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ข้อบังคบั 
หมวด 400 บัญชีฝากหลกัทรัพย์ การฝาก การถอน 
การโอน และการยกเลกิการรับฝากหลกัทรัพย์ 

 
401 บัญชีฝากหลกัทรัพย์ 
401.01 ประเภทบัญชีฝากหลกัทรัพย์ 
 บญัชีฝากหลกัทรัพยแ์ยกตามวตัถุประสงคใ์นการฝากหลกัทรัพยไ์ดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

(1) บญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือการฝาก การถอนหรือการโอนหลกัทรัพย ์(Depository Account) 
  *(2) บญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือการส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขาย (Settlement Account) 

(*ความในหลักเกณฑ์ 401.01 (2) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิก
การรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 
 

*401.02 บัญชีฝากหลกัทรัพย์เพ่ือการฝาก การถอน หรือการโอนหลกัทรัพย์ (Depository Account) 
 บญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือการฝาก การถอนหรือการโอนหลกัทรัพยแ์ยกตามลกัษณะหลกัทรัพยท่ี์ฝาก
ดงัต่อไปน้ี โดยศูนยรั์บฝากอาจก าหนดหลกัเกณฑใ์นการรับฝากหลกัทรัพยใ์นแต่ละประเภทบญัชีแตกต่าง
กนัไดต้ามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด  

(1) บญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือการเกบ็รักษา (Custody Account) 
 (2) บญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือการใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนั ( Collateral Account)  

(3) บญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือการยืมและใหย้ืม (Securities Borrowing and Lending Account) 
(4) บญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือการซ้ือคืน (Repo Account) 

 (5) บญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือการเกบ็รักษาหลกัทรัพยค์งคา้ง (Sink Account)  
 (6) บญัชีฝากหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด 

ในการฝากหลกัทรัพยข์องลูกคา้ไวใ้นบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือการฝาก การถอน หรือการโอน
หลกัทรัพย ์ผูฝ้ากตอ้งเปิดบญัชีฝากหลกัทรัพยด์งักล่าวของลูกคา้ แยกต่างหากจากของผูฝ้าก โดยผูฝ้ากมี
หนา้ท่ีดูแลความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีบนัทึกในบญัชีท่ีผูฝ้ากขอเปิดดว้ย 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 401.02 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิก
การรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

   
 



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนท่ีเก่ียวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 บญัชีฝากหลกัทรัพย ์การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพย  ์

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 400 - 2 1 มกราคม 2553 

*401.03 บัญชีฝากหลกัทรัพย์เพ่ือการส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพย์ทีซ้ื่อขาย (Settlement Account) 
 หลักทรัพย์ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพ่ือการส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์ท่ีซ้ือขายถือเป็น
หลกัทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือการส่งมอบหลกัทรัพยต์ามรายงานการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ส านกัหักบญัชี
จดัท าข้ึน โดยศูนยรั์บฝากจะเปิดบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือการส่งมอบและรับมอบหลกัทรัพยใ์ห้แก่ลูกคา้
ของผูฝ้ากแยกต่างหากจากของผูฝ้าก 

(*ความในหลักเกณฑ์ 401.03 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิก
การรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 

402 บททัว่ไปของการฝาก การถอน และการโอนหลกัทรัพย์ 
402.01 หลกัทรัพย์ที่รับฝาก 

 หลกัทรัพยท่ี์ศูนยรั์บฝากรับฝากไดแ้ก่หลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และหลกัทรัพยอ่ื์นใดตามท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด  
 การใหบ้ริการรับฝากหลกัทรัพยศู์นยรั์บฝากจะแจง้รายช่ือของหลกัทรัพยท่ี์รับฝากใหผู้ฝ้ากทราบ  
 
402.02 วธีิการและก าหนดเวลาการฝาก การถอน และการโอนหลกัทรัพย์ 
 (1) ผูฝ้ากตอ้งด าเนินการฝาก ถอน และโอนหลกัทรัพย ์ดว้ยวิธีการยื่นค าขอต่อศูนยรั์บฝากหรือ
ด าเนินการโดยผา่นระบบเช่ือมโยงกบัศูนยรั์บฝากตามหลกัเกณฑท่ี์ศูนยรั์บฝากก าหนด 

*(2) ผูฝ้ากตอ้งด าเนินการฝาก ถอน และโอนหลกัทรัพยใ์นวนัท าการและภายในเวลาท่ีศูนยรั์บฝาก
ก าหนด โดยศูนยรั์บฝากอาจก าหนดเวลาด าเนินการฝาก ถอน และโอนหลกัทรัพย ์ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ
วิธีด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์402.02 (1) หรือแต่ละประเภทของหลกัทรัพยไ์ด ้  

 กรณีท่ีเป็นการโอนตราสารหน้ีที่ไม่ไดซ้ื้อขายในตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขาย
หลกัทรัพย ์ผูฝ้ากจะตอ้งด ารงตราสารหน้ีในบญัชีฝากหลกัทรัพย์ของผูฝ้ากในจ านวนท่ีเพียงพอเพ่ือให้
ศูนยรั์บฝากด าเนินการโอนตราสารหน้ีตามขอ้มูลท่ีศูนยรั์บฝากไดรั้บจากผูโ้อนและผูรั้บโอน ภายใน
ก าหนดวนัและเวลาท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด 

(3) ผูฝ้ากจะถอน หรือโอนหลกัทรัพยไ์ม่ไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  
(3.1) หลกัทรัพยอ์ยู่ในระหว่างการตอบรับการโอนของผูรั้บโอนส าหรับกรณีการโอน

