกี4ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก 
การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที4  21 สิงหาคม 2558 ซึ4 งมีผลใช้บังคับตั#งแต่วันที4  24 
สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

   



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนที�เกี�ยวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 บญัชีฝากหลกัทรัพย ์การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 400 - 2 1 มกราคม 2553 

*401.03 บัญชีฝากหลกัทรัพย์เพื%อการส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพย์ที%ซื@อขาย (Settlement Account) 
 หลักทรัพย์ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื�อการส่งมอบและรับมอบหลกัทรัพย์ที� ซืE อขายถือเป็น
หลกัทรัพยที์�มีไวเ้พื�อการส่งมอบหลกัทรัพยต์ามรายงานการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์�สาํนกัหกับญัชี
จดัทาํขึEน โดยศูนยรั์บฝากจะเปิดบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบและรับมอบหลกัทรัพยใ์ห้แก่ลูกคา้
ของผูฝ้ากแยกต่างหากจากของผูฝ้าก 

(*ความในหลักเกณฑ์ 401.03 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี#แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด (ในส่วนที4เกี4ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก 
การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที4  29 พฤษภาคม 2558 ซึ4 งมีผลใช้บังคับตั#งแต่วันที4  24 
สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 

402 บททั%วไปของการฝาก การถอน และการโอนหลกัทรัพย์ 
402.01 หลกัทรัพย์ที%รับฝาก 

 หลกัทรัพยที์�ศูนยรั์บฝากรับฝากไดแ้ก่หลกัทรัพยต์ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และหลกัทรัพยอื์�นใดตามที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด  
 การใหบ้ริการรับฝากหลกัทรัพยศ์ูนยรั์บฝากจะแจง้รายชื�อของหลกัทรัพยที์�รับฝากใหผู้ฝ้ากทราบ  
 
402.02 วธีิการและกาํหนดเวลาการฝาก การถอน และการโอนหลกัทรัพย์ 
 (1) ผูฝ้ากตอ้งดาํเนินการฝาก ถอน และโอนหลกัทรัพย ์ดว้ยวิธีการยื�นคาํขอต่อศูนยรั์บฝากหรือ
ดาํเนินการโดยผา่นระบบเชื�อมโยงกบัศูนยรั์บฝากตามหลกัเกณฑที์�ศูนยรั์บฝากกาํหนด 

*(2) ผูฝ้ากตอ้งดาํเนินการฝาก ถอน และโอนหลกัทรัพยใ์นวนัทาํการและภายในเวลาที�ศูนยรั์บฝาก
กาํหนด โดยศูนยรั์บฝากอาจกาํหนดเวลาดาํเนินการฝาก ถอน และโอนหลกัทรัพย ์ที�แตกต่างกนัในแต่ละ
วิธีดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์402.02 (1) หรือแต่ละประเภทของหลกัทรัพยไ์ด ้  

 กรณีที� เป็นการโอนตราสารหนีE ที�ไม่ไดซื้Eอขายในตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซื์Eอขาย
หลกัทรัพย ์ผูฝ้ากจะตอ้งดาํรงตราสารหนีE ในบญัชีฝากหลกัทรัพยข์องผูฝ้ากในจาํนวนที�เพียงพอเพื�อให้
ศูนย์รับฝากดาํเนินการโอนตราสารหนีE ตามขอ้มูลที�ศูนยรั์บฝากได้รับจากผูโ้อนและผูรั้บโอน ภายใน
กาํหนดวนัและเวลาที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด 

(3) ผูฝ้ากจะถอน หรือโอนหลกัทรัพยไ์ม่ไดใ้นกรณีดงัต่อไปนีE   
(3.1) หลกัทรัพยอ์ยู่ในระหว่างการตอบรับการโอนของผูรั้บโอนสําหรับกรณีการโอน

หลกัทรัพยด์ว้ยระบบงานเชื�อมโยงกบัศูนยรั์บฝาก 
(3.2) หลักทรัพย์อยู่ในระหว่างการลงทะเบียนรับโอนของนายทะเบียนของผู ้ออก

หลกัทรัพย ์สาํหรับกรณีการโอนหลกัทรัพยจ์ากเจา้ของที�มีสญัชาติไทยไปยงัเจา้ของที�มิไดมี้สญัชาติไทย 

  



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนที�เกี�ยวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 บญัชีฝากหลกัทรัพย ์การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 400 - 3 1 มกราคม 2553 

(*ความในหลักเกณฑ์ 402.02 (2) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี#แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด (ในส่วนที4เกี4ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก 

การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที4  19 กันยายน 2556 ซึ4 งมีผลใช้บังคับตั#งแต่วันที4  1 

ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป) 
 

403 การฝากหลกัทรัพย์ 
403.01 บททั%วไปของการฝากหลกัทรัพย์ 

(1) ศูนยรั์บฝากอาจรับฝากหลกัทรัพยที์�เป็นของผูฝ้าก หรือของลูกคา้ของผูฝ้ากซึ� งเป็นเจา้ของ
หลกัทรัพยก์ไ็ด ้ 

(2) หลกัทรัพยที์�นาํมาฝากไวต้อ้งสมบูรณ์ ไม่บกพร่องหรือไม่ถูกรอนสิทธิใด หรือลายมือชื�อที�
สลกัหลงัใบหลกัทรัพยน์ัEนตอ้งสมบูรณ์หรือไม่เป็นลายมือชื�อปลอม  

