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ประกาศบริษทั ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เรื�อง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัผู้ฝาก 

 

 ตามที	ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที	 เกี	ยวกับงานรับฝากหลกัทรัพย์) หลักเกณฑ์ 306 
กาํหนดให้ศูนยร์ับฝากอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที	เกี	ยวขอ้งกบัการให้บริการรับฝาก
หลกัทรัพยก์บัผูฝ้าก และศูนยรั์บฝากไดอ้อกประกาศ  เรื	 องค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที	เกี	ยวขอ้งกบั
ผูฝ้าก ลงวนัที	 5 เมษายน 2556 นั8น 
 ศูนยรั์บฝากขอยกเลิกประกาศฉบบัดงักล่าว และกาํหนดใหผู้ฝ้ากชาํระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย
ที	เกี	ยวขอ้งกบัการให้บริการรับฝากหลกัทรัพยแ์ต่ละประเภทตามหลกัเกณฑ์ เงื	อนไข และวิธีการตาม
ประกาศฉบบันี8แทน 
 1. ค่าธรรมเนียมการฝาก การถอน การโอน และการรับโอน 
 

ประเภทหลกัทรัพย์ อตัราการเรียกเกบ็ (รายการละ) 

(1) การฝากหลกัทรัพย ์ 10 บาท 

(2) การถอนหลกัทรัพย ์  
 (2.1) การถอนหลกัทรัพยน์อกจาก 2.2 

 (2.2) การถอนพนัธบตัร ตั>วเงินคลงั หรือตราสาร
หนี8 ภาครัฐประเภทอื	น ที	ธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็นนายทะเบียน เพื	อใช้เป็นหลกัประกนัการใช้ยอด
ไดดุ้ลการหักบญัชีเช็คตามที	ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยกาํหนด 

65 บาท 
30 บาท ยกเวน้กรณีครบกาํหนดการไถ่ถอน
และไม่มีการออกใบหลกัทรัพย์ ศูนย์รับฝาก  
จะไม่เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการถอน 

(3) การโอนหรือการรับโอนตราสารหนี8  
(3.1) การโอนหรือการรับโอนหลกัทรัพยป์ระเภท

พนัธบตัร ตั>วเงินคลงั หรือตราสารหนี8 ภาครัฐประเภท
อื	น ที	มิใช่การโอนหรือการรับโอนทางมรดกหรือโดย
คําสั	งศาล หรือการโอนและการรับโอนหลักทรัพย์
ระหวา่งบญัชีของเจา้ของหลกัทรัพยร์ายเดียวกนั 

(3.2) การโอนหลกัทรัพยน์อกจาก 3.1  
(ก) การโอนตราสารหนี8 ที	ไม่ไดซื้8อขายใน

ตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซื์8อขายหลกัทรัพย ์ทั8งประเภท
ที	มีการชาํระราคา (DVP/RVP)  และไม่มีการชาํระราคา 
(DF/RF)  

 
35 บาท 

 
 
 
 
 

35 บาท 
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ประเภทหลกัทรัพย์ อตัราการเรียกเกบ็ (รายการละ) 

(3.3) การโอนตราสารหนี8 ที	ไม่ได้ซื8อขายในตลาด
หลกัทรัพยห์รือศูนย์ซื8อขายหลกัทรัพย ์ในกรณีที	เป็น
การทาํธุรกรรมกบัธนาคารแห่งประเทศไทยตามสัญญา
ที	มีเงื	อนไขวา่จะซื8อหรือจะขายคืนตราสารหนี8ภาครัฐ 

10 บาท 

(4) การโอนหลกัทรัพย ์
 (4.1) การโอนหลกัทรัพยอ์นัเนื	องมาจากการใช้
สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิผ่านระบบการซื8อขายใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

(4.2) การโอนหลกัทรัพยอ์นัเนื	องมาจากการใช้
สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิผ่านระบบการซื8อขายใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ เป็นการโอนหลกัทรัพย์จากเจ้าของ
หลกัทรัพยที์	มีสัญชาติไทยไปยงัเจา้ของหลกัทรัพยที์	มิได้
มีสญัชาติไทย 

 
10 บาท 

 
 

30 บาท 

(5) การโอนหลักทรัพย์จากเจ้าของหลักทรัพย์ที	 มี
สญัชาติไทยไปยงัเจา้ของหลกัทรัพยที์	มิไดมี้สญัชาติไทย 

20 บาท 

(6) การโอนหรือการรับโอนหลกัทรัพยน์อกจากการ
โอนหรือการรับโอนหลกัทรัพยต์าม (3) (4) หรือ (5) 

10 บาท 

 
ศูนย์รับฝากจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการโอนและการรับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีฝาก

หลกัทรัพยเ์พื	อการเก็บรักษาและบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื	อการยืมและใหย้ืมหรือบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื	อ
การซื8อคืน หรือระหว่างบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื	อการยืมและให้ยืม หรือระหว่างบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื	อ
การซื8อคืน ที	ศูนยรั์บฝากดาํเนินการในระบบงานของศูนยรั์บฝากเพื	อใหบ้ริการเกี	ยวกบัธุรกรรมการยืมและ
ใหย้ืมหลกัทรัพยแ์ละธุรกรรมการซื8อคืนหลกัทรัพยข์องศูนยรั์บฝาก 

