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ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการเปนศูนยรับฝากหลักทรัพย 

  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 224 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้  
  
 ขอ 1 ใหยกเลิกขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการเกี่ยวกับการฝาก การถอน  การโอนหลักทรัพย และการหักบัญชีโอนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2535  ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2535  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ  เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการฝาก การถอน  การโอนหลักทรัพย และการ
หักบัญชีโอนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน  2537  
  
 ขอ 2 ในประกาศนี้  
 “ตลาดหลักทรัพย” หมายความวา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 “ศูนยรับฝาก” หมายความวา บริษัทจํากัดท่ีตลาดหลักทรัพยจัดตั้งข้ึนและถือหุนไมนอย
กวารอยละเจ็ดสิบหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทจํากัดนั้น เพื่อประกอบการเปน
ศูนยกลางการใหบริการรับฝากและถอนหลักทรัพย รวมท้ังบริการท่ีเกี่ยวของเพื่อประโยชนในการหักบัญชี  
 “สํานักหักบัญชี” หมายความวา สถานที่อันเปนศูนยกลางการใหบริการเพื่อประโยชนใน
การชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยท่ีไดมีการซื้อขายกัน รวมท้ังบริการท่ีเกี่ยวของ  
 “ผูฝาก” หมายความวา บุคคลท่ีศูนยรับฝากอนุญาตใหใชบริการฝากถอนหรือโอน
หลักทรัพย หรือใชบริการหักบัญชีโอนหลักทรัพยเพื่อการสงมอบและรับมอบหลักทรัพยท่ีซื้อขาย  
 “บัญชีฝากหลักทรัพย” หมายความวา บัญชีท่ีศูนยรับฝากจัดไวเพื่อการฝาก  การถอน  
หรือการโอนหลักทรัพย  หรือเพื่อการสงมอบและรับมอบหลักทรัพยท่ีซื้อขาย  
 “การหักบัญชีโอนหลักทรัพย” หมายความวา การหักหลักทรัพยจากบัญชีฝากหลักทรัพย
ของผูฝากที่มีหนาท่ีสงมอบหลักทรัพย  และโอนหลักทรัพยเพิ่มในบัญชีฝากหลักทรัพยของผูฝากที่มีสิทธิ
รับมอบหลักทรัพยตามรายงานการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยท่ีสํานักหักบัญชีจัดทําข้ึน  
 “การโอนหลักทรัพย” หมายความวา การโอนหลักทรัพยจากบัญชีฝากหลักทรัพยของ     
ผูฝากรายหนึ่งไปยังบัญชีฝากหลักทรัพยของผูฝากอีกรายหนึ่ง หรือการโอนหลักทรัพยในระหวางบัญชีฝาก
หลักทรัพยของผูฝากรายเดียวกัน  
 
 ขอ 3 หลักทรัพยท่ีศูนยรับฝากอาจรับฝากมีดังตอไปนี้  
  (1) พันธบัตร  
  (2) หุน  
  (3) หุนกู  
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  (4) หนวยลงทุน  
  (5) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน  
  (6) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู  
  (7) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุน  
  (8) หลักทรัพยอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด  
 ใหศูนยรับฝากแจงรายชื่อของหลักทรัพยท่ีรับฝากใหผูฝากทราบกอนการใหบริการรับ
ฝากหลักทรัพยนั้น  
  
 ขอ 4 บุคคลที่จะใชบริการฝาก ถอนหรือโอนหลักทรัพย หรือจะใชบริการหักบัญชี
โอนหลักทรัพยเพื่อการสงมอบและรับมอบหลักทรัพยท่ีซื้อขายตองไดรับอนุญาตจากศูนยรับฝากใหเปน     
ผูฝาก  
 บุคคลที่ศูนยรับฝากอาจอนุญาตใหเปนผูฝากมีดังตอไปนี้  
  (1) บริษัทหลักทรัพย  
  (2) ธนาคารตามกฎหมายวาดวยธนาคารพาณิชย  
  (3) บริษัทเงินทุนตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน  
  (4) บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกัน
ชีวิตหรือประกันวินาศภัย  
  (5) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึนโดยเฉพาะ  
  (6) บุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด  
  