(3) ผูฝ้ากตอ้งฝากหลกัทรัพยต์ามจาํนวนที�ปรากฏในใบหลกัทรัพยท์ัEงจาํนวน 
 (4) หลกัทรัพยที์�จะฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากตอ้งเป็นหลกัทรัพยข์องบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยที์�
มีระบบงานทะเบียนหลกัทรัพยส์อดคลอ้งและสามารถเชื�อมโยงกบัระบบงานรับฝากหลกัทรัพยข์อง
ศูนยรั์บฝากได ้ 

(5) ศูนยรั์บฝากจะจาํแนกการฝากหลกัทรัพยอ์อกเป็นหลกัทรัพยข์องบุคคลที�มีสัญชาติไทย 
และหลกัทรัพยข์องบุคคลที�มิไดมี้สญัชาติไทย  

 การฝากหลกัทรัพยข์องบุคคลที�มิไดมี้สัญชาติไทยเป็นเจา้ของหลกัทรัพย ์ให้ศูนยรั์บฝาก
บนัทึกการฝากหลกัทรัพยโ์ดยกาํหนดเครื�องหมายไวที้�ชื�อหลกัทรัพยต์ามวิธีการที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด 

 มิใหน้าํความในวรรคสองมาใชบ้งัคบักบัการฝากหลกัทรัพยที์�ออกโดยบริษทัจดทะเบียนที�
เป็นนิติบุคคลซึ�งจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ 
 (6) การฝากหลกัทรัพยมี์ผลสมบูรณ์เมื�อศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยไ์ดล้งบนัทึกบญัชีของผูฝ้าก 
  เมื�อศูนยรั์บฝากไดล้งบนัทึกรายการฝากหลกัทรัพยใ์นบญัชีฝากหลกัทรัพยข์องผูฝ้ากแลว้ 
ถา้ภายหลงัปรากฏว่าหลกัทรัพยที์�นาํมาฝากนัEนไม่สมบูรณ์ บกพร่องหรือถูกรอนสิทธิใด หรือเป็น
ใบหลกัทรัพยป์ลอม หรือลายมือชื�อที�สลกัหลงัใบหลกัทรัพยน์ัEนไม่สมบูรณ์หรือเป็นลายมือชื�อปลอม 
ศูนยรั์บฝากจะยกเลิกรายการฝากหลกัทรัพยด์งักล่าว 

  ถา้ปรากฏความเสียหายใดจากการฝากหลกัทรัพยที์�ไม่สมบูรณ์ บกพร่องหรือถูกรอนสิทธิ 
หรือลายมือชื�อที�สลกัหลงัใบหลกัทรัพยน์ัEนไม่สมบูรณ์หรือเป็นลายมือชื�อปลอม ผูฝ้ากซึ� งนาํหลกัทรัพยน์ัEน
มาฝากตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายที�เกิดขึEน  
 (7) เมื�อรับฝากหลกัทรัพยแ์ลว้ ศูนยรั์บฝากจะรับโอนหลกัทรัพยน์ัEนไวใ้นชื�อของ ศูนยรั์บฝาก
ในฐานะที�ถือแทนผูฝ้ากหรือลูกค้าของผูฝ้ากซึ� งเป็นเจา้ของหลกัทรัพย์ โดยรับโอนหลกัทรัพย์ไวใ้นชื�อ
ภาษาไทยของศูนยรั์บฝาก ยกเวน้หลกัทรัพยที์�มีบุคคลที�มิไดมี้สัญชาติไทยเป็นเจา้ของหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝาก
จะรับโอนไวใ้นชื�อภาษาองักฤษของศูนยรั์บฝาก 



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนที�เกี�ยวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 บญัชีฝากหลกัทรัพย ์การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 400 - 4 1 มกราคม 2553 

 ในกรณีที�ศูนย์รับฝากรับฝากหลักทรัพย์ที�ออกโดยบริษัทจดทะเบียนที� เป็นนิติบุคคล
ซึ�งจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศแลว้ ศูนยรั์บฝากอาจรับโอนหลกัทรัพยน์ัEนไวใ้นชื�อของศูนยรั์บฝาก
ในฐานะที�ถือแทนผูฝ้ากหรือลูกคา้ของผูฝ้ากซึ� งเป็นเจา้ของหลกัทรัพย ์โดยใหรั้บโอนหลกัทรัพยไ์วใ้นชื�อ
ภาษาไทยของศูนยรั์บฝาก 
 (8) ในกรณีที�ศูนย์รับฝากยกเลิกรายการฝากหลกัทรัพย์อนัมีผลให้หลกัทรัพย์ในบัญชีฝาก
หลกัทรัพยข์าดบญัชี ผูฝ้ากจะตอ้งดาํเนินการฝากหรือโอนหลกัทรัพยต์ามจาํนวนที�ขาดบญัชีไวใ้นบญัชีฝาก
หลกัทรัพยด์งักล่าวภายในวนัทาํการถดัจากวนัที�ศูนยรั์บฝากยกเลิกรายการฝากหลกัทรัพยน์ัEน หากผูฝ้ากไม่
ดาํเนินการดงักล่าวศูนยรั์บฝากอาจพิจารณาปรับผูฝ้ากนัEนตามอตัราที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด 
  

403.02 ความสมบูรณ์ของการฝากหลกัทรัพย์  
 การฝากหลกัทรัพยจ์ะมีผลสมบูรณ์ภายในวนัทาํการที�ฝากต่อเมื�อผูฝ้ากดาํเนินการฝากภายในเวลาที�
ศูนยรั์บฝากกาํหนด  

