วิธีการโอนหุ้นระหว่ างตลาดหลักทรัพย์ สิงคโปร์ และตลาดหลักทรัพย์ ไทย
ในกรณีที่ The Central Depository (Pte) Limited (“CDP”) ถือหุ้นของ
บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในระบบไร้ ใบหุ้น
1.

การโอนหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย (“SET”) ไปยัง CDP ในสิ งคโปร์ เพื่อนาหุ้นไปซื้ อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ สิงคโปร์ (“SGX-ST”)
การโอนหุน้ เพื่อไปทาการซื้ อขายใน SGX-ST จะต้องดาเนิ นการในระบบไร้ใบหุน้ เท่านั้น
ผูถ้ ือหุน้ รายใดที่ไม่ได้ถือหุน้ ผ่าน CDP และต้องการซื้ อขายหุน้ ของตนใน SGX-ST ต้องดาเนิ นการโอนหุ น้ ของ
ตนเข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ของ CDP ในประเทศสิ งคโปร์ โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถฝากหุน้ ในบัญชีฝากหลักทรัพย์
ที่เปิ ดไว้กบั CDP ในประเทศสิ งคโปร์โดยตรง หรื อฝากหุน้ ในบัญชีที่เปิ ดไว้กบั ตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์
(Depository Agents) ของ CDP ในประเทศสิ งคโปร์
ขั้นตอนการโอนหุน้ มีดงั นี้
 ผูถ้ ือหุน้ จะต้องติดต่อโบรกเกอร์ในประเทศไทย เพื่อโอนหุน้ ของตนไปยังบัญชีของ CDP ที่เปิ ดไว้กบั ผูร้ ับ
ฝากทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทย
ในกรณี ที่หุน้ ที่จะโอนเป็ นหุน้ ที่ซ้ื อขายบนกระดานหลัก โบรกเกอร์จะทาการตรวจสอบว่าไม่มีการฝ่ าฝื น
ข้อจากัดการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศ (Foreign Shareholding Limit) ก่อนที่ผถู ้ ือหุ น้ จะสามารถ
โอนหุน้ ของตนไปยัง CDP ได้ ทั้งนี้ หากการโอนหุน้ ดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดการฝ่ าฝื นข้อจากัดการถือ
ครองของนักลงทุนต่างประเทศ (Foreign Shareholding Limit) หุน้ ที่ซ้ื อขายบนกระดานหลักจะต้องถูก
แปลงสภาพเป็ นหุน้ ที่ซ้ื อขายบนกระดานต่างประเทศ ก่อนที่จะฝากหุน้ ดังกล่าวเข้าสู่ บญั ชีของ CDP ที่เปิ ด
ไว้กบั ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หากการโอนหุ น้ จะส่ งผลให้เกิดการ
ฝ่ าฝื นข้อจากัดการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศ (Foreign Shareholding Limit) ผูถ้ ือหุน้ จะไม่
สามารถโอนหุน้ ดังกล่าวได้
 ผูถ้ ือหุน้ จะต้องติดต่อ CDP หรื อโบรกเกอร์ในประเทศสิ งคโปร์ ดังนี้
(ก) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีบญั ชีฝากหลักทรัพย์กบั CDP โดยตรง ผูถ้ ือหุ น้ จะต้องกรอกแบบคาขอโอน
หลักทรัพย์อื่น (Request for Cross-Border Securities Transfer (Others) Form) ตามที่ CDP กาหนด
และส่ งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว พร้อมกับการชาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องไปยัง CDP
โดยตรง หรื อผ่านโบรกเกอร์ในประเทศสิ งคโปร์ หรื อ
(ข) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีบญั ชีฝากหลักทรัพย์ (Securities Sub-Account) กับโบรกเกอร์ในประเทศสิ งคโปร์
โบรกเกอร์ในประเทศสิ งคโปร์ จะต้องกรอกและส่ งแบบคาขอโอนหลักทรัพย์ (Request for CrossBorder Securities Transfer (Others) Form) ไปยัง CDP
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โดยปกติ CDP จะนาหุ น้ เข้าบัญชี ฝากหลักทรัพย์ในประเทศสิ งคโปร์ของผูถ้ ือหุ น้ ภายใน 1-2 วันทาการนับแต่
วันที่โบรกเกอร์ในประเทศไทย และ CDP ได้รับแบบคาขอโอนหลักทรัพย์ดงั กล่าว เว้นแต่จะมีเหตุการณ์ที่ไม่
อาจคาดหมายได้
ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการโอนหลักทรัพย์จะเป็ นไปตามอัตราที่ SGX-ST และโบรกเกอร์ในประเทศไทย
เป็ นผูก้ าหนด
แผนภาพการโอนหุน้ จาก SET ไปยังบัญชีของ CDP เพื่อนาหุ น้ ไปซื้ อขายใน SGX-ST