 
 2. ค่าธรรมเนียมการรักษาหลกัทรัพยใ์นบญัชีฝากหลกัทรัพย ์ 
 

ประเภทหลกัทรัพย์ อตัราการเรียกเกบ็ 

(รายเดอืน/รายวนั) 

ราคาที�ใช้ในการคาํนวณ

มูลค่าหลกัทรัพย์คงเหลอื 

(1) หุ้น หน่วยลงทุน ใบสําคญัแสดงสิทธิที	จะซื8อ
หุน้ ใบแสดงสิทธิในการซื8อหุ้นเพิ	มทุนที	โอนสิทธิ
ได ้ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ หน่วยทรัสต ์และ
หลกัทรัพยอื์	นใดในทาํนองเดียวกนั 

1.50 บาทต่อเดือน ราคาปิด ณ สิ8นวนัทาํการ
ก่ อ น ห น้ า ห รื อ ร า ค า ที	
สะท้อนมูลค่า ตลา ดใน
ปัจจุบนัของหลกัทรัพย ์
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ประเภทหลกัทรัพย์ อตัราการเรียกเกบ็ 

(รายเดอืน/รายวนั) 

ราคาที�ใช้ในการคาํนวณ

มูลค่าหลกัทรัพย์คงเหลอื 

(2) หุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูร้ะยะสั8น หุน้กูต้าม
โครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ใบสาํคญั
แสดงสิทธิที	จะซื8 อหุ้นกู้และหลกัทรัพย์อื	นใดใน
ทาํนองเดียวกนั 

1.00 บาทต่อเดือน ราคาตราของหลกัทรัพย ์

(3) พนัธบัตร ตั>วเงินคลงั หรือตราสารหนี8 ภาครัฐ
ประเภทอื	นในบญัชีฝากหลกัทรัพย ์
    (ก) กรณีผู ้ฝากหรือลูกค้าของผู ้ฝากซึ	 งเป็น
เจา้ของหลกัทรัพยเ์ป็นมลูนิธิที	ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล หรือเป็นเจ้าของหลักทรัพย์เป็นผูมี้
หน้า ที	 ด ํารงสิ น ท รัพ ย์ส ภ า พค ล่ อ ง  (Liquidity 
Reserve) ตามกฎหมาย 
  (ข) กรณีนอกจาก (ก) ซึ	 งเรียกเก็บตั8งแต่ วนัที	 1 
มกราคม 2555 เป็นตน้ไป หรือตามที	ศูนย์รับฝาก
กาํหนด 

 
 

0.25 บาทต่อเดือน 
 
 
 

 
 

1.00 บาทต่อเดือน 
 

 
 
ราคาตราของหลกัทรัพย ์
 
 
 
 
 
ราคาตราของหลกัทรัพย ์
 

(4) กรณีการซื8อขายเพื	อการใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

300 บาทต่อวนัตลอด
อายขุองใบสาํคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

- 

(5) ตราสารหนี8สกลุเงินตราต่างประเทศที	มีลกัษณะ
ดงันี8   

( 1 )  มี น า ย ท ะ เ บี ย น เ ป็ น บุ ค ค ล ที	 ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์
ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ว ย ห ลัก ท รั พ ย์แ ล ะ ต ล า ด
หลกัทรัพย ์และ 

(2) มีระบบงานทะเบียนหลักทรัพย์ตาม
หลกัเกณฑข์องศูนยรั์บฝากว่าดว้ยการใหบ้ริการรับ
ฝากหลักทรัพย์กรณีศูนย์รับฝากมิได้เ ป็นนาย
ทะเบียนหลกัทรัพย ์

2.50  บาทต่อเดือน ราคาตราของหลกัทรัพย ์

(6) หลกัทรัพยอื์	นนอกจาก (1) – (5) 1.50 บาทต่อเดือน ราคาปิด ณ สิ8นวนัทาํการ
ก่ อ น ห น้ า ห รื อ ร า ค า ที	
สะท้อนมูลค่า ตลา ดใน
ปัจจุบนัของหลกัทรัพย ์
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ศูนยรั์บฝากจะคาํนวณค่าธรรมเนียมตาม (1) (2) (3) (5) และ (6) ของวรรคหนึ	 ง เป็นรายวนั

ตามมูลค่าหลกัทรัพยค์งเหลือในบญัชีฝากหลกัทรัพยข์องผูฝ้ากในทุกสิ8นวนั และเรียกเก็บเป็นราย
เดือนตามอตัราดงักล่าวต่อมูลค่าหลกัทรัพยค์งเหลือทุกๆ จาํนวน 1 ลา้นบาท ทั8งนี8  เศษของจาํนวน
ดงักล่าวให้ถือเป็น 1 ลา้นบาท 