ในกรณีที�ผูฝ้ากประสงค์จะให้หลกัทรัพยที์�ฝากไวใ้นบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบและ
รับมอบหลกัทรัพยที์�ซืEอขายมีผลสมบูรณ์ภายในกาํหนดเวลาการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามที�
สาํนกัหกับญัชีกาํหนดของวนัทาํการที�ฝาก ผูฝ้ากตอ้งฝากหลกัทรัพยภ์ายในเวลาที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด 

ศูนยรั์บฝากอาจกาํหนดเวลาตามวรรคหนึ� ง และวรรคสอง ให้แตกต่างกนัในแต่ละประเภทของ
หลกัทรัพยไ์ด ้  
   
403.03 การฝากหลกัทรัพย์ทั%วไป 

การฝากหลกัทรัพยท์ั�วไป ผูฝ้ากตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนีE  
 (1) ผูฝ้ากตอ้งแสดงหลกัฐานดงัต่อไปนีE ต่อศูนยรั์บฝาก  
 (1.1) คาํขอฝากหลกัทรัพยต์ามแบบที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด  
 (1.2) ใบหลกัทรัพยที์�เจา้ของหลกัทรัพยห์รือผูรั้บโอนคนสุดทา้ยลงลายมือชื�อสลกัหลงั
การโอนแลว้  

(1.3) หลักฐานประกอบการโอนหลักทรัพย์ตามที�นายทะเบียนของผู ้ออกหลักทรัพย์
กาํหนด  

กรณีกฎหมายกาํหนดให้การโอนใบหลกัทรัพยใ์ดตอ้งปิดอากรแสตมป์ ผูฝ้ากตอ้งปิดอากร
แสตมป์ครบถว้นก่อนนาํมาฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากตามที�กฎหมายกาํหนด 

(2) ถา้หลกัฐานตาม (1) ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ศูนยร์ับฝากจะบนัทึกรายการฝากหลกัทรัพยน์ัEน
ไว ้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ โดยผู ้ฝากอาจตรวจสอบใบแสดงการรับฝากหลักทรัพย์ผ่านระบบ
สื�ออิเลก็ทรอนิกส์ในระบบที�ศูนยรั์บฝากจดัใหมี้ขึEนได ้



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนที�เกี�ยวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 บญัชีฝากหลกัทรัพย ์การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 400 - 5 1 มกราคม 2553 

403.04  การฝากใบแสดงสิทธิการซื@อหุ้นที%โอนสิทธิได้ 
การฝากใบแสดงสิทธิการซืEอหุน้ที�โอนสิทธิได ้ผูฝ้ากตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ดงัต่อไปนีE  
 (1)  ผูฝ้ากตอ้งเป็นบริษทัผูอ้อกใบแสดงสิทธิการซืEอหุน้เพิ�มทุนที�โอนสิทธิได ้ 
 (2)  ผูฝ้ากตอ้งเปิดบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการเก็บรักษาใบแสดงสิทธิการซืEอหุ้นเพิ�มทุนที�
โอนสิทธิไดต้ามแบบที�กาํหนดต่อศูนยรั์บฝาก 

(3)  ผูฝ้ากตอ้งแสดงหลกัฐานดงัต่อไปนีE ต่อศูนยรั์บฝาก 
 (3.1)  คาํขอฝากหลกัทรัพยต์ามแบบที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด  
 (3.2) ใบหลกัทรัพยข์องผูถื้อหลกัทรัพย ์

(4)  ถา้หลกัฐานตาม (3) ถกูตอ้งครบถว้น ศูนยรั์บฝากจะบนัทึกรายการฝากหลกัทรัพยน์ัEนไวใ้น
บญัชีฝากหลกัทรัพย ์โดยผูฝ้ากอาจตรวจสอบใบแสดงการรับฝากหลกัทรัพยผ์่านระบบสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ใน
ระบบที�ศูนยรั์บฝากจดัใหมี้ขึEนได ้

เมื�อครบกาํหนดการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซืEอหุ้นเพิ�มทุนที�โอนสิทธิไดค้รัE งสุดทา้ย 
ศูนยรั์บฝากจะยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพยแ์ละมีสิทธิปิดบญัชีฝากหลกัทรัพยข์องผูฝ้าก 
 

*403.05 การฝากหลกัทรัพย์ของบุคคลที%ถูกห้ามขายภายในเวลาที%ตลาดหลกัทรัพย์กาํหนด 
 การฝากหลกัทรัพย์ของบุคคลที�ถูกห้ามขายภายในเวลาที�ตลาดหลกัทรัพย์กาํหนด ผูฝ้ากตอ้ง
ดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนีE  

(1) ผูฝ้ากตอ้งเป็นบริษทัที�อยูใ่นระหวา่งยื�นขอใหต้ลาดหลกัทรัพยรั์บหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และตลาดหลกัทรัพยไ์ดส้ั�งห้ามผูบ้ริหาร ผูถื้อหลกัทรัพยห์รือผูที้� เกี�ยวขอ้งกบั 
ผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทันัEนขายหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาที�กาํหนด 
 (2) ผูฝ้ากตอ้งเปิดบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการเก็บรักษาหลกัทรัพยที์�อยู่ในระหว่างการหา้มขาย
ตามแบบที�กาํหนดต่อศูนยรั์บฝาก    

(3) ผูฝ้ากตอ้งแสดงหลกัฐานดงัต่อไปนีE ต่อศูนยรั์บฝาก  
(3.1) คาํขอฝากหลกัทรัพยต์ามแบบที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด  
(3.2) ใบหลกัทรัพยที์�ปรากฏชื�อบุคคลที�ตลาดหลกัทรัพยห์้ามขายหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อ

