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บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 300
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ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 300 ผูฝ้ าก

ข้ อบังคับ
หมวด 300 ผู้ฝาก
*301 บุคคลทีศ่ ู นย์ รับฝากอนุญาตให้ เป็ นผู้ฝาก
บุคคลที่ศูนย์รับฝากอาจอนุญาตให้เป็ นผูฝ้ ากมีดงั ต่อไปนี้
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) บริ ษทั หลักทรัพย์
(3) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(4) บริ ษทั ประกันชีวิตหรื อบริ ษทั ประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันชี วิตหรื อประกัน
วินาศภัย
(5) นิ ติบุคคลที่ประกอบธุ รกิจเป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ ผูด้ ูแล
และเก็บรักษาหลักทรัพย์ ผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิง
(6) นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจเป็ นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ท้ งั ในและ/หรื อต่างประเทศ
(7) นิติบุคคลที่ประกอบการเป็ นสานักหักบัญชีท้ งั ในและ/หรื อต่างประเทศ
(8) นิ ติบุคคลที่ ประกอบธุ รกิ จธนาคารซึ่ งจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ และไม่มีสานักงาน
สาขาหรื อตัวแทนในประเทศไทย
(9) นิ ติบุคคลที่ออกหลักทรัพย์หรื อนิ ติบุคคลที่ออกหลักทรัพย์ที่อา้ งอิงบนหลักทรัพย์อื่น และ
เก็บรักษาหลักทรัพย์ที่ตนออกและหลักทรัพย์อา้ งอิง
(10) นิติบุคคลที่มีขอ้ ตกลงจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(10.1) ขาย จาหน่าย จ่าย โอน หรื อแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลที่รับซื้ อหรื อรับโอน
ที่ มีความเกี่ ยวพันกับนิ ติบุคคลดังกล่าวในฐานะเป็ นพนักงาน ลูกจ้าง ผูถ้ ื อหลักทรัพย์ของนิ ติบุคคลนั้น
หรื อบุคคลอื่นที่มีลกั ษณะทานองเดี ยวกัน และนิ ติบุคคลนั้นได้รับมอบหมายให้เป็ นผูด้ ูแลและเก็บรักษา
หลัก ทรั พ ย์ข องผูร้ ั บ ซื้ อ หรื อ ผูร้ ั บ โอนตามเงื่ อ นไขอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง ที่ ศู น ย์รั บ ฝากเห็ น สมควรให้มี
การใช้บริ การของศูนย์รับฝาก
(10.2) ให้สินเชื่อแก่ผรู ้ ับซื้ อหรื อผูร้ ับโอนเพื่อการรับซื้ อหรื อรับโอนหลักทรัพย์ตาม (10.1)
(11) นิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
(12) นิติบุคคลอื่นที่ศูนย์รับฝากกาหนด
ศู น ย์รั บ ฝากอาจกาหนดหลัก เกณฑ์ก ารเป็ นผูฝ้ ากเพิ่ ม เติ ม สาหรั บ นิ ติ บุ ค คลตาม (6) ถึ ง (8)
ที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศได้

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 300 - 1

1 มกราคม 2553

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 300 ผูฝ้ าก
(*ความในหลักเกณฑ์ 301 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับบริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์
(ประเทศไทย) จากัด (ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับงานรั บฝากหลักทรั พย์ ) หมวด 300 ผู้ฝาก ลงวันที่ 21 สิ งหาคม 2558 ซึ่ งมีผลใช้
บังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)

302

การรับสมัครผู้ฝาก

302.01 ขั้นตอนการรับสมัคร
(1) ผูส้ มัค รต้อ งยื่ น ค าขอเป็ นผูฝ้ ากตามแบบที่ ศู น ย์รั บฝากก าหนด พร้ อ มยื่ น เอกสารและ
หลักฐานดังต่อไปนี้
(1.1) หนังสื อรับรองการจัดตั้งบริ ษทั ที่ออกโดยหน่ วยราชการที่รับผิดชอบซึ่ งได้ออกไว้
ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วนั ที่ลงในหนังสื อรับรองดังกล่าว
(1.2) สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการของบริ ษทั (ถ้ามี)
(1.3) หลักฐานอื่นตามที่ศูนย์รับฝากกาหนด
(2) เมื่ อ ศู น ย์รั บ ฝากพิ จ ารณาเห็ น ว่า ผู ส้ มัค รมี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว น ศู น ย์รั บ ฝากจะแจ้ง ผล
การพิจารณาให้ผสู ้ มัครทราบ โดยศูนย์รับฝากอาจกาหนดเงื่ อนไขใดๆ ให้ผูส้ มัครปฏิ บตั ิ ก่อนการอนุ มตั ิ
เป็ นผูฝ้ ากได้
(3) เมื่อผูส้ มัครได้ปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขตามหลักเกณฑ์ 302.01 (2) ครบถ้วนแล้ว ศูนย์รับฝาก
จะกาหนดวันเริ่ มเป็ นผูฝ้ ากและแจ้งให้ผสู ้ มัครทราบ
การพิจารณารับสมัครผูฝ้ ากของศูนย์รับฝากถือเป็ นที่สุด