หลกัทรัพยด์ว้ยระบบงานเช่ือมโยงกบัศูนยรั์บฝาก 
(3.2) หลักทรัพย์อยู่ในระหว่างการลงทะเบียนรับโอนของนายทะเบียนของผู ้ออก

หลกัทรัพย ์ส าหรับกรณีการโอนหลกัทรัพยจ์ากเจา้ของท่ีมีสัญชาติไทยไปยงัเจา้ของท่ีมิไดมี้สญัชาติไทย 

  



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนท่ีเก่ียวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 บญัชีฝากหลกัทรัพย ์การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพย  ์

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 400 - 3 1 มกราคม 2553 

(*ความในหลักเกณฑ์ 402.02 (2) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิก

การรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันท่ี 19 กันยายน 2556 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป) 
 

403 การฝากหลกัทรัพย์ 
403.01 บททั่วไปของการฝากหลกัทรัพย์ 

(1) ศูนยรั์บฝากอาจรับฝากหลกัทรัพยท่ี์เป็นของผูฝ้าก หรือของลูกคา้ของผูฝ้ากซ่ึงเป็นเจา้ของ
หลกัทรัพยก์ไ็ด ้ 

(2) หลกัทรัพยท่ี์น ามาฝากไวต้อ้งสมบูรณ์ ไม่บกพร่องหรือไม่ถูกรอนสิทธิใด หรือลายมือช่ือท่ี
สลกัหลงัใบหลกัทรัพยน์ั้นตอ้งสมบูรณ์หรือไม่เป็นลายมือช่ือปลอม  

(3) ผูฝ้ากตอ้งฝากหลกัทรัพยต์ามจ านวนท่ีปรากฏในใบหลกัทรัพยท์ั้งจ านวน 
 (4) หลกัทรัพยท่ี์จะฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากตอ้งเป็นหลกัทรัพยข์องบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยท่ี์
มีระบบงานทะเบียนหลกัทรัพยส์อดคลอ้งและสามารถเช่ือมโยงกบัระบบงานรับฝากหลกัทรัพยข์อง
ศูนยรั์บฝากได ้ 

(5) ศูนยรั์บฝากจะจ าแนกการฝากหลกัทรัพยอ์อกเป็นหลกัทรัพยข์องบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย 
และหลกัทรัพยข์องบุคคลท่ีมิไดมี้สญัชาติไทย  

 การฝากหลกัทรัพยข์องบุคคลท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยเป็นเจา้ของหลกัทรัพย ์ให้ศูนยรั์บฝาก
บนัทึกการฝากหลกัทรัพยโ์ดยก าหนดเคร่ืองหมายไวท่ี้ช่ือหลกัทรัพยต์ามวิธีการท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด 

 มิใหน้ าความในวรรคสองมาใชบ้งัคบักบัการฝากหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัจดทะเบียนท่ี
เป็นนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ 
 (6) การฝากหลกัทรัพยมี์ผลสมบูรณ์เม่ือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยไ์ดล้งบนัทึกบญัชีของผูฝ้าก 
  เม่ือศูนยร์ับฝากไดล้งบนัทึกรายการฝากหลกัทรัพยใ์นบญัชีฝากหลกัทรัพยข์องผูฝ้ากแลว้  
ถา้ภายหลงัปรากฏว่าหลกัทรัพยท่ี์น ามาฝากนั้นไม่สมบูรณ์ บกพร่องหรือถูกรอนสิทธิใด หรือเป็น
ใบหลกัทรัพยป์ลอม หรือลายมือช่ือท่ีสลกัหลงัใบหลกัทรัพยน์ั้นไม่สมบูรณ์หรือเป็นลายมือช่ือปลอม 
ศูนยรั์บฝากจะยกเลิกรายการฝากหลกัทรัพยด์งักล่าว 
  ถา้ปรากฏความเสียหายใดจากการฝากหลกัทรัพยท่ี์ไม่สมบูรณ์ บกพร่องหรือถูกรอนสิทธิ 
หรือลายมือช่ือท่ีสลกัหลงัใบหลกัทรัพยน์ั้นไม่สมบูรณ์หรือเป็นลายมือช่ือปลอม ผูฝ้ากซ่ึงน าหลกัทรัพยน์ั้น
มาฝากตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  
 (7) เม่ือรับฝากหลกัทรัพยแ์ลว้ ศูนยรั์บฝากจะรับโอนหลกัทรัพยน์ั้นไวใ้นช่ือของ ศูนยรั์บฝาก
ในฐานะท่ีถือแทนผูฝ้ากหรือลูกคา้ของผูฝ้ากซ่ึงเป็นเจ้าของหลกัทรัพย ์โดยรับโอนหลกัทรัพย์ไวใ้นช่ือ
ภาษาไทยของศูนยรั์บฝาก ยกเวน้หลกัทรัพยท่ี์มีบุคคลท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยเป็นเจา้ของหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝาก
จะรับโอนไวใ้นช่ือภาษาองักฤษของศูนยรั์บฝาก 



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนท่ีเก่ียวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 บญัชีฝากหลกัทรัพย ์การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพย  ์

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 400 - 4 1 มกราคม 2553 

 ในกรณีท่ีศูนย์รับฝากรับฝากหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นนิติบุคคล
ซ่ึงจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศแลว้ ศูนยรั์บฝากอาจรับโอนหลกัทรัพยน์ั้นไวใ้นช่ือของศูนยรั์บฝาก
ในฐานะท่ีถือแทนผูฝ้ากหรือลูกคา้ของผูฝ้ากซ่ึงเป็นเจา้ของหลกัทรัพย ์โดยใหรั้บโอนหลกัทรัพยไ์วใ้นช่ือ
ภาษาไทยของศูนยรั์บฝาก 
 (8) ในกรณีท่ีศูนย์รับฝากยกเลิกรายการฝากหลกัทรัพยอ์นัมีผลให้หลกัทรัพย์ในบัญชีฝาก
หลกัทรัพยข์าดบญัชี ผูฝ้ากจะตอ้งด าเนินการฝากหรือโอนหลกัทรัพยต์ามจ านวนท่ีขาดบญัชีไวใ้นบญัชีฝาก
หลกัทรัพยด์งักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีศูนยรั์บฝากยกเลิกรายการฝากหลกัทรัพยน์ั้น หากผูฝ้ากไม่
ด าเนินการดงักล่าวศูนยรั์บฝากอาจพิจารณาปรับผูฝ้ากนั้นตามอตัราท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด 
  
