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ประกาศบริษทั ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เรื�อง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัผู้ฝาก 
 

 ตามที�ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที� เกี�ยวกับงานรับฝากหลกัทรัพย์) หลักเกณฑ์ 306 
กาํหนดให้ศูนยร์ับฝากอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการให้บริการรับฝาก
หลกัทรัพยก์บัผูฝ้าก และศูนยร์ับฝากไดอ้อกประกาศ เรื� อง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้ง
กับผูฝ้าก ลงวนัที� 21 สิงหาคม 2558 นั7น 
 ศูนยรั์บฝากขอยกเลิกประกาศฉบบัดงักล่าว และกาํหนดใหผู้ฝ้ากชาํระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการให้บริการรับฝากหลกัทรัพยแ์ต่ละประเภทตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการ
ตามประกาศฉบบันี7แทน 

 1. ค่าธรรมเนียมการฝาก การถอน การโอน และการรับโอน 

ลกัษณะธุรกรรม อตัราการเรียกเกบ็ (รายการละ) 

(1) การฝากหลกัทรัพย ์ 10 บาท 

(2) การถอนหลกัทรัพย ์  
 (2.1) การถอนหลกัทรัพยก์รณีทั�วไป 65 บาท 

 (2.2) การถอนพนัธบตัร ตั=วเงินคลงั หรือตราสาร
หนี7 ภาครัฐประเภทอื�น ที�ธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็นนายทะเบียน เพื�อใช้เป็นหลกัประกนัการใช้ยอด
ไดดุ้ลการหักบญัชีเช็คตามที�ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาํหนด 

30 บาท 
ยกเวน้กรณีครบกาํหนดการไถ่ถอนและไม่มี
การออกใบหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากจะไม่เรียก
เกบ็ค่าธรรมเนียมการถอนหลกัทรัพย ์

(3) การโอนหรือการรับโอนหลกัทรัพย ์  

(3.1) การโอนหรือการรับโอนหลกัทรัพยก์รณีทั�วไป
นอกจากการโอนหรือรับโอนกรณีเฉพาะตาม (3.2)  

         (3.1.1) หลกัทรัพยป์ระเภททุน 

 
 

10 บาท 

         (3.1.2) หลกัทรัพยป์ระเภทหนี7   35 บาท 

(3.2) การโอนหรือการรับโอนหลักทรัพย์กรณี
เฉพาะดงัต่อไปนี7  

         (3.2.1) การโอนหลกัทรัพย์ระหว่างเจา้ของ
หลกัทรัพยที์�มีสญัชาติไทยกบัเจา้ของหลกัทรัพยที์�มิไดมี้
สญัชาติไทย 

 
 

20 บาท 
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ลกัษณะธุรกรรม อตัราการเรียกเกบ็ (รายการละ) 

         (3.2.2) การโอนหรือการรับโอนตราสารหนี7
ภาคเอกชน ไดแ้ก่ หุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูร้ะยะสั7น 
หุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เ ป็นหลักทรัพย ์
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื7อหุ้นกู ้และหลกัทรัพยอื์�นใด
ในทาํนองเดียวกนั ที�ไม่ใช่การโอนและการรับโอนตาม 
(3.2.3) 

10 บาท 

(3.2.3) การโอนและการรับโอนตราสารหนี7
ภาคเอกชนที�มีการชาํระราคา (DVP/RVP) และไม่มี
การชาํระราคา (DF/RF) ไดแ้ก่ หุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
หุ้นกูร้ะยะสั7น หุ้นกูต้ามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็น
หลักทรัพย์ ใบสําคัญแสดงสิทธิที� จะซื7 อหุ้นกู้ และ
หลกัทรัพยอื์�นใดในทาํนองเดียวกนั 

35 บาท 

(3.2.4) การโอนและการรับโอนตราสารหนี7
ในกรณีที�เป็นการทาํธุรกรรมกบัธนาคารแห่งประเทศ
ไทยตามสัญญาที�มีเ งื�อนไขว่าจะซื7อหรือจะขายคืน
ตราสารหนี7 ภาครัฐ 