โบรกเกอร์
ผู้รับฝากทรัพย์ สิน
(Custodian)

ข ส่งคาสัง่ ส่งมอบหลักทรัพย์เป็ น
มูลค่า ณ วันที่ T และติดตามการ
หักหลักทรัพย์

TSD
(ประเทศไทย)

3. ในวันที่ T ให้รับหลักทรัพย์เป็ น
มูลค่า ณ วันที่ T และตรวจสอบการ
รับหลักทรัพย์

2. ณ วันที่ T ส่ งคาสัง่ ให้รับ
หลักทรัพย์เป็ นมูลค่า
ณ วันที่ T

ก. ส่ งคาสัง่ ส่ งมอบ
หลักทรัพย์ให้แก่ธนาคารซิ ต้ ี
แบงก์เพื่อ CDP เป็ นมูลค่า
ณ วันที่ T
1. ภายใน

นักลงทุน
ตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์
(Depository Agent)

ธนาคารซิตแี้ บงก์ ประเทศ
ไทย

น ของวันที่ T ให้ส่งคาขอโอน ตามแบบฟอร์มและการชาระเงิน
ที่กาหนดโดย CDP เป็ นมูลค่า ณ วันที่ T

5.1 หลักทรัพย์เข้าบัญชีของนักลงทุนภายใน
น ของวันที่ T+1
5.2 ส่ งบันทึกยืนยันในวันที่ T+2

ณ วันที่ T ยืนยันการรับ
หลักทรัพย์เป็ นมูลค่า
ณ วันที่ T

CDP
(สิงคโปร์ )

หมายเหตุ: (1) T คือวันที่ส่งคาขอโอนไปยัง CDP
(2) ขั้นตอนการโอนจะเสร็ จสิ้ นภายใน 12.00 น. (เวลาสิ งคโปร์) ของวันถัดไปนับจากวันที่ส่งคาขอโอนไปยัง CDP เว้นแต่
จะมีเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 นักลงทุนต้องมีหลักทรัพย์เพียงพอในบัญชีที่เปิ ดไว้กบั โบรกเกอร์ / ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน (Custodian) เพื่อส่ งมอบ
ให้กบั CDP ในวันที่ T
 คาขอโอนถูกส่ งไปยัง CDP ภายใน 10.00 น. (เวลาสิ งคโปร์ ) ของวันที่ส่งคาขอ และ
 นักลงทุนหรื อตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) นาส่ งคาขอโอนที่ถูกต้องและเหมาะสมตาม
ระยะเวลาที่กาหนดให้แก่ CDP และโบรกเกอร์ / ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ของนักลงทุน โดยนักลงทุนควร
คานึงถึงรอบระยะเวลาสิ้ นสุ ดของรอบการส่ งคาขอโอนไปยังโบรกเกอร์ / ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ของนัก
ลงทุน
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2.