403.02 ความสมบูรณ์ของการฝากหลกัทรัพย์  
 การฝากหลกัทรัพยจ์ะมีผลสมบูรณ์ภายในวนัท าการท่ีฝากต่อเม่ือผูฝ้ากด าเนินการฝากภายในเวลาท่ี
ศูนยรั์บฝากก าหนด  

ในกรณีท่ีผูฝ้ากประสงค์จะใหห้ลกัทรัพยท่ี์ฝากไวใ้นบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื่อการส่งมอบและ
รับมอบหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายมีผลสมบูรณ์ภายในก าหนดเวลาการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามท่ี
ส านกัหกับญัชีก าหนดของวนัท าการท่ีฝาก ผูฝ้ากตอ้งฝากหลกัทรัพยภ์ายในเวลาท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด 

ศูนยรั์บฝากอาจก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง และวรรคสอง ให้แตกต่างกนัในแต่ละประเภทของ
หลกัทรัพยไ์ด ้  
   
403.03 การฝากหลกัทรัพย์ทั่วไป 

การฝากหลกัทรัพยท์ัว่ไป ผูฝ้ากตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 
 (1) ผูฝ้ากตอ้งแสดงหลกัฐานดงัต่อไปน้ีต่อศูนยรั์บฝาก  
 (1.1) ค าขอฝากหลกัทรัพยต์ามแบบท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด  
 (1.2) ใบหลกัทรัพยท่ี์เจา้ของหลกัทรัพยห์รือผูรั้บโอนคนสุดทา้ยลงลายมือช่ือสลกัหลงั
การโอนแลว้  

(1.3) หลักฐานประกอบการโอนหลักทรัพย์ตามท่ีนายทะเบียนของผูอ้อกหลักทรัพย์
ก าหนด  

กรณีกฎหมายก าหนดให้การโอนใบหลกัทรัพยใ์ดตอ้งปิดอากรแสตมป์ ผูฝ้ากตอ้งปิดอากร
แสตมป์ครบถว้นก่อนน ามาฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ถา้หลกัฐานตาม (1) ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ศูนยร์ับฝากจะบนัทึกรายการฝากหลกัทรัพยน์ั้น
ไว ้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ โดยผู ้ฝากอาจตรวจสอบใบแสดงการรับฝากหลักทรัพย์ผ่านระบบ
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในระบบท่ีศูนยรั์บฝากจดัใหมี้ข้ึนได ้



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนท่ีเก่ียวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 บญัชีฝากหลกัทรัพย ์การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพย  ์

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 400 - 5 1 มกราคม 2553 

403.04  การฝากใบแสดงสิทธิการซ้ือหุ้นที่โอนสิทธิได้ 
การฝากใบแสดงสิทธิการซ้ือหุน้ท่ีโอนสิทธิได ้ผูฝ้ากตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ผูฝ้ากตอ้งเป็นบริษทัผูอ้อกใบแสดงสิทธิการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้ 
 (2)  ผูฝ้ากตอ้งเปิดบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื่อการเก็บรักษาใบแสดงสิทธิการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ี
โอนสิทธิไดต้ามแบบท่ีก าหนดต่อศูนยรั์บฝาก 

(3)  ผูฝ้ากตอ้งแสดงหลกัฐานดงัต่อไปน้ีต่อศูนยรั์บฝาก 
 (3.1)  ค าขอฝากหลกัทรัพยต์ามแบบท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด  
 (3.2) ใบหลกัทรัพยข์องผูถื้อหลกัทรัพย ์

(4)  ถา้หลกัฐานตาม (3) ถูกตอ้งครบถว้น ศูนยรั์บฝากจะบนัทึกรายการฝากหลกัทรัพยน์ั้นไวใ้น
บญัชีฝากหลกัทรัพย ์โดยผูฝ้ากอาจตรวจสอบใบแสดงการรับฝากหลกัทรัพยผ์า่นระบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ใน
ระบบท่ีศูนยรั์บฝากจดัใหมี้ข้ึนได ้

เม่ือครบก าหนดการใชสิ้ทธิตามใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดค้ร้ังสุดทา้ย 
ศูนยรั์บฝากจะยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพยแ์ละมีสิทธิปิดบญัชีฝากหลกัทรัพยข์องผูฝ้าก  
 
*403.05 การฝากหลกัทรัพย์ของบุคคลที่ถูกห้ามขายภายในเวลาที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
 การฝากหลกัทรัพยข์องบุคคลท่ีถูกห้ามขายภายในเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ผูฝ้ากต้อง
ด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูฝ้ากตอ้งเป็นบริษทัท่ีอยูใ่นระหวา่งยื่นขอใหต้ลาดหลกัทรัพยรั์บหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และตลาดหลกัทรัพยไ์ดส้ั่งห้ามผูบ้ริหาร ผูถื้อหลกัทรัพยห์รือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั 
ผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทันั้นขายหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 (2) ผูฝ้ากตอ้งเปิดบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือการเก็บรักษาหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในระหว่างการหา้มขาย
ตามแบบท่ีก าหนดต่อศูนยรั์บฝาก    