 ขอ 5 เมื่อศูนยรับฝากอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูฝากแลว ศูนยรับฝากตองใหผูฝากนั้น
เปดบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการฝาก การถอนหรือการโอนหลักทรัพยไวกับศูนยรับฝากหนึ่งบัญชี  
  
 ขอ 6 ศูนยรับฝากอาจอนุญาตใหผูฝากเปดบัญชีฝากหลักทรัพยมากกวาหนึ่งบัญชีได  
 บัญชีฝากหลักทรัพยท่ีศูนยรับฝากจัดใหมีข้ึนนั้นอาจมีไดหลายประเภทโดยมีหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการฝาก การถอนหรือการโอนหลักทรัพย หรือการหักบัญชีโอนหลักทรัพยในแตละ
ประเภทแตกตางกันได  
  
 ขอ 7 ใหศูนยรับฝากจัดใหมีบัญชีฝากหลักทรัพย เพื่อการสงมอบและรับมอบ
หลักทรัพยท่ีซื้อขายแยกจากบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการฝาก การถอนหรือการโอนหลักทรัพย    
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 *ขอ 8 ใหศูนยรับฝากจําแนกการฝากหลักทรัพยออกเปนหลักทรัพยของบุคคลท่ีมี
สัญชาติไทย และหลักทรัพยของบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทย  
 การฝากหลักทรัพยของบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทยเปนเจาของหลักทรัพย ใหศูนยรับฝาก
บันทึกการฝากหลักทรัพยโดยกําหนดเครื่องหมายไวท่ีช่ือหลักทรัพยตามวิธีการท่ีศูนยรับฝากกําหนด 
 (*ความในขอ 8 เดิมถูกยกเลิกและใหใชความใหมนี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการเปนศูนยรับฝากหลักทรัพย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2549)  
  
 ขอ 9 ศูนยรับฝากอาจรับฝากหลักทรัพยท่ีเปนของผูฝาก หรือของลูกคาของผูฝากซึ่ง
เปนเจาของหลักทรัพยก็ได  
 ศูนยรับฝากตองกําหนดใหผูฝากเปดบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการฝาก การถอน หรือ     
การโอนหลักทรัพยโดยแยกเปนบัญชีของผูฝากกับบัญชีของลูกคาของผูฝากซึ่งเปนเจาของหลักทรัพย  
  
 ขอ 10 การฝากหลักทรัพยจะมีผลสมบูรณเมื่อศูนยรับฝากไดลงบันทึกบัญชีของผูฝาก  
 เมื่อศูนยรับฝากไดลงบันทึกบัญชีตามวรรคหนึ่งแลว หากภายหลังปรากฏวาหลักทรัพย
นั้นไมสมบูรณ บกพรองหรือถูกรอนสิทธิ หรือลายมือช่ือท่ีสลักหลังใบหลักทรัพยนั้นไมสมบูรณหรือเปน
ลายมือช่ือปลอม ใหศูนยรับฝากยกเลิกรายการฝากหลักทรัพยดังกลาว  
 ถาปรากฏความเสียหายใดจากการฝากหลักทรัพยท่ีไมสมบูรณ บกพรองหรือถูกรอนสิทธิ 
หรือลายมือช่ือท่ีสลักหลังใบหลักทรัพยนั้นไมสมบูรณหรือเปนลายมือช่ือปลอม  ผูฝากซึ่งนําหลักทรัพยนั้น
มาฝากตองรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  
  
 *ขอ 11 เมื่อรับฝากหลักทรัพยแลว ศูนยรับฝากอาจรับโอนหลักทรัพยนั้นไวในชื่อของ 
ศูนยรับฝากในฐานะที่ถือแทนผูฝากหรือลูกคาของผูฝากซึ่งเปนเจาของหลักทรัพย โดยใหรับโอนหลักทรัพยไว
ในชื่อภาษาไทยของศูนยรับฝาก ยกเวนหลักทรัพยท่ีมีบุคคลท่ีมิไดมีสัญชาติไทยเปนเจาของหลักทรัพย   
ศูนยรับฝากอาจรับโอนไวในชื่อภาษาอังกฤษของศูนยรับฝาก 
  (*ความในขอ 11 เดิมถูกยกเลิกและใหใชความใหมนี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการเปนศูนยรับฝากหลักทรัพย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2549) 
  