*303 สิ ทธิและหน้ าทีข่ องผู้ฝาก
303.01 สิ ทธิของผู้ฝาก
(1) ทาการเปิ ดบัญชี ฝากหลักทรัพย์เพื่อผูฝ้ ากหรื อเพื่อลูกค้าของผูฝ้ ากผ่านระบบงานเชื่ อมโยงกับ
ศูนย์รับฝาก
(2) รับบริ การการฝาก การถอน หรื อการโอนหลักทรัพย์ หรื อบริ การอื่นใดที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีข้ ึน
โดยศูนย์รับฝากอาจจัดให้มีการบริ การแก่ผฝู ้ ากแตกต่างกันตามประเภทบัญชีฝากหลักทรัพย์
303.02 หน้ าที่ของผู้ฝาก
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และคณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อบังคับ หนังสื อเวียน หรื อคาสั่งของศูนย์รับฝาก และยินยอม
ให้ศูนย์รับฝากพิจารณาลงโทษหากผูฝ้ ากฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม ทั้งนี้ ผูฝ้ ากมีหน้าที่ดาเนิ นการให้ลูกค้า
ของผูฝ้ ากรับทราบและยินยอมปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
(2) ให้ความร่ วมมือในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของพนักงานของศูนย์รับฝาก หรื อบุคคลใดที่ ได้รับ
มอบหมายจากศูนย์รับฝาก คณะอนุกรรมการวินยั และคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ของศูนย์รับฝาก
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 300 - 2
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ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 300 ผูฝ้ าก
(3) ตรวจสอบความถูกต้องเป็ นประจาทุกวันทาการในข้อมูลยอดหลักทรัพ ย์ค งเหลือ และ
การทารายการของผูฝ้ ากหรื อของลูกค้าของผูฝ้ ากในรายงานที่ ศูนย์รับฝากจัดส่ งให้แก่ ผูฝ้ าก หากผูฝ้ าก
พบว่าข้อ มูลยอดหลักทรั พย์ค งเหลื อและการทารายการของผูฝ้ ากหรื อของลูกค้า ของผูฝ้ ากไม่ ถูกต้อง
หรื อไม่ตรงกับข้อมูลในรายงานของศูนย์รับฝาก ผูฝ้ ากต้องแจ้งให้ศูนย์รับฝากทราบภายในวันทาการ
ถัดจากวันที่ผฝู ้ ากทราบ
(4) จัดส่ งข้อมูลใดๆ ที่ ศูนย์รับฝากร้องขอ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมีขอ้ มูลที่ ถูกต้องครบถ้วน
และเป็ นปัจจุบนั ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ศูนย์รับฝากกาหนด หากผูฝ้ ากพบว่าข้อมูลที่จดั ส่ งไม่ถูกต้อง
หรื อไม่ครบถ้วนหรื อไม่เป็ นปั จจุบนั ผูฝ้ ากต้องแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั
โดยต้องแจ้งและจัดส่ งข้อมูลการแก้ไขดังกล่าวให้ศูนย์รับฝากทันทีพร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบ
(5) ให้ความร่ วมมือและยินยอมให้ศูนย์รับฝากหรื อบุคคลที่ ศูนย์รับฝากมอบหมายตรวจสอบ
รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ของผูฝ้ าก
(6) ชาระค่าธรรมเนียม ค่าปรับ หรื อค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ศูนย์รับฝากกาหนด
(7) ยินยอมให้ศูนย์รับฝากเปิ ดเผยหรื อแลกเปลี่ ยนข้อมูลของผูฝ้ ากหรื อของลูกค้าของผูฝ้ าก
ที่ บ นั ทึ ก ในระบบการรับ ฝากและ/หรื อ ผ่า นระบบงานเชื ่ อ มโยงกับ ระบบการรับ ฝาก และข้อ มูล ที่
เกี่ ย วกับ การฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามข้อ กาหนด หนัง สื อ เวี ย นหรื อ คาสั่ ง ของศู น ย์รั บ ฝาก รวมทั้ง
การพิจารณาลงโทษผูฝ้ ากแก่ ทางการหรื อหน่ วยงานอื่ นเพื่ อประโยชน์ในการกากับดูแลให้แก่สานักงาน
ก.ล.ต. ธนาคารแห่ งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า และสานักหักบัญชี หรื อ
เป็ นการเปิ ดเผยตามที่ กฎหมายกาหนด
(8) ในกรณี ที่ ผู ้ฝ ากมี ห น้า ที่ เ ปิ ดเผยข้อ มู ล ของผูฝ้ ากหรื อ ลู ก ค้า ของผูฝ้ ากต่ อ ทางการหรื อ
หน่ วยงานที่ ทาหน้าที่กากับดูแลหรื อเป็ นการเปิ ดเผยตามที่ กฎหมายกาหนด และศูนย์รับฝากได้เปิ ดเผย
ข้อมูลของผูฝ้ ากหรื อลูกค้าของผูฝ้ ากแล้ว ให้ถือว่าผูฝ้ ากได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว
303.03 การมีระบบงานเชื่อมโยงกับศูนย์ รับฝาก
ผูฝ้ ากต้องมีระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ ที่สอดคล้องและสามารถ
เชื่ อมโยงกับระบบการรับฝากของศูนย์รับฝาก โดยระบบงานดังกล่าวอาจเป็ นระบบที่ ผฝู ้ ากหรื อศูนย์รับฝาก
เป็ นผูจ้ ดั ให้มีข้ ึน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศูนย์รับฝากกาหนด
303.04 การเปิ ดบัญชีฝากหลักทรัพย์
เมื่อศูนย์รับฝากอนุ มตั ิ ให้ผสู ้ มัครเป็ นผูฝ้ ากแล้ว ผูฝ้ ากอาจเปิ ดบัญชี ฝากหลักทรัพย์เพื่อการฝาก
การถอน และการโอนหลัก ทรั พ ย์ก ับ ศู น ย์รั บ ฝากและอาจขอเปิ ดบัญ ชี ฝ ากหลัก ทรั พ ย์เ พิ่ ม เติ ม ได้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศูนย์รับฝากกาหนด