(3) ผูฝ้ากตอ้งแสดงหลกัฐานดงัต่อไปน้ีต่อศูนยรั์บฝาก  
(3.1) ค าขอฝากหลกัทรัพยต์ามแบบท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด  
(3.2) ใบหลกัทรัพยท่ี์ปรากฏช่ือบุคคลท่ีตลาดหลกัทรัพยห์้ามขายหลกัทรัพย์เป็นผูถื้อ

หลกัทรัพยแ์ละลงลายมือช่ือสลกัหลงัการโอนแลว้  
(4) ถา้หลกัฐานตาม (3) ถูกตอ้งครบถว้น ศูนยรั์บฝากจะบนัทึกรายการฝากหลกัทรัพยน์ั้น โดย

ผูฝ้ากอาจตรวจสอบใบแสดงการรับฝากหลกัทรัพยผ์า่นระบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในระบบท่ีศูนยรั์บฝากจดัให้
มีข้ึนได ้ 

ศูนยร์ับฝากจะระงบัการถอนหรือการโอนหลกัทรัพยใ์นระหว่างระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพย์
สัง่หา้มขายหลกัทรัพยน์ั้น 



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนท่ีเก่ียวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 บญัชีฝากหลกัทรัพย ์การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพย  ์

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 400 - 6 1 มกราคม 2553 

(ความในหลักเกณฑ์ 403.05 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับ
ฝากหลักทรัพย์ ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 
*403.06 การฝากหลกัทรัพย์ของบริษทัผู้ออกหลกัทรัพย์ 
 การฝากหลักทรัพย์ของบริษัทผูอ้อกหลักทรัพย์ ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูฝ้ากตอ้งเป็นบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์
(2) ผูฝ้ากตอ้งเปิดบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือการเก็บรักษาตามแบบท่ีก าหนดต่อศูนยรั์บฝาก 

 (3) ผูฝ้ากตอ้งใหค้ ารับรองต่อศูนยรั์บฝาก ดงัน้ี  
(3.1) ผูฝ้ากไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนหรือเอกสารอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัท่ีแสดงไดว้่า

ผูฝ้ากจะส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ตนออกให้แก่ผูซ้ื้อหลกัทรัพยด์ว้ยวิธีการน าหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากในบญัชีฝาก
หลกัทรัพยท่ี์ผูฝ้ากไดเ้ปิดไวก้บัศูนยรั์บฝาก หรือ 

(3.2) ผูซ้ื้อหลกัทรัพยไ์ดแ้สดงความประสงค์ให้ผูฝ้ากน าหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากในบญัชี
ฝากหลกัทรัพยท่ี์ผูฝ้ากไดเ้ปิดไวก้บัศูนยร์ับฝาก โดยผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานท่ีแสดงถึง
เจตนาของผูซ้ื้อดงักล่าวเพ่ือศูนยรั์บฝากอาจขอตรวจสอบได ้

(4) เม่ือผูฝ้ากไดด้ าเนินการตาม (3) ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ศูนยรั์บฝากจะบนัทึกรายการฝาก
หลกัทรัพยน์ั้น โดยผูฝ้ากอาจตรวจสอบใบแสดงการรับฝากหลกัทรัพยผ์า่นระบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในระบบ
ท่ีศูนยรั์บฝากจดัใหมี้ข้ึนได ้ 

การฝากหลกัทรัพยข์องบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยท่ี์ไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้น
วรรคหน่ึง ให้ถือว่าผูฝ้ากไดจ้ดัท าใบหลกัทรัพยม์อบให้แก่ผูซ้ื้อหลกัทรัพยต์ามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 

(*เพ่ิมความในหลักเกณฑ์ 403.06 โดยข้อบังคับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ในส่วนที่เกี ่ยวกับงานรับฝาก
หลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป) 

 

404 การถอนหลกัทรัพย์ 
*404.01 การถอนหลกัทรัพย์ทั่วไป 
 การถอนและออกใบหลกัทรัพย ์ผูฝ้ากตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูฝ้ากตอ้งยื่นหลกัฐานดงัต่อไปน้ีต่อศูนยรั์บฝาก  
  (1.1) ค าขอถอนและออกใบหลกัทรัพยต์ามแบบท่ีก าหนด โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ช่ือ สญัชาติ อาชีพ และท่ีอยูข่องเจา้ของหลกัทรัพย ์
(ข) ช่ือหลกัทรัพยท่ี์ขอใหถ้อนและออกใบหลกัทรัพย ์



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนท่ีเก่ียวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 บญัชีฝากหลกัทรัพย ์การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพย  ์

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 400 - 7 1 มกราคม 2553 

(ค) จ านวนหลกัทรัพยท่ี์ขอใหถ้อนและออกใบหลกัทรัพย ์
(ง) ลายมือช่ือของเจา้ของหลกัทรัพย ์

 (1.2) หลกัฐานประกอบตามท่ีนายทะเบียนของผูอ้อกหลกัทรัพยก์ าหนด 
 ในการถอนและออกใบหลกัทรัพย ์ ผูฝ้ากตอ้งขอถอนและออกใบหลกัทรัพย์ที่ เ ป็น

