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วธีิการโอนหุ้นระหว่างตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์และตลาดหลกัทรัพย์ไทย 
ในกรณีที่ The Central Depository (Pte) Limited (“CDP”) ถือหุ้นของ 

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในระบบไร้ใบหุ้น 

1. การโอนหุ้นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) ไปยงั CDP ในสิงคโปร์เพ่ือน าหุ้นไปซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ (“SGX-ST”) 

การโอนหุน้เพ่ือไปท าการซ้ือขายใน SGX-ST จะตอ้งด าเนินการในระบบไร้ใบหุน้เท่านั้น  

 ผูถื้อหุน้รายใดท่ีไม่ไดถื้อหุน้ผา่น CDP และตอ้งการซ้ือขายหุน้ของตนใน SGX-ST ตอ้งด าเนินการโอนหุน้ของ
ตนเขา้บญัชีฝากหลกัทรัพยข์อง CDP ในประเทศสิงคโปร์ โดยผูถื้อหุน้สามารถฝากหุน้ในบญัชีฝากหลกัทรัพย์
ท่ีเปิดไวก้บั CDP ในประเทศสิงคโปร์โดยตรง หรือฝากหุน้ในบญัชีท่ีเปิดไวก้บัตวัแทนรับฝากหลกัทรัพย ์
(Depository Agents) ของ CDP ในประเทศสิงคโปร์ 

  ขั้นตอนการโอนหุน้มีดงัน้ี 

 ผูถื้อหุน้จะตอ้งติดต่อโบรกเกอร์ในประเทศไทย เพ่ือโอนหุน้ของตนไปยงับญัชีของ CDP ท่ีเปิดไวก้บัผูรั้บ
ฝากทรัพยสิ์น (Custodian) ในประเทศไทย  

ในกรณีท่ีหุน้ท่ีจะโอนเป็นหุน้ท่ีซ้ือขายบนกระดานหลกั โบรกเกอร์จะท าการตรวจสอบว่าไม่มีการฝ่าฝืน
ขอ้จ ากดัการถือครองของนกัลงทุนต่างประเทศ (Foreign Shareholding Limit) ก่อนท่ีผูถื้อหุน้จะสามารถ
โอนหุน้ของตนไปยงั CDP ได ้ ทั้งน้ี หากการโอนหุน้ดงักล่าวไม่ส่งผลใหเ้กิดการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือ
ครองของนกัลงทุนต่างประเทศ (Foreign Shareholding Limit) หุน้ท่ีซ้ือขายบนกระดานหลกัจะตอ้งถูก
แปลงสภาพเป็นหุน้ท่ีซ้ือขายบนกระดานต่างประเทศ ก่อนท่ีจะฝากหุน้ดงักล่าวเขา้สู่บญัชีของ CDP ท่ีเปิด
ไวก้บัผูรั้บฝากทรัพยสิ์น (Custodian) ในประเทศไทย อยา่งไรกต็าม หากการโอนหุน้จะส่งผลใหเ้กิดการ
ฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือครองของนกัลงทุนต่างประเทศ (Foreign Shareholding Limit) ผูถื้อหุน้จะไม่
สามารถโอนหุน้ดงักล่าวได ้

 ผูถื้อหุน้จะตอ้งติดต่อ CDP หรือโบรกเกอร์ในประเทศสิงคโปร์ ดงัน้ี 

(ก) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีบญัชีฝากหลกัทรัพยก์บั CDP โดยตรง ผูถื้อหุน้จะตอ้งกรอกแบบค าขอโอน
หลกัทรัพยอ่ื์น (Request for Cross-Border Securities Transfer (Others) Form) ตามท่ี CDP ก าหนด 
และส่งแบบฟอร์มท่ีกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ พร้อมกบัการช าระค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งไปยงั CDP 
โดยตรง หรือผา่นโบรกเกอร์ในประเทศสิงคโปร์ หรือ 

(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีบญัชีฝากหลกัทรัพย ์ (Securities Sub-Account) กบัโบรกเกอร์ในประเทศสิงคโปร์ 
โบรกเกอร์ในประเทศสิงคโปร์จะตอ้งกรอกและส่งแบบค าขอโอนหลกัทรัพย ์ (Request for Cross-
Border Securities Transfer (Others) Form) ไปยงั CDP 
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 โดยปกติ CDP จะน าหุน้เขา้บญัชีฝากหลกัทรัพยใ์นประเทศสิงคโปร์ของผูถื้อหุน้ภายใน 1-2 วนัท าการนบัแต่
วนัท่ีโบรกเกอร์ในประเทศไทย และ CDP ไดรั้บแบบค าขอโอนหลกัทรัพยด์งักล่าว เวน้แต่จะมีเหตุการณ์ท่ีไม่
อาจคาดหมายได ้

ทั้งน้ีค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการโอนหลกัทรัพยจ์ะเป็นไปตามอตัราท่ี SGX-ST และโบรกเกอร์ในประเทศไทย
เป็นผูก้  าหนด 