 ขอ 12 การโอนหลักทรัพยอาจกระทําโดยการยื่นคําขอโอนหลักทรัพยตอศูนยรับฝาก
หรือขอโอนหลักทรัพยดวยระบบคอมพิวเตอรท่ีศูนยรับฝากจัดใหมีข้ึน  
 การขอโอนหลักทรัพยดวยระบบคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาศูนยรับฝากไดรับ 
คํารองขอโอนหลักทรัพยจากผูฝากเมื่อผูฝากไดบันทึกรายการหลักทรัพยท่ีขอโอนนั้น  
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 *ขอ 13 การโอนหลักทรัพยจะมีผลสมบูรณเมื่อศูนยรับฝากไดลงบันทึกบัญชีของผูฝาก 
และมีการตอบรับการโอนหลักทรัพยนั้นแลว  เวนแตการโอนหลักทรัพยจากเจาของหลักทรัพยท่ีมีสัญชาติ
ไทยไปยังเจาของหลักทรัพยท่ีมิไดมีสัญชาติไทยจะมีผลสมบูรณเมื่อนายทะเบียนของผูออกหลักทรัพยแจง    
การลงทะเบียนการโอนหลักทรัพยนั้นแกศูนยรับฝาก 
 (*ความในขอ 13 เดิมถูกยกเลิกและใหใชความใหมนี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการเปนศูนยรับฝากหลักทรัพย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2549) 
 
 ขอ 14 ในการหักบัญชีโอนหลักทรัพยในบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการสงมอบและรับมอบ
หลักทรัพยท่ีซื้อขาย ใหศูนยรับฝากดําเนินการตามรายงานการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยท่ีสํานักหัก
บัญชีจัดทําข้ึน  
 หลักทรัพยในบัญชีฝากหลักทรัพยเพื่อการสงมอบและรับมอบหลักทรัพยท่ีซื้อขายถือเปน
หลักทรัพยท่ีมีไวเพื่อการสงมอบหลักทรัพยตามรายงานการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยท่ีสํานักหัก
บัญชีจัดทําข้ึน 
  
 ขอ 15 ในกรณีท่ีศูนยรับฝากยกเลิกรายการฝากหลักทรัพยตามขอ 10 วรรคสอง หรือได
หักบัญชีโอนหลักทรัพยตามขอ 14  อันมีผลใหหลักทรัพยในบัญชีฝากหลักทรัพยขาดบัญชี ศูนยรับฝากตอง
กําหนดใหผูฝากดําเนินการฝากหรือโอนหลักทรัพยตามจํานวนที่ขาดบัญชีไวในบัญชีฝากหลักทรัพย
ดังกลาวภายในวันทําการถัดจากวันที่ศูนยรับฝากยกเลิกรายการฝากหลักทรัพย หรือภายในวันทําการถัดจาก
วันที่หลักทรัพยขาดบัญชี แลวแตกรณี  
 ถาปรากฏความเสียหายใดจากการที่หลักทรัพยในบัญชีฝากหลักทรัพยขาดบัญชีตาม 
วรรคหนึ่งผูฝากตองรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  
 
 *ขอ 16 ในวันปดสมุดทะเบียนของผูออกหลักทรัพยหรือวันถึงกําหนดไถถอนหรือขาย
คืนหลักทรัพยหรือวันถึงกําหนดใหสิทธิอื่นใดแกผูถือหลักทรัพย ใหศูนยรับฝากรวบรวมบัญชีรายช่ือบุคคลที่
เปนเจาของหลักทรัพยในวันกอนวันแรกที่ปดสมุดทะเบียนหรือวันกอนวันถึงกําหนดดังกลาว แลวแต
กรณี จากผูฝากสงใหแกนายทะเบียนของผูออกหลักทรัพยนั้น  
 บัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่งจะตองปรากฏรายชื่อบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยเปนเจาของหลักทรัพย 
ยกเวนหลักทรัพยซึ่งมีเครื่องหมายกําหนดไวท่ีช่ือหลักทรัพยตามขอ 8 จะตองปรากฏรายชื่อบุคคลที่มิได      
มีสัญชาติไทยเปนเจาของหลักทรัพย 
 ในกรณีท่ีบัญชีรายช่ือบุคคลที่เปนเจาของหลักทรัพยท่ีผูฝากสงใหแกศูนยรับฝากมีขอมูล
ไมครบถวนหรือไมถูกตองตามประกาศนี้ หรือประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการจัดทํา
หรือสงบัญชีรายช่ือบุคคลที่เปนเจาของหลักทรัพย ศูนยรับฝากมีสิทธิไมรับบัญชีรายช่ือดังกลาวท้ังหมดหรือ
บางสวนหรือไมสงบัญชีรายช่ือนั้นใหแกนายทะเบียนของผูออกหลักทรัพยได  
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 ความในวรรคสองมิใหใชบังคับกับบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีเปนเจาของหลักทรัพยอันเปน
หลักทรัพยท่ีไมมีขอจํากัดตามกฎหมายเกี่ยวกับการถือหลักทรัพยของบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทย 
 (*ความในขอ 16 เดิมถูกยกเลิกและใหใชความใหมนี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการเปนศูนยรับฝากหลักทรัพย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2549) 
 
