
สรุปสาระส าคัญ 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธีิการ

การโอนหลักทรัพย์ 

การถอนและออกใบหลักทรัพย์ 

และการฝากหลักทรัพย์

วันที่ 28 พฤศจกิายน 2559



2

 การดูแลรักษาทรัพย์สนิของลูกค้าของสมาชกิมีระบบ
ควบคุมภายในที่รัดกุมและเหมาะสมเพียงพอ 

 ป้องกันการทุจริตหรือการน าทรัพย์สินของลูกค้า
ไปใช้ประโยชน์

 ป้องกันการใช้ประโยชน์จากการโอน การถอน และการ
ออกใบหลักทรัพย์เพื่อเป็นนอมนีิ (Nominee) ในการซือ้
ขายหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์



ลูกค้า
บุคคลธรรมดา 
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ลูกค้า
ผู้ใช้บริการของสมาชกิ

ยกเว้น ลูกค้าที่เป็นนิตบุิคคล

ประกาศ
กส. 1/59

เร่ือง การโอน
หลักทรัพย์

 บุคคลธรรมดา:
เช่น พ่อ แม่ พี่น้อง  เพื่อน ฯลฯ

 นิตบิุคคล:
เช่น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท ฯลฯ

ต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ใน
ประกาศ กส 1/59

ด าเนินการตาม
กฎหมาย/กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องโดยค านึงถงึ
การดูแลทรัพย์สิน
ของลูกค้าที่รัดกุม
และเหมาะสม

ขอบเขต

โอนหลักทรัพย์ไปยัง

 บุคคลธรรมดา:
เช่น นาย A, นาย B, นาย C ฯลฯ

 นิตบิุคคล:
เช่น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท ฯลฯ

ลูกค้า
นิตบุิคคล



ประกาศ
กส. 1/59

เร่ือง การโอน
หลักทรัพย์

ขอบเขต
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หลักทรัพย์

หลักทรัพย์ที่ TSD เป็นนายทะเบยีน
หรือเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์
หรือหลักทรัพย์จดทะเบยีนใน SET / MAI 
ยกเว้น ตราสารหนี ้

หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

Warrants

Unit Trust

NVDR

DR

DW

ETF

กองทุนรวม

REIT

ไม่รวมถงึ ตราสารหนี:้ หุ้นกู้ พันธบัตร เป็นต้น 

SAMPLE
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Big Lot หรือ 
Put-Through

1

SCRIPLESS SCRIP

2

5



โอนตามค าส่ังของลูกค้า โดยเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
ที่หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด ได้ในกรณี ดังนี ้

ค าสั่ งศาล

5

การจ าน า

4

SBL

2

อ่ืนใด
ตามที่ก าหนดเพิ่มเตมิ

8
ธุรกรรม

ที่ได้รับอนุญาต
จาก ก.ล.ต./SET

7

Tender Offer

6

การโอนอันเน่ืองมาจากธุรกรรม/การแก้ไขรายงานผิดพลาด
เข้าบัญชีต่อไปนี ้

 บัญชี Port

 บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อลูกค้าของ บล. หรือสถาบันการเงนิใน
ต่างประเทศ ที่มีอยู่กับสมาชิกหรือ Custodian Bank

3

บล.A
ลูกค้า ก

บล.B
(บัญชีPort)

บล.A
ลูกค้า ก

Custodian 
Bank

Foreign Broker

Foreign Financial 
Institute 

Broker
Foreign Broker

Foreign Financial 
Institute 

*

หมายเหตุ: ต้องไม่เป็นการโอนเพื่อเป็น Nominee *

ตนเอง หรือ 
คู่สมรสหรือบุตร

โดยชอบด้วยกฎหมาย

1

6

ระบบ Scripless



ระบบ Scripless
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ตนเอง หรือ 
คู่สมรสหรือบุตร

โดยชอบด้วยกฎหมาย

1

คู่สมรส
โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย

เช่น คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรส  

บุตร
โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย

เช่น บุตรของคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรส
หรือ บุตรที่บดิาจดทะเบียนรับรองบุตร 
หรือ บุตรของมารดา 
หรือ บุตรบุญธรรม (จดทะเบียน) 

แนวปฏบิัติ

 ใช้ข้อมูลคู่สมรสและบุตรที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัท ในขัน้ตอนการท าความรู้จักลูกค้า (KYC)

 กรณีมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ภายหลังการเปิดบญัชี และการท า KYC

ให้ขอเอกสารเพิ่มเตมิ อาท ิทะเบียนสมรส การจดทะเบยีนรับรองบุตร 

เพื่อยืนยันสถานะ และปรับปรุงข้อมูล KYC ให้เป็นปัจจุบัน

 กรณีที่เกดิข้อสงสัย หรือไม่มีการระบุข้อมูลไว้ในขัน้ตอน KYC

ให้ขอเอกสารเพิ่มเตมิ เพื่อประกอบการพจิารณา
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ต้องด าเนินการโดยผ่านตัวกลางที่ได้รับใบอนุญาตยืมหรือให้ยืม
หลักทรัพย์ (SBL) 

เป็นการจ าน า (Pledge) หรือใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน 
(Collateral) ที่มีการบนัทกึรายการกับ TSD / ตามหลักเกณฑ์ TSD

อาท ิมรดก หรือ ขาย ทอดตลาด

เช่น Employee Joint Investment Program (EJIP)