แผนภาพการโอนหุน้จาก SET ไปยงับญัชีของ CDP เพ่ือน าหุน้ไปซ้ือขายใน SGX-ST 

 

หมายเหตุ: (1) T คือวนัท่ีส่งค าขอโอนไปยงั CDP 
 (2) ขั้นตอนการโอนจะเสร็จส้ินภายใน 12.00 น. (เวลาสิงคโปร์) ของวนัถดัไปนบัจากวนัท่ีส่งค าขอโอนไปยงั CDP เวน้แต่

จะมีเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดหมายได ้โดยมีเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 นกัลงทุนตอ้งมีหลกัทรัพยเ์พียงพอในบญัชีท่ีเปิดไวก้บัโบรกเกอร์ / ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น (Custodian) เพ่ือส่งมอบ

ใหก้บั CDP ในวนัที่ T 
 ค าขอโอนถูกส่งไปยงั CDP ภายใน 10.00 น. (เวลาสิงคโปร์) ของวนัท่ีส่งค าขอ และ 
 นกัลงทุนหรือตวัแทนรับฝากหลกัทรัพย ์ (Depository Agents) น าส่งค าขอโอนท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนดใหแ้ก่ CDP และโบรกเกอร์ / ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น (Custodian) ของนกัลงทุน โดยนกัลงทุนควร
ค านึงถึงรอบระยะเวลาส้ินสุดของรอบการส่งค าขอโอนไปยงัโบรกเกอร์ / ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น (Custodian) ของนกั
ลงทุน 

  

TSD 
(ประเทศไทย)

โบรกเกอร์   
ผู้รับฝากทรัพย์สิน

(Custodian)

ธนาคารซิตีแ้บงก์ ประเทศ
ไทย

นักลงทุน   
ตัวแทนรับฝากหลกัทรัพย์ 

(Depository Agent)

CDP 
(สิงคโปร์)

ก. ส่งค  าสัง่ส่งมอบ
หลกัทรัพยใ์ห้แก่ธนาคารซิต้ี
แบงกเ์พ่ือ CDP เป็นมูลค่า

ณ วนัท่ี T

ข  ส่งค  าสัง่ส่งมอบหลกัทรัพยเ์ป็น
มูลค่า ณ วนัท่ี T และติดตามการ

หกัหลกัทรัพย์

3. ในวนัท่ี T ให้รับหลกัทรัพยเ์ป็น
มูลค่า ณ วนัท่ี T และตรวจสอบการ

รับหลกัทรัพย์

1. ภายใน       น  ของวนัท่ี T ให้ส่งค  าขอโอน  ตามแบบฟอร์มและการช าระเงิน
ท่ีก าหนดโดย CDP  เป็นมูลค่า ณ วนัท่ี T

5.1 หลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีของนกัลงทุนภายใน       น  ของวนัท่ี T+1
5.2 ส่งบนัทึกยนืยนัในวนัท่ี T+2

2. ณ วนัท่ี T ส่งค  าสัง่ให้รับ
หลกัทรัพยเ์ป็นมูลค่า

 ณ วนัท่ี T 

   ณ วนัท่ี T ยนืยนัการรับ
หลกัทรัพยเ์ป็นมูลค่า 

ณ วนัท่ี T

TSD 
(ประเทศไทย)

โบรกเกอร์   
ผู้รับฝากทรัพย์สิน

(Custodian)

ธนาคารซิตีแ้บงก์ ประเทศ
ไทย

CDP 
(สิงคโปร์)
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2. การโอนหุ้นจาก CDP ในสิงคโปร์เพ่ือน าหุ้นไปซ้ือขายใน SET 

การโอนหุน้เพ่ือไปท าการซ้ือขายใน SET จะตอ้งด าเนินการในระบบไร้ใบหุน้เท่านั้น ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ผ่าน 
CDP และประสงคจ์ะซ้ือขายหุน้ใน SET จะตอ้งด าเนินการโอนหุน้เขา้บญัชีฝากหลกัทรัพยท่ี์เปิดไวก้บัโบรก
เกอร์ในประเทศไทย โดยขั้นตอนในการด าเนินการโอนหุน้ดงักล่าวมีดงัน้ี 

 ผูถื้อหุน้จะตอ้งติดต่อ CDP หรือโบรกเกอร์ในประเทศสิงคโปร์ ตามกรณีต่อไปน้ี 

(ก) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีบญัชีฝากหลกัทรัพยก์บั CDP โดยตรง ผูถื้อหุน้จะตอ้งกรอกแบบค าขอโอน
หลกัทรัพยอ่ื์น (Request for Cross-Border Securities Transfer (Others) Form) ตามท่ี CDP ก าหนด 
และส่งแบบฟอร์มท่ีกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้และเอกสารประกอบพร้อมกบัการช าระค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวขอ้งไปยงั CDP โดยตรง หรือผา่นโบรกเกอร์ในประเทศสิงคโปร์ หรือ 