หลกัทรัพยแ์ละลงลายมือชื�อสลกัหลงัการโอนแลว้  
(4) ถา้หลกัฐานตาม (3) ถูกตอ้งครบถว้น ศูนยรั์บฝากจะบนัทึกรายการฝากหลกัทรัพยน์ัEน โดย

ผูฝ้ากอาจตรวจสอบใบแสดงการรับฝากหลกัทรัพยผ์า่นระบบสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ในระบบที�ศูนยรั์บฝากจดัให้
มีขึEนได ้ 

ศูนยรั์บฝากจะระงบัการถอนหรือการโอนหลกัทรัพยใ์นระหว่างระยะเวลาที�ตลาดหลกัทรัพย์
สั�งหา้มขายหลกัทรัพยน์ัEน 



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนที�เกี�ยวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 บญัชีฝากหลกัทรัพย ์การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 400 - 6 1 มกราคม 2553 

(*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 403.05 โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด (ในส่วน
ที4เกี4ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝาก
หลักทรัพย์ ลงวันที4  21 สิงหาคม 2558 ซึ4 งมีผลใช้บังคับตั#งแต่วันที4  24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 

404 การถอนหลกัทรัพย์ 
*404.01 การถอนหลกัทรัพย์ทั%วไป 
 การถอนและออกใบหลกัทรัพย ์ผูฝ้ากตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนีE  

(1) ผูฝ้ากตอ้งยื�นหลกัฐานดงัต่อไปนีE ต่อศูนยรั์บฝาก  
  (1.1) คาํขอถอนและออกใบหลกัทรัพยต์ามแบบที�กาํหนด โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีรายการ
ดงัต่อไปนีE  

(ก) ชื�อ สญัชาติ อาชีพ และที�อยูข่องเจา้ของหลกัทรัพย ์
(ข) ชื�อหลกัทรัพยที์�ขอใหถ้อนและออกใบหลกัทรัพย ์
(ค) จาํนวนหลกัทรัพยที์�ขอใหถ้อนและออกใบหลกัทรัพย ์
(ง) ลายมือชื�อของเจา้ของหลกัทรัพย ์

 (1.2) หลกัฐานประกอบตามที�นายทะเบียนของผูอ้อกหลกัทรัพยก์าํหนด 

 ในการถอนและออกใบหลกัทรัพย ์ผูฝ้ากตอ้งขอถอนและออกใบหลกัทรัพยที์�เป็น
ของผูฝ้ากหรือของลกูคา้ของผูฝ้ากให้ถูกตอ้งตรงกบัชื�อเจา้ของหลกัทรัพย ์
 (2) ถา้คาํขอถอนและหลกัฐานตาม (1) ถูกตอ้งครบถว้นและผูฝ้ากมีหลกัทรัพยเ์พียงพอกบั
การถอนและออกใบหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากจะหกับญัชีฝากหลกัทรัพยข์องผูฝ้ากหรือของลูกคา้ของผูฝ้าก
ภายในวนัที�ผูฝ้ากยื�นเอกสารหลกัฐานนัEนตามจาํนวนที�ขอถอนและออกใบหลกัทรัพย ์โดยผูฝ้ากอาจ
ตรวจสอบใบรับผา่นระบบสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ในระบบที�ศูนยรั์บฝากจดัใหมี้ขึEนได ้
 ในการขอรับใบหลกัทรัพยที์�ขอถอนและออกใบหลกัทรัพย ์ผูฝ้ากตอ้งยื�นใบรับต่อศูนยรั์บฝาก 
โดยจะขอรับใบหลกัทรัพยไ์ดภ้ายในเวลาที�ศูนยร์ับฝากกาํหนด ถา้ผูฝ้ากไม่มารับภายในเวลาดงักล่าว 
ศูนยรั์บฝากอาจเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการเกบ็รักษาใบหลกัทรัพยต์ามอตัราที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด 
 (3) เมื�อศูนยรั์บฝากยื�นขอถอนและออกใบหลกัทรัพยต่์อนายทะเบียนแลว้ ผูฝ้ากจะขอยกเลิก
รายการที�ได้ยื�นไวแ้ลว้ไม่ได้ แต่ถา้คาํขอถอนและออกใบหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานที�ผูฝ้ากยื�นไวน้ัEน
ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง ศูนยรั์บฝากอาจยกเลิกรายการถอนและออกใบหลกัทรัพยน์ัEนได ้ 

ผูฝ้ากตอ้งขอถอนและออกใบหลกัทรัพยใ์นชื�อเจา้ของหลกัทรัพยที์�มีสัญชาติไทย ยกเวน้การถอน
หลกัทรัพยซึ์�งมีการบนัทึกโดยระบุชื�อหลกัทรัพยแ์ละเครื�องหมายตามที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด ผูฝ้ากตอ้งขอถอน
ใบหลกัทรัพยใ์นชื�อเจา้ของหลกัทรัพยที์�มิไดมี้สญัชาติไทย 

(*ความในหลักเกณฑ์ 404.01 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี#แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด (ในส่วนที4เกี4ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก 



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนที�เกี�ยวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 บญัชีฝากหลกัทรัพย ์การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 400 - 7 1 มกราคม 2553 

การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที4  21 สิงหาคม 2558 ซึ4 งมีผลใช้บังคับตั#งแต่วันที4  24 
สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 
404.02 การถอนใบหลกัทรัพย์ของบุคคลที%ถูกห้ามขายภายในเวลาที%ตลาดหลกัทรัพย์กาํหนด 