ของผูฝ้ากหรือของลูกคา้ของผูฝ้ากให้ถูกตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของหลกัทรัพย ์
 (2) ถา้ค าขอถอนและหลกัฐานตาม (1) ถูกตอ้งครบถว้นและผูฝ้ากมีหลกัทรัพยเ์พียงพอกบั
การถอนและออกใบหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากจะหกับญัชีฝากหลกัทรัพยข์องผูฝ้ากหรือของลูกคา้ของผูฝ้าก
ภายในวนัท่ีผูฝ้ากยื่นเอกสารหลกัฐานนั้นตามจ านวนท่ีขอถอนและออกใบหลกัทรัพย์ โดยผูฝ้ากอาจ
ตรวจสอบใบรับผา่นระบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในระบบท่ีศูนยรั์บฝากจดัใหมี้ข้ึนได ้
 ในการขอรับใบหลกัทรัพยท่ี์ขอถอนและออกใบหลกัทรัพย ์ผูฝ้ากตอ้งยื่นใบรับต่อศูนยรั์บฝาก 
โดยจะขอรับใบหลกัทรัพยไ์ดภ้ายในเวลาท่ีศูนยร์ับฝากก าหนด ถา้ผูฝ้ากไม่มารับภายในเวลาดงักล่าว 
ศูนยรั์บฝากอาจเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการเกบ็รักษาใบหลกัทรัพยต์ามอตัราท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด 
 (3) เม่ือศูนยรั์บฝากยื่นขอถอนและออกใบหลกัทรัพยต่์อนายทะเบียนแลว้ ผูฝ้ากจะขอยกเลิก
รายการท่ีได้ยื่นไวแ้ลว้ไม่ได้ แต่ถา้ค าขอถอนและออกใบหลักทรัพย์หรือหลักฐานท่ีผูฝ้ากยื่นไว ้นั้ น
ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง ศูนยรั์บฝากอาจยกเลิกรายการถอนและออกใบหลกัทรัพยน์ั้นได ้ 

ผูฝ้ากตอ้งขอถอนและออกใบหลกัทรัพยใ์นช่ือเจา้ของหลกัทรัพยท่ี์มีสัญชาติไทย ยกเวน้การถอน
หลกัทรัพยซ่ึ์งมีการบนัทึกโดยระบุช่ือหลกัทรัพยแ์ละเคร่ืองหมายตามท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด ผูฝ้ากตอ้งขอถอน
ใบหลกัทรัพยใ์นช่ือเจา้ของหลกัทรัพยท่ี์มิไดมี้สญัชาติไทย 

(*ความในหลักเกณฑ์ 404.01 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิก
การรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 
404.02 การถอนใบหลกัทรัพย์ของบุคคลที่ถูกห้ามขายภายในเวลาที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

การถอนใบหลกัทรัพยข์องบุคคลท่ีถูกหา้มขายภายในเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ผูฝ้ากตอ้ง
ด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูฝ้ากยื่นขอถอนใบหลกัทรัพย์ของบุคคลท่ีถูกห้ามขายภายในเวลาท่ีตลาดหลักทรัพย์
ก าหนดไดต่้อเม่ือครบก าหนดเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยส์ั่งห้ามขายหลกัทรัพย ์หรือบุคคลท่ีถูกห้ามขาย
หลกัทรัพยน์ าใบหลกัทรัพยน์ั้นไปจ าน าหรือวางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืม  
 (2) ผูฝ้ากตอ้งด าเนินการถอนหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์404.01 
 

 
 



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนท่ีเก่ียวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 บญัชีฝากหลกัทรัพย ์การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพย  ์

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 400 - 8 1 มกราคม 2553 

*404.03 การถอนหลกัทรัพย์เพ่ือการใช้สิทธิแปลงสภาพหลกัทรัพย์ 
 การถอนหลกัทรัพยเ์พ่ือการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหลกัทรัพย์ ผูฝ้ากตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูฝ้ากต้องจัดให้มีค าขอถอนและออกใบหลักทรัพย์และหลักฐานท่ีเก่ียวกับการถอน
หลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์404.01 (1) ตามแบบและวิธีการท่ีศูนยร์ับฝากก าหนด โดยผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษา
ค าขอและหลกัฐานดงักล่าวเพ่ือศูนยรั์บฝากอาจเรียกดูได ้

(2) ผูฝ้ากตอ้งบนัทึกขอ้มูลการใช้สิทธิแปลงสภาพหลกัทรัพยผ์่านระบบงานเช่ือมโยงกบั
ศูนยรั์บฝากโดยแยกการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหลกัทรัพยข์องผูฝ้ากออกจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ
หลกัทรัพยข์องลูกคา้ของผูฝ้าก โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 

(ก) ช่ือ สญัชาติ อาชีพ และท่ีอยูข่องเจา้ของหลกัทรัพย ์ 
(ข) ช่ือหลกัทรัพยท่ี์ขอใหถ้อนและออกใบหลกัทรัพย ์
(ค) จ านวนหลกัทรัพยท่ี์ขอใหถ้อนและออกใบหลกัทรัพย ์
(ง) ขอ้มูลอ่ืนตามท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด 
ผูฝ้ากตอ้งดูแลความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลท่ีบนัทึกใหต้รงกบัค าขอและหลกัฐานตาม (1) 

และต้องขอถอนและออกหลักฐานการถอนหลักทรัพย์และใช้สิทธิแปลงสภาพแทนการออก
ใบหลกัทรัพย์ท่ีเป็นของผูฝ้ากหรือของลูกคา้ของผูฝ้ากให้ถูกตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของหลกัทรัพย ์  

(3) เมื่อศูนยร์ับฝากไดร้ับขอ้มูลการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหลกัทรัพยท่ี์บนัทึกผ่านระบบงาน
เช่ือมโยงกบัศูนยรั์บฝากแลว้และผูฝ้ากมีหลกัทรัพยเ์พียงพอกบัการถอนหลกัทรัพยเ์พ่ือการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากจะหกับญัชีฝากหลกัทรัพยข์องผูฝ้ากหรือของลูกคา้ของผูฝ้ากตามจ านวนท่ี
ขอถอน และออกหลกัฐานการถอนหลกัทรัพยแ์ละใชสิ้ทธิแปลงสภาพแทนการออกใบหลกัทรัพยใ์หแ้ก่
ผูฝ้ากผ่านระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบท่ีศูนย์รับฝากจัดให้มีข้ึน โดยให้น าความในหลกัเกณฑ ์
404.01 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