10 บาท 

        (3.2.5) การโอนและการรับโอนหลกัทรัพยท์าง
มรดกหรือโดยคาํสั�งศาล หรือการโอนและการรับโอน
หลักทรัพย์ระหว่างบัญชีของเจ้าของหลักทรัพย์ราย
เดียวกนั 

10 บาท 

(3.2.6) การโอนและการรับโอนหลกัทรัพยร์ะหว่าง
บญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการเก็บรักษาหลกัทรัพยค์งคา้ง 
(Sink Account) และบญัชีฝากหลกัทรัพยใ์ดๆ ซึ� งเป็น
บญัชีที�อยู่ภายใตผู้ฝ้ากรายเดียวกนั 

ยกเวน้ 

(3.2.7) การโอนและการรับโอนหลักทรัพย์
ระหว่างบญัชีของลูกคา้ดว้ยกนั หรือระหว่างบญัชีของ
ผูฝ้ากดว้ยกนั ซึ� งเป็นบญัชีที�อยู่ภายใตผู้ฝ้ากรายเดียวกนั 
และเป็นรายการโอนแบบไม่มีการชาํระราคา (Free of 

ยกเวน้ 
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ลกัษณะธุรกรรม อตัราการเรียกเกบ็ (รายการละ) 

Payment) ที�สมาชิกดาํเนินการผา่นระบบการรับฝากของ
ศูนยรั์บฝาก หรือดาํเนินการผา่น API*1 

(3.2.8) การโอนและการรับโอนหลกัทรัพย์
เพื�อธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรัพย ์(Securities 
Borrowing and Lending) ของผูฝ้ากรายเดียวกนั 

ยกเวน้ 

(3.2.9) การโอนและการรับโอนหลักทรัพย์
ระหว่างบัญชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการเก็บรักษาและ
บญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการยืมและให้ยืมหรือบญัชี
ฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการซื7อคืน หรือระหว่างบญัชีฝาก
หลกัทรัพยเ์พื�อการยืมและให้ยืม หรือระหว่างบญัชี
ฝ า ก ห ล กั ท ร ัพ ย เ์ พื �อ ก า ร ซื 7อ ค ืน ที �ศ ูน ย ร์ ับ ฝ า ก
ดํา เนินการในระบบงา นของศูนยร์ ับฝา กเพื �อให้
บริการเกี�ยวกบัธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์
และธุรกรรมการซื7อคืนหลกัทรัพยข์องศูนยรั์บฝาก 

ยกเวน้ 

 
2.   ค่าธรรมเนียมการรักษาหลกัทรัพยใ์นบญัชีฝากหลกัทรัพย ์ 

ประเภทหลกัทรัพย์ อตัราการเรียกเกบ็ 

(รายเดือน/รายวนั) 

ราคาที�ใช้ในการคํานวณ

มูลค่าหลกัทรัพย์คงเหลือ 

(1) หุน้ หน่วยลงทุน ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื7อหุน้ 
ใบแสดงสิทธิในการซื7อหุ้นเพิ�มทุนที�โอนสิทธิได ้
ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ หน่วยทรัสต ์ตราสาร
แสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศ และ
หลกัทรัพยอื์�นใดในทาํนองเดียวกนั 

1.50 บาทต่อเดือน ราคาปิด ณ สิ7นวนัทาํการ
ก่ อ น ห น้ า ห รื อ ร า ค า ที�
สะท้อนมูลค่า ตลา ดใน
ปัจจุบนัของหลกัทรัพย ์

(2) หุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูร้ะยะสั7น หุน้กูต้าม
โครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ใบสาํคญั
แสดงสิทธิที�จะซื7 อหุ้นกู้และหลกัทรัพย์อื�นใดใน
ทาํนองเดียวกนั 

1.00 บาทต่อเดือน ราคาตราของหลกัทรัพย ์

                                           

* Application Programming Interface (API) เป็นช่องทางที�เชื�อมโยงกบัระบบการรับฝากเพื�อใชใ้นการติดต่อ
ระหว่างศูนยรั์บฝากกบัสมาชิก ทั7งนี7  ไม่รวมถึงช่องทางการเชื�อมโยงและรับส่งขอ้ความผ่านเครือข่าย 
S.W.I.F.T เพื�อใชใ้นการติดต่อระหวา่งศูนยรั์บฝากกบัสมาชิก   
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ประเภทหลกัทรัพย์ อตัราการเรียกเกบ็ 