การถอนใบหลกัทรัพยข์องบุคคลที�ถูกหา้มขายภายในเวลาที�ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด ผูฝ้ากตอ้ง
ดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนีE  

(1) ผูฝ้ากยื�นขอถอนใบหลกัทรัพย์ของบุคคลที�ถูกห้ามขายภายในเวลาที�ตลาดหลกัทรัพย์
กาํหนดไดต่้อเมื�อครบกาํหนดเวลาที�ตลาดหลกัทรัพยส์ั�งห้ามขายหลกัทรัพย์ หรือบุคคลที�ถูกห้ามขาย
หลกัทรัพยน์าํใบหลกัทรัพยน์ัEนไปจาํนาํหรือวางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืม  
 (2) ผูฝ้ากตอ้งดาํเนินการถอนหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์404.01 
 
*404.03 การถอนหลกัทรัพย์เพื%อการใช้สิทธิแปลงสภาพหลกัทรัพย์ 
 การถอนหลกัทรัพยเ์พื�อการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหลกัทรัพย ์ผูฝ้ากตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการดงัต่อไปนีE  

(1) ผูฝ้ากต้องจัดให้มีคําขอถอนและออกใบหลกัทรัพย์และหลักฐานที� เกี�ยวกับการถอน
หลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์404.01 (1) ตามแบบและวิธีการที�ศูนยร์ับฝากกาํหนด โดยผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษา
คาํขอและหลกัฐานดงักล่าวเพื�อศูนยรั์บฝากอาจเรียกดูได ้

(2) ผูฝ้ากตอ้งบนัทึกขอ้มูลการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหลกัทรัพยผ์่านระบบงานเชื�อมโยงกบั
ศูนย์รับฝากโดยแยกการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหลกัทรัพยข์องผูฝ้ากออกจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ
หลกัทรัพยข์องลกูคา้ของผูฝ้าก โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปนีE  

(ก) ชื�อ สญัชาติ อาชีพ และที�อยูข่องเจา้ของหลกัทรัพย ์ 
(ข) ชื�อหลกัทรัพยที์�ขอใหถ้อนและออกใบหลกัทรัพย ์
(ค) จาํนวนหลกัทรัพยที์�ขอใหถ้อนและออกใบหลกัทรัพย ์
(ง) ขอ้มลูอื�นตามที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด 
ผูฝ้ากตอ้งดูแลความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลที�บนัทึกใหต้รงกบัคาํขอและหลกัฐานตาม (1) 

และต้องขอถอนและออกหลักฐานการถอนหลักทรัพย์และใช้สิทธิแปลงสภาพแทนการออก
ใบหลกัทรัพย์ที� เป็นของผูฝ้ากหรือของลกูคา้ของผูฝ้ากให้ถูกตอ้งตรงกบัชื�อเจา้ของหลกัทรัพย ์ 

(3) เมื�อศูนยร์ับฝากไดร้ับขอ้มูลการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหลกัทรัพยที์�บนัทึกผ่านระบบงาน
เชื�อมโยงกบัศูนยรั์บฝากแลว้และผูฝ้ากมีหลกัทรัพยเ์พียงพอกบัการถอนหลกัทรัพยเ์พื�อการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากจะหกับญัชีฝากหลกัทรัพยข์องผูฝ้ากหรือของลูกคา้ของผูฝ้ากตามจาํนวนที�
ขอถอน และออกหลกัฐานการถอนหลกัทรัพยแ์ละใชสิ้ทธิแปลงสภาพแทนการออกใบหลกัทรัพยใ์หแ้ก่
ผูฝ้ากผ่านระบบสื�ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบที�ศูนยรั์บฝากจดัให้มีขึEน โดยให้นาํความในหลกัเกณฑ ์
404.01 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนที�เกี�ยวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 บญัชีฝากหลกัทรัพย ์การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 400 - 8 1 มกราคม 2553 

(*เพิ4มความในหลักเกณฑ์ 404.03 เรื4 องการถอนหลักทรัพย์เพื4อการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ โดยข้อบังคับ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด (ในส่วนที4เกี4ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝาก
หลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที4  31 มีนาคม 2559 ซึ4 งมีผลใช้
บังคับตั#งแต่วันที4  4 เมษายน 2559 เป็นต้นไป) 

 

405  การโอนหลกัทรัพย์ 
405.01 การโอน การรับโอน และการยกเลกิการโอนหลกัทรัพย์ 
 ผูฝ้ากตอ้งดาํเนินการโอน การรับโอน การยกเลิกการโอนหลกัทรัพย ์ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ดงัต่อไปนีE  
 (1) กรณีดาํเนินการดว้ยวิธียื�นคาํขอตามแบบที�กาํหนดต่อศูนยรั์บฝาก 
 ศูนยรั์บฝากจะดาํเนินการโอนหรือรับโอนหลกัทรัพยภ์ายในวนัทาํการถดัจากวนัที�ไดรั้บคาํขอ
และใหก้ารโอนหรือรับโอนหลกัทรัพยมี์ผลสมบูรณ์ในวนัที�ศูนยรั์บฝากดาํเนินการดงักล่าว 
 *(2) กรณีดาํเนินการดว้ยวิธีการบนัทึกผา่นระบบงานเชื�อมโยงกบัศูนยรั์บฝาก ใหด้าํเนินการตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนีE  