 
 3. ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการสําหรับผูฝ้ากที	ไม่มีเครื	องคอมพิวเตอร์ต่อเชื	อมกบัระบบงาน 
รับฝากหลกัทรัพยข์องศูนยรั์บฝาก  
 

ลกัษณะธุรกรรม 
อตัราการเรียกเกบ็ 

(รายเดอืน) 
หมายเหตุ 

การฝาก การถอน การโอน และการรับโอน
หลักทรัพย์ ไม่เกิน 5 รายการต่อเดือน และ 
จํานวนบุคคลที	 เป็นเจ้าของหลักทรัพย์รวม   
ทุกบญัชีต่อการรวบรวมรายชื	อครั8 งหนึ	 งๆ ไม่
เกิน 10 ราย 

5,000 บาท - กรณีมีรายการเกิน 5 รายการ 
ศูนย์รับฝากคิดค่าธรรมเนียม
เพิ	มรายการละ 500 บาทต่อ
รายการ 

- กรณีมีจาํนวนบุคคลที	เป็น
เจา้ของหลกัทรัพยเ์กิน 10 ราย 
ศูนยรั์บฝากคิดค่าธรรมเนียม
เพิ	มรายละ 100 บาท 

 
4.  กรณีผูฝ้ากขอแกไ้ขขอ้มลูอื	นใดที	ผูฝ้ากจดัส่งใหแ้ก่ศูนยรั์บฝาก ศูนยรั์บฝากจะคิดค่าบริการ

จากผูฝ้ากในอตัราครั8 งละ 5,000 บาท   
 
5.  ค่าธรรมเนียมการโอนตราสารหนี8 ที	ไม่ได้ซื8อขายในตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซื์8 อขาย

หลกัทรัพยที์	ผูฝ้ากไดข้อขยายระยะเวลาการใหบ้ริการชาํระราคาและส่งมอบตราสารหนี8ดงักล่าว ศูนยรั์บ
ฝากจะเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ	มเติมในอตัราดงัต่อไปนี8  

 

การขอขยายระยะเวลา อตัราค่าธรรมเนียมที�เรียกเก็บเพิ�มเติม 

1. กรณีผูฝ้ากไดข้อขยายระยะเวลาการใหบ้ริการชาํระราคาและ
ส่งมอบตราสารหนี8โดยผา่นทางธนาคารแห่งประเทศไทย  

(1.1) ค่าธรรมเนียมเมื	อมีการเปิดระบบการใหบ้ริการชาํระราคา
และส่งมอบหลกัทรัพย ์

(1.2) ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการชาํระราคาและส่งมอบนอก
เวลาทาํการ 

 

ครั8 งละ 5,000 บาท 

นาทีละ 100 บาท 
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การขอขยายระยะเวลา อตัราค่าธรรมเนียมที�เรียกเก็บเพิ�มเติม 

2. กรณีผูฝ้ากมิไดด้าํเนินการขอขยายระยะเวลาการให้บริการ
ชําระราคาและส่งมอบตราสารหนี8 โดยผ่านทางธนาคาร          
แห่งประเทศไทย  

(2.1) ค่าธรรมเนียมเมื	อมีการเปิดระบบการใหบ้ริการชาํระราคา
และส่งมอบหลกัทรัพย ์

(2.2) ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการชาํระราคาและส่งมอบนอก
เวลาทาํการ 

 

 

ครั8 งละ 10,000 บาท 
 

นาทีละ 200 บาท 

 
ศูนยรั์บฝากจะคาํนวณค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการชาํระราคาและส่งมอบตราสารหนี8นอกเวลาทาํ

การตามที	ผูฝ้ากแจง้ความประสงคข์อขยายระยะเวลา นบัแต่เวลาที	ศูนยรั์บฝากปิดการใหบ้ริการตามเวลาทาํ
การปกติ จนถึงเวลาที	ทาํธุรกรรมเสร็จสิ8นในระบบงานของศูนย์รับฝาก หรือจนถึงเวลาปิดระบบงาน
ดงักล่าวตามประกาศ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เรื	อง กาํหนดระยะเวลาการใหบ้ริการ
งานรับฝากหลกัทรัพย ์ หากศูนยรั์บฝากไม่ไดรั้บแจง้จากธนาคารแห่งประเทศไทยถึงเวลาสิ8นสุดการทาํ
ธุรกรรม 
 
 ผูฝ้ากตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัที	ศูนยรั์บฝากแจง้ใหท้ราบโดยศูนยรั์บฝาก
จะเรียกเก็บเป็นรายเดือนตามเดือนปฏิทิน ทั8งนี8  ศูนยรั์บฝากอาจพิจารณาเปลี	ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียม
ขา้งตน้ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม  
 
 ทั8งนี8  ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั8งแต่วนัที	 1 ตุลาคม 2556 เป็นตน้ไป  
 

ประกาศ ณ วนัที	 19 กนัยายน 2556 
 

                               (ลงนาม)  (นางชนิสา  ชุติภทัร์) 
 

 (นางชนิสา  ชุติภทัร์) 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 