(รายเดือน/รายวนั) 

ราคาที�ใช้ในการคํานวณ

มูลค่าหลกัทรัพย์คงเหลือ 

(3) พนัธบัตร ตั=วเงินคลงั หรือตราสารหนี7 ภาครัฐ
ประเภทอื�นในบญัชีฝากหลกัทรัพย ์

(3.1) กรณีผูฝ้ากหรือลูกค้าของผู ้ฝากซึ� งเป็น
เจา้ของหลกัทรัพยเ์ป็นมูลนิธิที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล หรือเป็นเจ้าของหลักทรัพย์เป็น
ผูมี้หน้าที�ด ํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง (Liquidity 
Reserve) ตามกฎหมาย 

 
 

0.25 บาทต่อเดือน 
 
 
 

 

 
 
ราคาตราของหลกัทรัพย ์
 
 
 
 

(3.2) กรณีนอกจาก (3.1) ซึ� งเรียกเก็บตั7 งแต่ 
วนัที�  1  มกราคม 2555 เป็นต้นไป หรือตามที�
ศูนยรั์บฝากกาํหนด 

1.00 บาทต่อเดือน 
 

ราคาตราของหลกัทรัพย ์
 

(4) กรณีการซื7อขายเพื�อการใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

300 บาทต่อวนัตลอด
อายขุองใบสาํคญั

แสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

- 

(5) ตราสารหนี7 สกุลเงินตราต่างประเทศที�มีลกัษณะ
ดงันี7   

(5.1) มีนายทะเบียนเป็นบุคคลที�ไดรั้บใบอนุญาต
ใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ 

(5.2) มีระบบงานทะเบียนหลักทรัพย์ตาม
หลกัเกณฑข์องศูนยร์ับฝากว่าดว้ยการใหบ้ริการ
รับฝากหลักทรัพย์กรณีศูนย์รับฝากมิได้เป็นนาย
ทะเบียนหลกัทรัพย ์

2.50 บาทต่อเดือน ราคาตราของหลกัทรัพย ์

(6) หลกัทรัพยอื์�นนอกจาก (1) – (5) 1.50 บาทต่อเดือน ราคาปิด ณ สิ7นวนัทาํการ
ก่ อ น ห น้ า ห รื อ ร า ค า ที�
สะท้อนมูลค่า ตลา ดใน
ปัจจุบนัของหลกัทรัพย ์

ศูนยรั์บฝากจะคาํนวณค่าธรรมเนียมตาม (1) (2) (3) (5) และ (6) ของวรรคหนึ� ง เป็นรายวนั
ตามมูลค่าหลกัทรัพยค์งเหลือในบญัชีฝากหลกัทรัพยข์องผูฝ้ากในทุกสิ7นวนั และเรียกเก็บเป็นรายเดือน
ตามอตัราดงักล่าวต่อมูลค่าหลกัทรัพยค์งเหลือทุกๆ จาํนวน 1 ลา้นบาท ทั7งนี7  เศษของจาํนวนดงักล่าว
ให้ถือเป็น 1 ลา้นบาท 

 



 

5 

3. ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการสาํหรับผูฝ้ากที�ไม่มีเครื�องคอมพิวเตอร์ต่อเชื�อมกบัระบบการรับฝาก
หลกัทรัพยแ์ละ/หรือระบบงานเชื�อมโยงกบัระบบการรับฝากของศูนยรั์บฝาก  

ลกัษณะธุรกรรม 
อตัราการเรียกเกบ็ 

(รายเดือน) 
หมายเหตุ 

การฝาก การถอน การโอน และการรับโอน
หลักทรัพย์ ไม่เกิน 5 รายการต่อเดือน และ 
จํานวนบุคคลที� เป็นเจ้าของหลักทรัพย์รวม   
ทุกบญัชีต่อการรวบรวมรายชื�อครั7 งหนึ� งๆ ไม่
เกิน 10 ราย 

5,000 บาท - กรณีมีรายการเกิน 5 รายการ 
ศูนย์รับฝากคิดค่าธรรมเนียม
เพิ�มรายการละ 500 บาท ต่อ
รายการ 