(2.1) กรณีการโอนหลกัทรัพย ์ผูรั้บโอนตอ้งตอบรับการโอนหลกัทรัพย ์ถา้มิไดต้อบรับ 
ถือว่าการโอนหลกัทรัพยน์ัEนไม่สมบูรณ์   
  (2.2) กรณีการโอนตราสารหนีE โดยไม่มีการชาํระราคา (Deliver Free/Receive Free: 
DF/RF) หรือการโอนตราสารหนีEพร้อมชาํระราคา (Deliver Against Payment/Receive Against Payment: 
DVP/RVP) ศูนยรั์บฝากจะดาํเนินการโอนหรือรับโอนตราสารหนีEตามขอ้มูลที�ผูโ้อนและผูรั้บโอนจดัส่ง
มายงัศูนยรั์บฝาก ทัEงนีE  ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด 
  ในกรณีที�ระบบงานเชื�อมโยงกบัศ ูนยร์ ับฝากเกิดขดัขอ้งทําให ้ผู ฝ้ากไม่สามารถ
ดาํเนินการโอน รับโอนหรือยกเลิกการโอนหลกัทรัพย์ตาม (2.1) ด้วยระบบดังกล่าวได้เอง ผูฝ้ากอาจ
มอบหมายใหศู้นยรั์บฝากดาํเนินการดงักล่าวแทน   
  ในกรณีที�ผูฝ้ากมอบหมายให้ศูนยรั์บฝากดาํเนินการแทนตามวรรคสอง ให้ผูฝ้ากยื�นเป็น
หนังสือหรือยื�นผ่านระบบสื�อสารอื�นที�ศูนยร์ับฝากกาํหนดในแต่ละคราวไดภ้ายในเวลาและตาม
หลกัเกณฑที์�ศูนยรั์บฝากกาํหนด ทัEงนีE  ผูฝ้ากตอ้งจดัทาํและส่งหนังสือมอบหมายดงักล่าวให้แก่ศูนยรั์บ
ฝากภายในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการที�ไดแ้จง้ใหศู้นยรั์บฝากดาํเนินการดงักล่าว มิฉะนัEน ศูนยรั์บฝากอาจ
ยกเลิกรายการโอนหลกัทรัพยน์ัEนได ้ 
 เมื�อศูนย์รับฝากได้รับหลกัฐานเป็นหนังสือหรือที�ยื�นผ่านระบบสื�อสารตามวรรคสาม
แลว้ ศูนยร์ับฝากอาจพิจารณาดาํเนินการโอนหรือรับโอน หรือยกเลิกการโอนหลกัทรัพยด์ว้ยระบบงาน
เชื�อมโยงกบัศูนยรั์บฝากตามที�ไดรั้บมอบหมายในวนัเดียวกบัที�ไดรั้บหลกัฐานนัEน 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 405.01 (2) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี#แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด (ในส่วนที4เกี4ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก 



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนที�เกี�ยวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 บญัชีฝากหลกัทรัพย ์การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 400 - 9 1 มกราคม 2553 

การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที4  19 กันยายน 2556 ซึ4 งมีผลใช้บังคับตั#งแต่วันที4  1 

ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป) 
 

*405.02 ความสมบูรณ์ของการโอนหลกัทรัพย์ 
 การโอนหลกัทรัพยจ์ะมีผลสมบูรณ์ เมื�อศูนยร์ับฝากไดล้งบนัทึกบญัชีของผูฝ้ากแลว้ เวน้แต่
การโอนหลกัทรัพยจ์ากเจา้ของหลกัทรัพยที์�มีสญัชาติไทยไปยงัเจา้ของหลกัทรัพยที์�มิไดมี้สญัชาติไทย จะมี
ผลสมบูรณ์เมื�อนายทะเบียนของผูอ้อกหลกัทรัพยแ์จง้การลงทะเบียนการโอนหลกัทรัพยน์ัEนแก่ศูนยรั์บฝาก 
ทัEงนีE  การโอนหลกัทรัพยจ์ากเจา้ของหลกัทรัพยที์�มีสัญชาติไทยไปยงัเจา้ของหลกัทรัพยที์�มิไดมี้สัญชาติไทย  
ผูโ้อนและผูรั้บโอนตอ้งเป็นผูฝ้ากรายเดียวกนัและตอ้งเกบ็รักษาเอกสารหรือหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัการโอน
เพื�อใหศู้นยรั์บฝากตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

 กรณีการโอนหลักทรัพย์พร้อมชําระราคาหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากจะลงบันทึกบัญชีฝาก
หลกัทรัพยข์องผูฝ้าก เมื�อศูนยรั์บฝากไดรั้บแจง้ยืนยนัการชาํระราคาจากสาํนกัหกับญัชี หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยสําหรับการโอนตราสารหนีEพร้อมชาํระราคา (DVP/RVP) หรือการชาํระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพยต์ามขอ้มลู Gross Clearing แลว้แต่กรณี 
 เมื�อการโอนหลกัทรัพยส์มบูรณ์แลว้ ผูฝ้ากจะเพิกถอนรายการโอนหลกัทรัพยไ์ม่ได ้

 (*ความในข้อ 405.02 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี#แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จาํกัด (ในส่วนที4เกี4ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน 

และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ ลงวนัที4 19 กันยายน 2556 ซึ4งมีผลใช้บังคับตั#งแต่วนัที4 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป) 
 

*405.03  การหักโอนหลกัทรัพย์ 
ศูนยรั์บฝากจะหักโอนหลกัทรัพยต์ามรายงานการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์�สาํนัก