(*เพ่ิมความในหลักเกณฑ์ 404.03 โดยข้อบังคับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ในส่วนที่เกี ่ยวกับงานรับฝาก
หลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันท่ี 
31 มีนาคม 2559 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 4 เมษายน 2559 เป็นต้นไป) 

 
*404.04  การถอนหลกัทรัพย์ของบริษทัผู้ออกหลกัทรัพย์ 
 ใหน้ าหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการถอนหลกัทรัพยท์ัว่ไปตามหลกัเกณฑ ์404.01 มาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม 

(*เพ่ิมความในหลักเกณฑ์ 404.04 โดยข้อบังคับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ในส่วนที่เกี ่ยวกับงานรับฝาก
หลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป) 

 



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนท่ีเก่ียวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 บญัชีฝากหลกัทรัพย ์การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพย  ์

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 400 - 9 1 มกราคม 2553 

405  การโอนหลกัทรัพย์ 
405.01 การโอน การรับโอน และการยกเลกิการโอนหลกัทรัพย์ 
 ผูฝ้ากตอ้งด าเนินการโอน การรับโอน การยกเลิกการโอนหลกัทรัพย ์ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ดงัต่อไปน้ี 
 (1) กรณีด าเนินการดว้ยวิธียื่นค าขอตามแบบท่ีก าหนดต่อศูนยรั์บฝาก 
 ศูนยรั์บฝากจะด าเนินการโอนหรือรับโอนหลกัทรัพยภ์ายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีไดรั้บค าขอ
และใหก้ารโอนหรือรับโอนหลกัทรัพยมี์ผลสมบูรณ์ในวนัท่ีศูนยรั์บฝากด าเนินการดงักล่าว 
 *(2) กรณีด าเนินการดว้ยวิธีการบนัทึกผา่นระบบงานเช่ือมโยงกบัศูนยรั์บฝาก ใหด้ าเนินการตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(2.1) กรณีการโอนหลกัทรัพย ์ผูรั้บโอนตอ้งตอบรับการโอนหลกัทรัพย์ ถา้มิไดต้อบรับ 
ถือว่าการโอนหลกัทรัพยน์ั้นไม่สมบูรณ์   
  (2.2) กรณีการโอนตราสารหน้ีโดยไม่มีการช าระราคา (Deliver Free/Receive Free: 
DF/RF) หรือการโอนตราสารหน้ีพร้อมช าระราคา (Deliver Against Payment/Receive Against Payment: 
DVP/RVP) ศูนยรั์บฝากจะด าเนินการโอนหรือรับโอนตราสารหน้ีตามขอ้มูลท่ีผูโ้อนและผูรั้บโอนจดัส่ง
มายงัศูนยรั์บฝาก ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด 
  ในกรณีที ่ระบบงานเชื่อมโยงกบัศูนยร์ ับฝากเกิดขดัขอ้งท าให ้ผู ฝ้ากไม่สามารถ
ด าเนินการโอน รับโอนหรือยกเลิกการโอนหลักทรัพย์ตาม (2.1) ด้วยระบบดังกล่าวได้เอง ผูฝ้ากอาจ
มอบหมายใหศู้นยรั์บฝากด าเนินการดงักล่าวแทน   
  ในกรณีท่ีผูฝ้ากมอบหมายให้ศูนยรั์บฝากด าเนินการแทนตามวรรคสอง ให้ผูฝ้ากยื่นเป็น
หนังสือหรือยื่นผ่านระบบส่ือสารอื่นที่ศูนยร์ับฝากก าหนดในแต่ละคราวไดภ้ายในเวลาและตาม
หลกัเกณฑท่ี์ศูนยรั์บฝากก าหนด ทั้งน้ี ผูฝ้ากตอ้งจดัท าและส่งหนังสือมอบหมายดงักล่าวให้แก่ศูนยรั์บ
ฝากภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการท่ีไดแ้จง้ใหศู้นยรั์บฝากด าเนินการดงักล่าว มิฉะนั้น ศูนยรั์บฝากอาจ
ยกเลิกรายการโอนหลกัทรัพยน์ั้นได ้ 
 เม่ือศูนย์รับฝากได้รับหลักฐานเป็นหนังสือหรือท่ียื่นผ่านระบบส่ือสารตามวรรคสาม
แลว้ ศูนยร์ับฝากอาจพิจารณาด าเนินการโอนหรือรับโอน หรือยกเลิกการโอนหลกัทรัพยด์ว้ยระบบงาน
เช่ือมโยงกบัศูนยรั์บฝากตามท่ีไดรั้บมอบหมายในวนัเดียวกบัท่ีไดรั้บหลกัฐานนั้น 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 405.01 (2) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิก

การรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันท่ี 19 กันยายน 2556 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป) 
 
*405.02 ความสมบูรณ์ของการโอนหลกัทรัพย์ 
 การโอนหลกัทรัพยจ์ะมีผลสมบูรณ์ เมื่อศูนยร์ับฝากไดล้งบนัทึกบญัชีของผูฝ้ากแลว้ เวน้แต่
การโอนหลกัทรัพยจ์ากเจา้ของหลกัทรัพยท่ี์มีสญัชาติไทยไปยงัเจา้ของหลกัทรัพยท่ี์มิไดมี้สญัชาติไทย จะมี



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนท่ีเก่ียวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 บญัชีฝากหลกัทรัพย ์การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพย  ์

