ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่ วนทีเกียวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 100 บททัว ไป
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บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 100

1 มกราคม 2553

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่ วนทีเกียวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 100 บททัว ไป

ข้ อบังคับ
หมวด 100 บททัวไป
101

กฎหมายทีม ผี ลใช้ บังคับ

ข้อกําหนดของศูนย์รับฝากอยูภ่ ายใต้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย
ในกรณี ทีมีขอ้ สงสัยหรื อมีปัญหาในการใช้หรื อการตีความหลักเกณฑ์ของศูนย์รับฝาก ให้ศูนย์รับฝาก
เป็ นผูว้ ินิจฉัย โดยการวินิจ ฉัย ของกรรมการผูจ้ ดั การของศูนย์รับฝากหรื อ เที ย บเท่า ถือเป็ นข้อยุติ แ ละ
ผูกพันผูฝ้ ากให้ปฏิบตั ิตาม

102

บริการของศู นย์ รับฝาก

ศูนย์รับฝากประกอบการเป็ นศูนย์กลางให้บริ การรับฝาก ถอน และการหักบัญชี โอนหลักทรัพย์
รวมทัDงบริ การทีเกียวข้อง

103

ความรับผิดของศู นย์ รับฝาก

*103.01 ความรับผิดของศูนย์ รับฝาก
ศูนย์รับฝากจะรับผิดต่อความเสี ยหายทีเกิดจากการดําเนิ นการปกติหรื อเพือสนับสนุนการทํางาน
ของศูนย์รับฝากทีเกียวกับการให้บริ การรับฝากหลักทรัพย์และบริ การต่างๆ ทีเกียวข้อง หากความเสี ยหาย
ดังกล่าวเกิ ดจากการกระทําโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของศูนย์รับฝาก ทัDงนีD ความรับผิด
ดังกล่าวไม่รวมถึงความเสี ยหายใดๆ อันอาจเกิ ดหรื อเกิ ดจากความขัดข้องทีมีผลกระทบต่อระบบการรับฝาก
หลักทรัพย์รวมถึงระบบงานเชื อมโยงกับระบบการรับฝากหลักทรัพย์ หรื อความผิดพลาดของระบบงาน
ดังกล่าว โดยทีศูนย์รับฝากได้ใช้ความระมัดระวังเพือควบคุมดูแลตามสมควรแล้ว
(*ความในหลักเกณฑ์ 103.01 เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นี!แทน โดยข้ อ บังคับ บริ ษัท ศูน ย์ รับ ฝาก
หลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด (ในส่ วนที3 เกี3ยวกับงานรั บฝากหลักทรั พย์ ) หมวด 100 บททั3วไป ลงวันที3 29 พฤษภาคม 2558
ซึ3 งมีผลใช้ บังคับตั!งแต่ วนั ที3 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)

103.02 ความรับผิดของบุคคลผู้ซึงปฏิบัตหิ น้ าที
(1) บุ ค คลผู ้ซ ึ งปฏิ บัติ ห น้า ที ห รื อกระทํา การอื น ใดอัน เกี ย วเนื อ งกับ การปฏิ บัติ ห น้า ที เ พื อ
ประโยชน์ของศูนย์รับฝากและบุค คลที ได้รับมอบหมายตามอํานาจหน้าที ของตนโดยสุ จริ ตและได้ใช้
ความระมัดระวังตามสมควรแล้วย่อมไม่ตอ้ งรับผิดในความเสี ยหายใดๆ ที อาจเกิดขึDนจากการกระทําของตน
แม้วา่ การกระทําดังกล่าวเป็ นเหตุให้บุคคลอืนได้รับความเสี ยหาย

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 100 - 1

1 มกราคม 2553

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่ วนทีเกียวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 100 บททัว ไป
(2) บุคคลผูซ้  ึ งปฏิบตั ิหน้าทีตาม (1) ให้หมายรวมถึง คณะกรรมการ ผูจ้ ดั การ คณะอนุกรรมการที
คณะกรรมการแต่งตัDงให้ปฏิบตั ิงาน พนักงาน หรื อบุคคลผูซ้  ึ งได้รับมอบหมายจากศูนย์รับฝาก