หกับญัชีจดัทาํขึEนตามขอ้มูลที�สาํนกัหกับญัชีไดรั้บจากผูฝ้าก โดยศูนยรั์บฝากจะหักโอนหลกัทรัพยต์าม
กาํหนดเวลาส่งมอบหลกัทรัพยที์�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

การหกัโอนหลกัทรัพย ์เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนีE   
(1) หลกัทรัพยที์�จะนาํมาส่งมอบให้แก่ผูฝ้ากที�มีสิทธิรับมอบตอ้งเป็นหลกัทรัพยที์�สามารถ

ส่งมอบไดต้ามรายงานการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์�สาํนกัหักบญัชีจดัทาํขึEน  
(2) ผูฝ้ากตอ้งดาํรงหลกัทรัพยไ์วใ้นบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพย์

ที�ซืEอขาย (Settlement Account) ของผูฝ้ากหรือลูกคา้ของผูฝ้ากเพื�อให้ศูนยรั์บฝากดาํเนินการหักโอน
หลกัทรัพยต์ามขอ้มูลการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์�สํานกัหกับญัชีจดัทาํขึEน ตามกาํหนดเวลาที�
ศูนยรั์บฝากกาํหนด  

  ในการหักโอนหลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบันีE  ผูฝ้ากอาจมอบหมายให้ศูนยร์ับฝากดาํเนินการ
โอนหลกัทรัพยจ์ากบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการฝาก การถอน หรือการโอนหลกัทรัพย ์(Depository 
Account) ของผูฝ้ากหรือของลูกคา้ของผูฝ้ากที�มีหน้าที�ส่งมอบหลกัทรัพยไ์ปยงับญัชีฝากหลกัทรัพย์



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนที�เกี�ยวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 บญัชีฝากหลกัทรัพย ์การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 400 - 10 1 มกราคม 2553 

เพื�อการส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพยที์�ซืE อขาย (Settlement Account) ของผูฝ้ากหรือของลูกคา้ของ
ผูฝ้าก และโอนหลกัทรัพยจ์ากบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพยที์�ซืE อขาย 
(Settlement Account) ของผูฝ้ากหรือของลูกคา้ของผูฝ้ากที�มีสิทธิรับมอบหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีฝาก
หลกัทรัพยเ์พื�อการฝาก การถอน หรือการโอนหลกัทรัพย ์(Depository Account) ของผูฝ้ากหรือของ
ลูกคา้ของผูฝ้ากได ้ตามวิธีการที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด  

ในกรณีที�ศูนยรั์บฝากไม่สามารถโอนหลกัทรัพยต์ามขอ้มูลของผูฝ้ากที�ส่งผ่านสาํนักหักบญัชี
ตามวรรคหนึ� ง ศูนย์รับฝากอาจโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื�อการเก็บรักษา
หลกัทรัพยค์งคา้ง (Sink Account) ไดต้ามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด 

(*ความในหลักเกณฑ์ 405.03 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี#แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด (ในส่วนที4เกี4ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก 
การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที4  21 สิงหาคม 2558 ซึ4 งมีผลใช้บังคับตั#งแต่วันที4  24 
สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 
*405.04 ความสมบูรณ์ของการหักโอนหลกัทรัพย์ 

การหกัโอนหลกัทรัพยจ์ะถือวา่เสร็จสมบูรณ์ เมื�อศูนยรั์บฝากไดด้าํเนินการส่งมอบหลกัทรัพยข์อง
ผูฝ้ากหรือของลูกคา้ของผูฝ้ากที�มีหนา้ที�ส่งมอบหลกัทรัพยใ์หแ้ก่สาํนกัหกับญัชีและไดด้าํเนินการส่งมอบ
หลกัทรัพยด์งักล่าวจากสํานักหักบญัชีให้แก่ผูฝ้ากหรือลูกคา้ของผูฝ้ากที�มีสิทธิรับมอบหลกัทรัพยโ์ดย
ถกูตอ้งตรงตามรายงานการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสาํนกัหกับญัชี 

(*ความในหลักเกณฑ์ 405.04 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี#แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด (ในส่วนที4เกี4ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก 
การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที4  29 พฤษภาคม 2558 ซึ4 งมีผลใช้บังคับตั#งแต่วันที4  24 
สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนที�เกี�ยวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 บญัชีฝากหลกัทรัพย ์การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 400 - 11 1 มกราคม 2553 

406 การยกเลกิการรับฝากหลกัทรัพย์ 
406.01 การยกเลกิการรับฝาก 
 การยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพยมี์ได ้2 กรณี ดงันีE  
 (1) การยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพยโ์ดยศูนยรั์บฝากมีคาํสั�ง 
 (2) การยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพยเ์มื�อมีการแปลงสภาพหลกัทรัพย ์หรือการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยผา่นระบบงานเชื�อมโยงของศูนยรั์บฝาก  
 
406.02 เหตุที%ศูนย์รับฝากมคีําสั%งยกเลกิ 
 ศูนยรั์บฝากอาจมีคาํสั�งยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพยไ์ดใ้นกรณีใดกรณีหนึ�งดงัต่อไปนีE  
 (1) กรณีหลกัทรัพย์ของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย์ที�ไม่มีระบบงานทะเบียนสอดคลอ้งหรือ
เชื�อมโยงกบัระบบงานรับฝากหลกัทรัพยข์องศูนยรั์บฝาก 
 (2) กรณีหลกัทรัพยที์�ครบกาํหนดการใชสิ้ทธิครัE งสุดทา้ยตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืEอหุน้หรือ
หุน้กู ้ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซืEอหุน้เพิ�มทุนที�โอนสิทธิได ้