ค าสั่ งศาล
5

การจ าน า
4

SBL
2

ธุรกรรม
ที่ได้รับอนุญาต
จาก ก.ล.ต./SET

7

ระบบ Scripless
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การโอนเพื่อ
ธุรกรรม/แก้ไข
รายการผิดพลาด

3

ระบบ Scripless

 ไปยัง บัญชี Port ของ บล.
บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงนิอื่นใด
ใน ตปท. ซึ่งมีการก ากับดูแลที่ได้รับการยอมรับจาก ก.ต.ล. ที่มีอยู่กับสมาชกิ
หรือ Custodian Bank

 โดยสมาชิกต้องก ากับดูแลไม่ให้ใช้เป็นช่องทางในการหลีกเล่ียงหรืออ านวยความสะดวก
ให้ลูกค้าในการโอนหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามประกาศฉบับนี ้

*

ตัวอย่าง

*

บล. B
บัญชี 
Foreign Broker

บัญชี Foreign 
Financial Institute

Local 
Custodian 
Bank

บล. A

บัญชี
ลูกค้า ก

บล. B บัญชี Port

โอนหลักทรัพย์







บัญชี 
Foreign Broker

บัญชี Foreign 
Financial Institute



 ตรวจสอบรายช่ือผู้รับโอน

เพื่อด าเนินธุรกรรมให้เป็นไป

ตามประกาศ ข้อ 4 (1)-(8)

 ต้องแจ้งรายช่ือผู้รับโอนให้

สมาชกิผู้รับโอนทราบ

 รับโอนหลักทรัพย์ให้ตรงกับ

รายช่ือผู้รับโอนที่ระบุ

 หากไม่ระบุหรือรายชื่อไม่ตรง

กับที่ระบุ ให้ปฏิเสธการรับ

โอน

แนวปฏบิัติ

10

สมาชกิผู้โอน สมาชกิผู้รับโอน

หน้าที่ของสมาชิกผู้โอนและผู้รับโอนตามแนวทางในประกาศ



ระบบ Scrip

ถอนและออกใบหลักทรัพย์ตรง
ตามช่ือลูกค้าเจ้าของบัญชีเท่านัน้ 

ถอนและออก
หลักทรัพย์

1

ผู้โอน

สลักหลังโอน

2

ฝาก
ใบหลักทรัพย์

3

เอกสารที่ต้องแสดง/แนบ
 ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอน 

(กรณีไม่ใช่ลูกค้า บล. ต้องแสดง
บัตรจริง หรือ ส าเนาบัตรและ
หนังสือรับรองจากเขต)

 ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับโอน

11

สมาชิก

 ผู้โอนลงนามในช่องผู้โอน
 ผู้รับโอนลงนามในช่องผู้รับโอน

สมาชิก
 รับฝากหลักทรัพย์ให้ตรงกับรายช่ือ

ที่ระบุในใบหลักทรัพย์
 หากไม่ระบุรายช่ือ หรือรายช่ือไม่ตรง

กับบัญชีลูกค้า ให้ปฏเิสธการรับฝาก
 กรณีสลักหลังโอนหลายทอด และ 

TSD ยังไม่ได้รับรองการจดทะเบียน
ให้ยื่นเอกสารประกอบทกุทอด

ผู้รับโอน



โอนหลักทรัพย์

บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) คือ บัญชีที่บริษัท
ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer) เปิดไว้กับ TSD เพื่อเกบ็รักษาหลักทรัพย์
ของผู้ถือหลักทรัพย์
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การโอนด้วยวธีิอื่น ๆ 

การโอนไปยังบัญชี 600

บัญชี 600

ประกาศ
กส. 1/59

เร่ือง การโอน
หลักทรัพย์

บล. A 
บัญชีลูกค้า ก 

ต้องเป็นการโอนให้กับ
ตนเอง โดยต้องระบุชื่อ
ผู้รับโอนเป็นช่ือของลูกค้า
เจ้าของบัญชีเท่านัน้

บัญชี 600
ช่ือลูกค้า ก 

โอนหลักทรัพย์
บล. A 
บัญชีลูกค้า ก 

บัญชี 600
ช่ือลูกค้า ก 

ต้องรับโอนให้ถูกต้องตรง
กับรายช่ือที่ ผู้โอนหรือTSD 
ระบุ หากไม่ระบุหรือ
รายชื่อไม่ตรงกับที่ระบุ
ให้ปฏิเสธการรับโอน



Big Lot หรือ ระบบ Put-Through

ท ารายการซือ้ขาย
ในกระดานใหญ่ (Big Lot)

ท ารายการซือ้ขาย
ผ่านระบบ Put Through

 Vol > 1 ล้านหุ้น หรือ
Value > 3 ล้านบาท 

 ราคาซือ้ขายไม่เกิน Ceiling &
Floor ของหลักทรัพย์
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 Vol < 1 ล้านหุ้น หรือ
Value < 3 ล้านบาท 

 ซือ้ขาย ณ ราคาปิด หรือ 
ราคาเฉล่ีย ของวันนัน้

*กรณี ไม่มีราคาปิด หรือ
ราคาเฉล่ีย ให้ซือ้ขาย ณ ราคาปิด
ในวันท าการ ก่อนหน้านัน้ 

 ซือ้ขายได้ช่วง 16.30-17.00 น.