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 400 - 10 1 มกราคม 2553 

ผลสมบูรณ์เม่ือนายทะเบียนของผูอ้อกหลกัทรัพยแ์จง้การลงทะเบียนการโอนหลกัทรัพยน์ั้นแก่ศูนยรั์บฝาก 
ทั้งน้ี การโอนหลกัทรัพยจ์ากเจา้ของหลกัทรัพยท่ี์มีสัญชาติไทยไปยงัเจา้ของหลกัทรัพยท่ี์มิไดมี้สัญชาติไทย  
ผูโ้อนและผูรั้บโอนตอ้งเป็นผูฝ้ากรายเดียวกนัและตอ้งเก็บรักษาเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอน
เพ่ือใหศู้นยรั์บฝากตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 
 กรณีการโอนหลกัทรัพยพ์ร้อมช าระราคาหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากจะลงบนัทึกบญัชีฝากหลกัทรัพย์
ของผูฝ้าก เม่ือศูนยรั์บฝากไดรั้บแจง้ยืนยนัการช าระราคาจากส านกัหกับญัชี หรือธนาคารแห่งประเทศไทย
ส าหรับการโอนตราสารหน้ีพร้อมช าระราคา (DVP/RVP) หรือการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์าม
ขอ้มูล Gross Clearing แลว้แต่กรณี 
 เม่ือการโอนหลกัทรัพยส์มบูรณ์แลว้ ผูฝ้ากจะเพิกถอนรายการโอนหลกัทรัพยไ์ม่ได ้

 (*ความในข้อ 405.02 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ในส่วนท่ี

เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝาก

หลักทรัพย์ ลงวนัที่ 19 กันยายน 2556 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป) 
 
*405.03  การหักโอนหลกัทรัพย์ 

ศูนยรั์บฝากจะหักโอนหลกัทรัพย์ตามรายงานการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ท่ีส านัก
หกับญัชีจดัท าข้ึนตามขอ้มูลท่ีส านกัหักบญัชีไดรั้บจากผูฝ้าก โดยศูนยรั์บฝากจะหักโอนหลกัทรัพย์ตาม
ก าหนดเวลาส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ส านกัหกับญัชีก าหนด  

การหกัโอนหลกัทรัพย ์เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี  
(1) หลกัทรัพยท่ี์จะน ามาส่งมอบให้แก่ผูฝ้ากท่ีมีสิทธิรับมอบตอ้งเป็นหลกัทรัพยท่ี์สามารถ

ส่งมอบไดต้ามรายงานการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ส านกัหักบญัชีจดัท าข้ึน  
(2) ผูฝ้ากตอ้งด ารงหลกัทรัพยไ์วใ้นบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือการส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพย์

ท่ีซ้ือขาย (Settlement Account) ของผูฝ้ากหรือลูกค้าของผูฝ้ากเพ่ือให้ศูนย์รับฝากด าเนินการหักโอน
หลกัทรัพยต์ามขอ้มูลการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ส านกัหักบญัชีจดัท าข้ึน ตามก าหนดเวลาท่ี
ศูนยรั์บฝากก าหนด  

ในการหักโอนหลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัน้ี ผูฝ้ากอาจมอบหมายให้ศูนยรั์บฝากด าเนินการโอน
หลกัทรัพยจ์ากบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื่อการฝาก การถอน หรือการโอนหลกัทรัพย ์ (Depository 
Account) ของผูฝ้ากหรือของลูกคา้ของผูฝ้ากท่ีมีหน้าท่ีส่งมอบหลกัทรัพยไ์ปยงับญัชีฝากหลกัทรัพย์
เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขาย (Settlement Account) ของผูฝ้ากหรือของลูกคา้ของ
ผูฝ้าก และโอนหลกัทรัพย์จากบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขาย 
(Settlement Account) ของผูฝ้ากหรือของลูกคา้ของผูฝ้ากที่มีสิทธิรับมอบหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีฝาก
หลกัทรัพยเ์พ่ือการฝาก การถอน หรือการโอนหลกัทรัพย ์(Depository Account) ของผูฝ้ากหรือของ
ลูกคา้ของผูฝ้ากได ้ตามวิธีการท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด  



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนท่ีเก่ียวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 บญัชีฝากหลกัทรัพย ์การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพย  ์

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 400 - 11 1 มกราคม 2553 

ในกรณีท่ีศูนยรั์บฝากไม่สามารถโอนหลกัทรัพยต์ามขอ้มูลของผูฝ้ากท่ีส่งผ่านส านักหักบญัชี
ตามวรรคหน่ึง ศูนย์รับฝากอาจโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์เพ่ือการเก็บรักษา
หลกัทรัพยค์งคา้ง (Sink Account) ไดต้ามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด 

(*ความในหลักเกณฑ์ 405.03 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิก
การรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 
*405.04 ความสมบูรณ์ของการหักโอนหลกัทรัพย์ 

การหกัโอนหลกัทรัพยจ์ะถือวา่เสร็จสมบูรณ์ เม่ือศูนยรั์บฝากไดด้ าเนินการส่งมอบหลกัทรัพยข์อง
ผูฝ้ากหรือของลูกคา้ของผูฝ้ากท่ีมีหนา้ท่ีส่งมอบหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ส านกัหกับญัชีและไดด้ าเนินการส่งมอบ
หลกัทรัพยด์งักล่าวจากส านักหักบญัชีให้แก่ผูฝ้ากหรือลูกคา้ของผูฝ้ากท่ีมีสิทธิรับมอบหลกัทรัพยโ์ดย
ถูกตอ้งตรงตามรายงานการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องส านกัหกับญัชี 