การโอนหุ้นจาก CDP ในสิ งคโปร์ เพื่อนาหุ้นไปซื้ อขายใน SET
การโอนหุ น้ เพื่อไปทาการซื้ อขายใน SET จะต้องดาเนิ นการในระบบไร้ใบหุ น้ เท่านั้น ผูถ้ ือหุ น้ ที่ถือหุ น้ ผ่าน
CDP และประสงค์จะซื้ อขายหุ น้ ใน SET จะต้องดาเนิ นการโอนหุ น้ เข้าบัญชี ฝากหลักทรัพย์ที่เปิ ดไว้กบั โบรก
เกอร์ในประเทศไทย โดยขั้นตอนในการดาเนินการโอนหุน้ ดังกล่าวมีดงั นี้
 ผูถ้ ือหุน้ จะต้องติดต่อ CDP หรื อโบรกเกอร์ในประเทศสิ งคโปร์ ตามกรณี ต่อไปนี้
(ก) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีบญั ชีฝากหลักทรัพย์กบั CDP โดยตรง ผูถ้ ือหุ น้ จะต้องกรอกแบบคาขอโอน
หลักทรัพย์อื่น (Request for Cross-Border Securities Transfer (Others) Form) ตามที่ CDP กาหนด
และส่ งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรี ยบร้อยแล้วและเอกสารประกอบพร้อมกับการชาระค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องไปยัง CDP โดยตรง หรื อผ่านโบรกเกอร์ในประเทศสิ งคโปร์ หรื อ
(ข) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีบญั ชีฝากหลักทรัพย์ (Securities Sub-Account) กับโบรกเกอร์ในประเทศสิ งคโปร์
โบรกเกอร์ในประเทศสิ งคโปร์ จะต้องกรอกและส่ งแบบคาขอโอนหลักทรัพย์อื่น (Request for
Cross-Border Securities Transfer (Others) Form) และเอกสารประกอบไปยัง CDP
 ผูถ้ ือหุน้ จะต้องติดต่อโบรกเกอร์ในประเทศไทยของตนเพื่อเตรี ยมการรับหุน้ จากบัญชีของ CDP ที่เปิ ดไว้
กับผูร้ ับฝากหลักทรัพย์ (Custodian)
โดยปกติการโอนหุ น้ จาก CDP ไปยังบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผูถ้ ือหุน้ ที่เปิ ดไว้กบั โบรกเกอร์ ในประเทศไทยจะ
เสร็ จสิ้ นภายใน 1-2 วันทาการนับแต่วนั ที่ CDP และโบรกเกอร์ในประเทศไทยได้รับแบบคาขอโอนหลักทรัพย์
ดังกล่าว เว้นแต่จะมีเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้
ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการโอนหลักทรัพย์จะเป็ นไปตามอัตราที่ SGX-ST และโบรกเกอร์ในประเทศไทย
เป็ นผูก้ าหนด
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แผนภาพขั้นตอนการโอนหุน้ จาก CDP ไปยังบัญชีหลักทรัพย์ในประเทศไทยเพื่อนาหุ น้ ไปซื้ อขายใน SET

โบรกเกอร์
ผู้รับฝากทรัพย์ สิน
(Custodian)

ข ให้รับหลักทรัพย์เป็ นมูลค่า ณ
วันที่ T และติดตามการรับ
หลักทรัพย์

TSD
(ประเทศไทย)

3. ในวันที่ T ส่งคาสัง่ ส่งมอบ
หลักทรัพย์เป็ นมูลค่า ณ วันที่ T และ
ติดตามการหักหลักทรัพย์

2. ณ วันที่ T ส่ งคาสัง่ ให้ส่ง
มอบหลักทรัพย์เป็ น มูลค่า ณ
วันที่ T หลังจากจัดสรร
หลักทรัพย์ของนักลงทุน

ก ส่ งคาสัง่ ให้รับ
หลักทรัพย์จากธนาคารซิ ต้ ี
แบงก์ ในนามของ CDP
เป็ นมูลค่า ณ วันที่ T
1. ภายใน

นักลงทุน
ตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์
(Depository Agent)

ธนาคารซิตแี้ บงก์ ประเทศ
ไทย

น ของวันที่ T ให้ส่งคาขอโอน ตามแบบฟอร์มและการชาระเงิน
ที่กาหนดโดย CDP เป็ นมูลค่า ณ วันที่ T

5.1 หลักทรัพย์ออกจากบัญชีของนักลงทุนภายใน
น ของวันที่ T+1
5.2 ส่ งบันทึกยืนยันในวันที่ T+2

ณ วันที่ T ยืนยันการตัด
บัญชีหลักทรัพย์เป็ น มูลค่า ณ
วันที่ T

CDP
(สิงคโปร์ )

หมายเหตุ: (1) T คือวันที่ส่งคาขอโอนไปยัง CDP
(2) ขั้นตอนการโอนจะเสร็ จสิ้ นภายใน 12.00 น. (เวลาสิ งคโปร์) ของวันถัดไปนับจากวันที่ส่งคาขอโอนไปยัง CDP เว้นแต่
จะมีเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 นักลงทุนต้องมีหลักทรัพย์เพียงพอในบัญชีที่เปิ ดไว้กบั CDP เพื่อส่ งมอบให้กบั โบรกเกอร์ / ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
(Custodian) ในวันที่ T
 คาขอโอนถูกส่ งไปยัง CDP ภายใน 10.00 น. (เวลาสิ งคโปร์ ) ของวันที่ส่งคาขอ และ
 นักลงทุนหรื อตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) นาส่ งคาขอโอนที่ถูกต้องและเหมาะสมตาม
ระยะเวลาที่กาหนดให้แก่ CDP และโบรกเกอร์ / ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ของนักลงทุน โดยนักลงทุนควร
คานึงถึงรอบระยะเวลาสิ้ นสุ ดของรอบการส่ งคาขอโอนไปยังโบรกเกอร์ / ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ของนัก
ลงทุน
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