(3) กรณีหลกัทรัพยที์�ครบกาํหนดการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหรือไถ่ถอนหรือขายคืนครัE งสุดทา้ย 
(4) กรณีหลกัทรัพย์ที�ตลาดหลกัทรัพย ์มีคาํสั�งเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย ์ที�ได ้รับ

การจดทะเบียนหรือที�ไดรั้บอนุญาตให้ทาํการซืEอขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์หรือหลกัทรัพยที์�ศูนยซื์Eอขาย
หลกัทรัพยมี์คาํสั�งเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยไ์ดร้ับการขึEนทะเบียนหรือที�ไดร้ับอนุญาตให้ทาํการ
ซืEอขายไดใ้นศูนยซื์Eอขายหลกัทรัพย ์
 (5) กรณีหลกัทรัพยข์องบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยที์�มีการชาํระบญัชีเพื�อเลิกบริษทั 

(6) กรณีหลกัทรัพยข์องบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยที์�ไม่อาจดาํเนินกิจการไดด้ว้ยเหตุที�ถูกสั�งระงบั
การดาํเนินกิจการ ถกูพิทกัษท์รัพยห์รือลม้ละลาย หรือดว้ยเหตุอื�นทาํนองเดียวกนั 
 (7) กรณีหลกัทรัพยอื์�นใดที�ศูนยรั์บฝากเห็นสมควร 
 การยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพยมี์ผลตัEงแต่วนัที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด 
 
*406.03 การดาํเนินการเมื%อศูนย์รับฝากมคีําสั%งยกเลกิ 

ในกรณีที�ศูนยรั์บฝากมีคาํสั�งยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์นึ�งทัEงหมด ใหผู้ฝ้าก
จดัทาํบนัทึกบญัชีรายชื�อเจา้ของหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ศูนยรั์บฝากภายในเวลาที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด โดยปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัทาํบนัทึกบญัชีรายชื�อเจา้ของหลกัทรัพยต์ามหลกัการที�ศูนยรั์บฝาก
กาํหนด เพื�อใหศู้นยรั์บฝากรวบรวมส่งใหแ้ก่นายทะเบียนของผูอ้อกหลกัทรัพยน์ัEนเพื�อใชป้ระกอบการขอ
ออกใบหลกัทรัพย ์โดยผูฝ้ากอาจตรวจสอบใบรับหลกัทรัพยผ์า่นระบบสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ในระบบที�ศูนยรั์บฝาก
จัดให้มีขึE นได้ เวน้แต่ผูอ้อกหลกัทรัพย์ไม่ออกใบหลกัทรัพย์ให้ ให้ผูฝ้ากติดต่อผูอ้อกหลกัทรัพย์เพื�อ
ดาํเนินการเกี�ยวกบัหลกัทรัพยน์ัEนต่อไป 



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนที�เกี�ยวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 บญัชีฝากหลกัทรัพย ์การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 400 - 12 1 มกราคม 2553 

หากผูฝ้ากจัดทาํบันทึกบัญชีรายชื�อเจ้าของหลกัทรัพย์ตามวรรคหนึ� ง โดยมีข้อมูลไม่ครบถว้น 
หรือไม่ถกูตอ้งตามที�ตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยรั์บฝากกาํหนด ซึ� งเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ศูนยรั์บฝาก
หรือเจา้ของหลกัทรัพย ์ผูฝ้ากตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายที�เกิดขึEน 

ในการขอรับใบหลกัทรัพย ์ผูฝ้ากตอ้งยื�นใบรับต่อศูนยรั์บฝากโดยจะขอรับใบหลกัทรัพยไ์ด้
ภายในเวลาที�ศ ูนยร์ับฝากกําหนด ถ้าผูฝ้ากไม่มารับภายในเวลาดังกล่าวศูนย์รับฝากอาจเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเกบ็รักษาใบหลกัทรัพยต์ามอตัราที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด 

**กรณีหลกัทรัพยที์�ครบกาํหนดการใชสิ้ทธิครัE งสุดทา้ยสาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืEอหุน้ 
ศูนยรั์บฝากจะบนัทึกรายการถอนหลกัทรัพยเ์พื�อยกเลิกการรับฝากและออกหลกัฐานการถอนหลกัทรัพย์
และใช้สิทธิแปลงสภาพแทนการออกใบหลกัทรัพย์ใหแ้ก่ผูฝ้าก โดยผูฝ้ากอาจตรวจสอบหลกัฐานการ
ถอนหลกัทรัพยแ์ละใชสิ้ทธิแปลงสภาพผ่านระบบสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ในระบบที�ศูนยรั์บฝากจดัใหมี้ขึEน 

(*ความในหลักเกณฑ์ 406.03 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี#แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด (ในส่วนที4เกี4ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก 
การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที4  21 สิงหาคม 2558 ซึ4 งมีผลใช้บังคับตั#งแต่วันที4  24 
สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 (**เพิ4มความในหลักเกณฑ์ 406.03 วรรคท้าย เรื4 องการดาํเนินการเมื4อศูนย์รับฝากมีคาํสั4งยกเลิก โดยข้อบังคับ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด (ในส่วนที4เกี4ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝาก
หลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที4  31 มีนาคม 2559 ซึ4 งมีผลใช้
บังคับตั#งแต่วันที4  4 เมษายน 2559 เป็นต้นไป) 
 

 
********************* 