104

ข้ อมูลในระบบการรับฝากและ/หรือระบบงานเชือมโยงกับระบบการรับฝาก

*104.01 สิ ทธิในข้ อมูลในระบบการรับฝากและ/หรือระบบงานเชือมโยงกับระบบการรับฝาก
ข้อมูลที บนั ทึ กในระบบการรับฝากและ/หรื อผ่านระบบงานเชื อมโยงกับระบบการรับฝากเป็ น
กรรมสิ ทธิF ของศูนย์รับฝาก
ผูฝ้ ากต้องดําเนิ นการจัดส่ งหรื อบันทึ กข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของลูกค้าในระบบการรับฝาก
และ/หรื อผ่านระบบงานเชือมโยงกับระบบการรับฝากของศูนย์รับฝากตามมาตรา 225 แห่ งกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพือการใช้ขอ้ มูลดังกล่าวโดยศูนย์รับฝาก
(*ความในหลักเกณฑ์ 104.01 เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นี!แทน โดยข้ อ บังคับ บริ ษัท ศูน ย์ รับ ฝาก
หลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด (ในส่ วนที3 เกี3ยวกับงานรั บฝากหลักทรั พย์ ) หมวด 100 บททั3วไป ลงวันที3 21 สิ งหาคม 2558
ซึ3 งมีผลใช้ บังคับตั!งแต่ วนั ที3 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)

*104.02 การปฏิบัตติ ่ อข้ อมูลของผู้ฝากและลูกค้ าของผู้ฝาก
ศูนย์รับฝากจะเก็บรักษาข้อมูลของผูฝ้ ากและลูกค้าของผูฝ้ ากที บนั ทึกในระบบการรับฝากและ/
หรื อผ่านระบบงานเชือมโยงกับระบบการรับฝากและข้อมูลที ได้รับจากการดําเนิ นงานของศูนย์รับฝากซึ ง
ตามปกติ วิ สัย จะพึ ง สงวนไว้ไ ม่ เ ปิ ดเผยและไม่ เ ปิ ดเผยต่ อ บุ ค คลอื น ยกเว้น ข้อ มู ล ที มี ก ารเปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชนแล้ว หรื อเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลแก่ทางการหรื อหน่วยงานอืนเพือประโยชน์ในการกํากับดูแล
ให้แก่ สํานักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่ งประเทศไทย ตลาดหลักทรั พย์ ตลาดสัญญาซืD อขายล่วงหน้า และ
สํานักหักบัญชี หรื อเป็ นการเปิ ดเผยตามที กฎหมายกําหนด
(*ความในหลักเกณฑ์ 104.02 เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นี!แทน โดยข้ อ บังคับ บริ ษัท ศูน ย์ รับ ฝาก
หลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด (ในส่ วนที3 เกี3ยวกับงานรั บฝากหลักทรั พย์ ) หมวด 100 บททั3วไป ลงวันที3 21 สิ งหาคม 2558
ซึ3 งมีผลใช้ บังคับตั!งแต่ วนั ที3 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)

104.03 การจัดส่ งข้ อมูลให้ ผ้ ูฝาก
ศูนย์รับฝากจะจัดส่ งข้อมูลและรายงานที เกี ยวข้องกับบริ การของศูนย์รับฝากให้แก่ ผูฝ้ ากด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ทีศูนย์รับฝากจัดให้มีขD ึน ตามหลักเกณฑ์ทีศูนย์รับฝากกําหนด
ในกรณี ทีผูฝ้ ากยังไม่ได้ติดตัDงเครื องคอมพิวเตอร์ ทีต่อเชื อมกับระบบงานของศูนย์รับฝาก หรื อ
เครื องคอมพิวเตอร์ ของผูฝ้ ากที ต่อเชื อมกับระบบงานของศูนย์รับฝากเกิ ดขัดข้อง ผูฝ้ ากอาจขอรับข้อมูล
หรื อรายงานดังกล่าวจากศูนย์รับฝากได้ โดยต้องแจ้งให้ศูนย์รับฝากทราบล่วงหน้า

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 100 - 2
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ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่ วนทีเกียวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 100 บททัว ไป
หากปรากฏว่าข้อมูลตามวรรคหนึ งไม่ถูกต้อง ผูฝ้ ากต้องแจ้งขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวตามวิธีการ
และภายในระยะเวลาทีศูนย์รับฝากกําหนดของวันทําการถัดจากวันทีผฝู ้ ากได้รับข้อมูลนัDน
ในกรณี ทีผฝู ้ ากไม่แจ้งขอแก้ไขข้อมูลภายในกําหนดเวลาและเกิดความเสี ยหายใดแก่ศูนย์รับฝาก
หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ ผูฝ้ ากดังกล่าวต้องรับผิดชอบในความเสี ยหายทีเกิดขึDน

105

เบ็ดเตล็ด

(1) ศูนย์รับฝากอาจเปิ ดเผยและเผยแพร่ กฎเกณฑ์ข องศูนย์รั บฝากรวมทัDงข้อมูลอื นใดตามที
ศูนย์รับฝากเห็ นสมควร
(2) ข้อกําหนดของศูนย์รับฝากอาจมีการแก้ไขเพิมเติมหรื อปรับปรุ งทัDงหมดหรื อบางส่ วนเพือให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ทีอาจเปลียนแปลงหรื อตามทีศูนย์รับฝากเห็นสมควร
*********************

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 100 - 3

1 มกราคม 2553