(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีบญัชีฝากหลกัทรัพย ์ (Securities Sub-Account) กบัโบรกเกอร์ในประเทศสิงคโปร์ 
โบรกเกอร์ในประเทศสิงคโปร์ จะตอ้งกรอกและส่งแบบค าขอโอนหลกัทรัพยอ่ื์น (Request for 
Cross-Border Securities Transfer (Others) Form) และเอกสารประกอบไปยงั CDP 

 ผูถื้อหุน้จะตอ้งติดต่อโบรกเกอร์ในประเทศไทยของตนเพ่ือเตรียมการรับหุน้จากบญัชีของ CDP ท่ีเปิดไว้
กบัผูรั้บฝากหลกัทรัพย ์(Custodian) 

โดยปกติการโอนหุน้จาก CDP ไปยงับญัชีฝากหลกัทรัพยข์องผูถื้อหุน้ท่ีเปิดไวก้บัโบรกเกอร์ในประเทศไทยจะ
เสร็จส้ินภายใน 1-2 วนัท าการนบัแต่วนัท่ี CDP และโบรกเกอร์ในประเทศไทยไดรั้บแบบค าขอโอนหลกัทรัพย์
ดงักล่าว เวน้แต่จะมีเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดหมายได ้

ทั้งน้ีค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการโอนหลกัทรัพยจ์ะเป็นไปตามอตัราท่ี SGX-ST และโบรกเกอร์ในประเทศไทย
เป็นผูก้  าหนด 
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แผนภาพขั้นตอนการโอนหุน้จาก CDP ไปยงับญัชีหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยเพ่ือน าหุน้ไปซ้ือขายใน SET 

 

หมายเหตุ: (1) T คือวนัท่ีส่งค าขอโอนไปยงั CDP 
 (2) ขั้นตอนการโอนจะเสร็จส้ินภายใน 12.00 น. (เวลาสิงคโปร์) ของวนัถดัไปนบัจากวนัท่ีส่งค าขอโอนไปยงั CDP เวน้แต่

จะมีเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดหมายได ้โดยมีเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 นกัลงทุนตอ้งมีหลกัทรัพยเ์พียงพอในบญัชีท่ีเปิดไวก้บั CDP เพ่ือส่งมอบใหก้บั โบรกเกอร์ / ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 

(Custodian) ในวนัที่ T 
 ค าขอโอนถูกส่งไปยงั CDP ภายใน 10.00 น. (เวลาสิงคโปร์) ของวนัท่ีส่งค าขอ และ 
 นกัลงทุนหรือตวัแทนรับฝากหลกัทรัพย ์ (Depository Agents) น าส่งค าขอโอนท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนดใหแ้ก่ CDP และโบรกเกอร์ / ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น (Custodian) ของนกัลงทุน โดยนกัลงทุนควร
ค านึงถึงรอบระยะเวลาส้ินสุดของรอบการส่งค าขอโอนไปยงัโบรกเกอร์ / ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น (Custodian) ของนกั
ลงทุน 

  

 

ก  ส่งค  าสัง่ให้รับ
หลกัทรัพยจ์ากธนาคารซิต้ี
แบงก ์ในนามของ CDP 
เป็นมูลค่า ณ วนัท่ี T

ข  ให้รับหลกัทรัพยเ์ป็นมูลค่า ณ 
วนัท่ี T และติดตามการรับ

หลกัทรัพย์

3. ในวนัท่ี T ส่งค  าสัง่ส่งมอบ
หลกัทรัพยเ์ป็นมูลค่า ณ วนัท่ี T และ

ติดตามการหกัหลกัทรัพย์

2. ณ วนัท่ี T ส่งค  าสัง่ให้ส่ง
มอบหลกัทรัพยเ์ป็น มูลค่า ณ 
วนัท่ี T หลงัจากจดัสรร
หลกัทรัพยข์องนกัลงทุน 

   ณ วนัท่ี T ยนืยนัการตดั
บญัชีหลกัทรัพยเ์ป็น มูลค่า ณ 

วนัท่ี T 

นักลงทุน   
ตัวแทนรับฝากหลกัทรัพย์ 

(Depository Agent)

TSD 
(ประเทศไทย)

โบรกเกอร์   
ผู้รับฝากทรัพย์สิน

(Custodian)

ธนาคารซิตีแ้บงก์ ประเทศ
ไทย

CDP 
(สิงคโปร์)

1. ภายใน       น  ของวนัท่ี T ให้ส่งค  าขอโอน  ตามแบบฟอร์มและการช าระเงิน
ท่ีก าหนดโดย CDP  เป็นมูลค่า ณ วนัท่ี T

5.1 หลกัทรัพยอ์อกจากบญัชีของนกัลงทุนภายใน       น  ของวนัท่ี T+1
5.2 ส่งบนัทึกยนืยนัในวนัท่ี T+2