 ขอ 17 ศูนยรับฝากตองกํากับดูแลใหผูฝากจัดทําบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีเปนเจาของ
หลักทรัพยท่ีไดฝากไวกับศูนยรับฝากตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด  
  
 ขอ 18 ใหศูนยรับฝากจัดสงขอมูลยอดหลักทรัพยคงเหลือประจําวันในบัญชีฝาก 
หลักทรัพยหรือขอมูลท่ีจําเปนอื่นใหผูฝากทราบ  

*เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลนโยบายทางการเงินของประเทศ เมื่อศูนยรับฝากไดรับ
คํารองขอจากธนาคารแหงประเทศไทย ศูนยรับฝากอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยหรือขอมูลท่ี
จําเปนอื ่นของผู ฝากในบัญชีฝากหลักทรัพยใหธนาคารแหงประเทศไทยได ตามประเภทของขอมูล
ดังตอไปนี้ 

 (1) ขอมูลยอดหลักทรัพยคงเหลือประจําเดือนของผูฝากโดยแยกตาม
ประเภทธุรกิจ และของผูฝากแตละรายที่เปนบริษัทหลักทรัพย สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
โดยเฉพาะ และหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย 

(2)  ขอมูลยอดหลักทรัพยคงเหลือประจําว ันของหลักทรัพยประเภท
พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือตราสารหนี้ภาครัฐประเภทอื่น 
 (*ความในวรรคสองขอ 18 เดิมถูกยกเลิกและใหใชความใหมนี้แทนโดยประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการเปนศูนยรับฝากหลักทรัพย (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 31 มกราคม 2551 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 3 มีนาคม 2551) 
 
 ขอ 19 ศูนยรับฝากตองจัดใหผูฝากผูกพันวาจะปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือตามระเบียบ
วิธีปฏิบัติของศูนยรับฝาก หรือตามขอบังคับหรือประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ    
หากผูฝากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ศูนยรับฝากอาจดําเนินการตอผูฝากนั้นดังตอไปนี้  
  (1) ปรับ  
  (2) ระงับการใหบริการในบัญชีฝากหลักทรัพยเปนการชั่วคราว   
  (3) ใหพนจากการเปนผูฝาก  
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 ขอ 20 เพื่อใหการรับฝากหลักทรัพยตามประกาศนี้เปนไปอยางมีระเบียบและเหมาะสม 
ใหศูนยรับฝากกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการฝาก การถอนและการโอนหลักทรัพย การหักบัญชีโอน
หลักทรัพยและการดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ตลอดจนคาธรรมเนียม 
หรือคาใชจายใด ๆ (ถามี) ท่ีผูฝากตองชําระ  
 ใหศูนยรับฝากสงระเบียบวิธีปฏิบัติใหผูฝากทราบทุกครั้งท่ีมีการออกหรือการแกไข
เพิ่มเติม   
  
 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1  มกราคม  2538    เปนตนไป   
  
  ประกาศ ณ วันที่  30  ธันวาคม  2537  
  

(ลงนาม)  สังเวียน  อินทรวิชัย  
  

(นายสังเวียน  อินทรวิชัย)  
ประธานกรรมการ  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 