- กรณีมีจาํนวนบุคคลที�เป็น
เจา้ของหลกัทรัพยเ์กิน 10 ราย 
ศูนย์รับฝากคิดค่าธรรมเนียม
เพิ�มรายละ 100 บาท 

 
4.  กรณีผูฝ้ากขอแกไ้ขขอ้มูลอื�นใดที�ผูฝ้ากบนัทึกในระบบการรับฝากและ/หรือผ่านระบบงาน

เชื�อมโยงกบัระบบการรับฝาก ศูนยรั์บฝากจะคิดค่าบริการจากผูฝ้ากในอตัราครั7 งละ 5,000 บาท   
 
5.  ค่าธรรมเนียมการโอนตราสารหนี7 ที�ไม่ได้ซื7 อขายในตลาดหลกัทรัพย์หรือศูนย์ซื7 อขาย

หลกัทรัพยที์�ผูฝ้ากไดข้อขยายระยะเวลาการใหบ้ริการชาํระราคาและส่งมอบตราสารหนี7ดงักล่าว ศูนยรั์บฝาก
จะเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ�มเติมในอตัราดงัต่อไปนี7  

การขอขยายระยะเวลา อตัราค่าธรรมเนียมที�เรียกเก็บเพิ�มเติม 

(1) กรณีผูฝ้ากไดข้อขยายระยะเวลาการใหบ้ริการชาํระราคา
และส่งมอบตราสารหนี7โดยผา่นทางธนาคารแห่งประเทศไทย  

(1.1) ค่าธรรมเนียมเมื�อมีการเปิดระบบการให้บริการชาํระ
ราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

ครั7 งละ 5,000 บาท 

(1.2) ค่าธรรมเนียมการให้บริการชาํระราคาและส่งมอบ
นอกเวลาทาํการ 

นาทีละ 100 บาท 

(2) กรณีผูฝ้ากมิไดด้าํเนินการขอขยายระยะเวลาการให้บริการ
ชําระราคาและส่งมอบตราสารหนี7 โดยผ่านทางธนาคาร          
แห่งประเทศไทย  

(2.1) ค่าธรรมเนียมเมื�อมีการเปิดระบบการให้บริการชาํระ
ราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 
 

ครั7 งละ 10,000 บาท 
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การขอขยายระยะเวลา อตัราค่าธรรมเนียมที�เรียกเก็บเพิ�มเติม 

(2.2) ค่าธรรมเนียมการให้บริการชาํระราคาและส่งมอบ
นอกเวลาทาํการ 

นาทีละ 200 บาท 

ศูนยรั์บฝากจะคาํนวณค่าธรรมเนียมการให้บริการชาํระราคาและส่งมอบตราสารหนี7นอกเวลา
ทาํการตามที�ผูฝ้ากแจง้ความประสงคข์อขยายระยะเวลา นบัแต่เวลาที�ศูนยรั์บฝากปิดการใหบ้ริการตามเวลา
ทาํการปกติ จนถึงเวลาที�ทาํธุรกรรมเสร็จสิ7นในระบบงานของศูนยรั์บฝาก หรือจนถึงเวลาปิดระบบงาน
ดงักล่าวตามประกาศ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เรื�อง กาํหนดระยะเวลาการใหบ้ริการ
งานรับฝากหลักทรัพย์ หากศูนย์รับฝากไม่ได้รับแจ้งจากธนาคารแห่งประเทศไทยถึงเวลาสิ7นสุด
การทาํธุรกรรม 

ผูฝ้ากตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัที�ศูนยรั์บฝากแจง้ใหท้ราบโดยศูนยรั์บฝาก
จะเรียกเก็บเป็นรายเดือนตามเดือนปฏิทิน ทั7งนี7  ศูนยรั์บฝากอาจพิจารณาเปลี�ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียม
ขา้งตน้ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม  
 

ทั7งนี7  ใหใ้ชบ้งัคบัตั7งแต่วนัที� 4 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
 

ประกาศ ณ วนัที� 23 ธนัวาคม 2558 
 

(ลงนาม) ยภุาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร 

(นางสาวยภุาวรรณ ศิริชยันฤมิตร) 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 