(*ความในหลักเกณฑ์ 405.04 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิก
การรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 
406 การยกเลกิการรับฝากหลกัทรัพย์ 
406.01 การยกเลกิการรับฝาก 
 การยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพยมี์ได ้2 กรณี ดงัน้ี 
 (1) การยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพยโ์ดยศูนยรั์บฝากมีค าสัง่ 
 (2) การยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพยเ์ม่ือมีการแปลงสภาพหลกัทรัพย ์หรือการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิโดยผา่นระบบงานเช่ือมโยงของศูนยรั์บฝาก  
 
406.02 เหตุที่ศูนย์รับฝากมคี าส่ังยกเลกิ 
 ศูนยรั์บฝากอาจมีค าสัง่ยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพยไ์ดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (1) กรณีหลกัทรัพย์ของบริษัทผูอ้อกหลักทรัพย์ท่ีไม่มีระบบงานทะเบียนสอดคล้องหรือ
เช่ือมโยงกบัระบบงานรับฝากหลกัทรัพยข์องศูนยรั์บฝาก 
 (2) กรณีหลกัทรัพยท่ี์ครบก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นหรือ
หุน้กู ้ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้

(3) กรณีหลกัทรัพยท่ี์ครบก าหนดการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหรือไถ่ถอนหรือขายคืนคร้ังสุดทา้ย 
(4) กรณีหลกัทรัพย์ท่ีตลาดหลักทรัพย์มีค  าสั่งเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์ท่ีได ้รับ

การจดทะเบียนหรือท่ีไดรั้บอนุญาตให้ท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์หรือหลกัทรัพยท่ี์ศูนยซ้ื์อขาย



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนท่ีเก่ียวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 บญัชีฝากหลกัทรัพย ์การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพย  ์

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 400 - 12 1 มกราคม 2553 

หลกัทรัพยมี์ค าสั่งเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยไ์ดรั้บการข้ึนทะเบียนหรือท่ีไดร้ับอนุญาตให้ท าการ
ซ้ือขายไดใ้นศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์
 (5) กรณีหลกัทรัพยข์องบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยท่ี์มีการช าระบญัชีเพ่ือเลิกบริษทั 

(6) กรณีหลกัทรัพยข์องบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยท่ี์ไม่อาจด าเนินกิจการไดด้ว้ยเหตุท่ีถูกสั่งระงบั
การด าเนินกิจการ ถูกพิทกัษท์รัพยห์รือลม้ละลาย หรือดว้ยเหตุอ่ืนท านองเดียวกนั 
 (7) กรณีหลกัทรัพยอ่ื์นใดท่ีศูนยรั์บฝากเห็นสมควร 
 การยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพยมี์ผลตั้งแต่วนัท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด 
 
*406.03 การด าเนินการเม่ือศูนย์รับฝากมคี าส่ังยกเลกิ 

ในกรณีท่ีศูนยร์ับฝากมีค าสั่งยกเลิกการรับฝากหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงทั้งหมด ใหผู้ฝ้าก
จดัท าบนัทึกบญัชีรายช่ือเจา้ของหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ศูนยรั์บฝากภายในเวลาท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด โดยปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัท าบนัทึกบญัชีรายช่ือเจา้ของหลกัทรัพยต์ามหลกัการท่ีศูนยรั์บฝาก
ก าหนด เพ่ือใหศู้นยรั์บฝากรวบรวมส่งใหแ้ก่นายทะเบียนของผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั้นเพ่ือใชป้ระกอบการขอ
ออกใบหลกัทรัพย ์โดยผูฝ้ากอาจตรวจสอบใบรับหลกัทรัพยผ์า่นระบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในระบบท่ีศูนยรั์บฝาก
จัดให้มีข้ึนได้ เวน้แต่ผูอ้อกหลกัทรัพย์ไม่ออกใบหลกัทรัพย์ให้ ให้ผูฝ้ากติดต่อผูอ้อกหลกัทรัพย์เพ่ือ
ด าเนินการเก่ียวกบัหลกัทรัพยน์ั้นต่อไป 

หากผูฝ้ากจัดท าบันทึกบัญชีรายช่ือเจ้าของหลกัทรัพย์ตามวรรคหน่ึง โดยมีข้อมูลไม่ครบถว้น 
หรือไม่ถูกตอ้งตามท่ีตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยรั์บฝากก าหนด ซ่ึงเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ศูนยรั์บฝาก
หรือเจา้ของหลกัทรัพย ์ผูฝ้ากตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

ในการขอรับใบหลกัทรัพย ์ผูฝ้ากตอ้งยื่นใบรับต่อศูนยรั์บฝากโดยจะขอรับใบหลกัทรัพยไ์ด้
ภายในเวลาที่ศูนยร์ับฝากก าหนด ถ้าผูฝ้ากไม่มารับภายในเวลาดังกล่าวศูนย์รับฝากอาจเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเกบ็รักษาใบหลกัทรัพยต์ามอตัราท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด 

**กรณีหลกัทรัพยท่ี์ครบก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
ศูนยรั์บฝากจะบนัทึกรายการถอนหลกัทรัพยเ์พ่ือยกเลิกการรับฝากและออกหลกัฐานการถอนหลกัทรัพย์
และใช้สิทธิแปลงสภาพแทนการออกใบหลกัทรัพย์ใหแ้ก่ผูฝ้าก โดยผูฝ้ากอาจตรวจสอบหลกัฐานการ
ถอนหลกัทรัพยแ์ละใชสิ้ทธิแปลงสภาพผ่านระบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในระบบท่ีศูนยรั์บฝากจดัใหมี้ข้ึน 

(*ความในหลักเกณฑ์ 406.03 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิก
การรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 (**เพ่ิมความในหลักเกณฑ์ 406.03 วรรคท้าย โดยข้อบังคับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับงานรับ
ฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ 
ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2559 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 4 เมษายน 2559 เป็นต้นไป) 

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