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 300 - 3

1 มกราคม 2553

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 300 ผูฝ้ าก
303.05

การจัดทาบัญชีรายชื่อเจ้ าของหลักทรัพย์
ผูฝ้ ากที่เปิ ดบัญชีฝากหลักทรัพย์ตอ้ งจัดทาบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กบั ศูนย์รับฝาก
ให้ถกู ต้องครบถ้วน โดยต้องมีรายการเกี่ยวกับเจ้าของหลักทรัพย์อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ชื่อและชื่อสกุล
(2) ที่อยู่
(3) อาชีพและสัญชาติ
(4) ชื่อหลักทรัพย์
(5) จานวนหลักทรัพย์
(6) เลขบัตรประจาตัวประชาชน สาหรั บกรณี ที่เจ้าของหลักทรั พย์เป็ นบุ คคลธรรมดาที่ มี
สัญชาติ ไทย หรื อเลขที่ หนังสื อเดิ นทางหรื อเลขที่ ใบสาคัญคนต่างด้าว สาหรับกรณี ที่เจ้าของหลักทรัพย์
เป็ นบุคคลธรรมดาที่มิได้มีสญ
ั ชาติไทย
(7) เลขที่ทะเบียนนิติบุคคลสาหรับกรณี ที่เจ้าของหลักทรัพย์เป็ นนิติบุคคล
(8) ข้อ มู ล บัญ ชี ธ นาคารเพื่ อ รั บ ผลประโยชน์ (กรณี น ายทะเบี ย นของผูอ้ อกหลัก ทรั พ ย์
กาหนด)
(9) รายการอื่นใดตามที่ศูนย์รับฝากกาหนด
ผู ฝ้ ากต้อ งเก็ บ รั ก ษาและบัน ทึ ก บัญ ชี ร ายชื่ อ เจ้า ของหลัก ทรั พ ย์ใ ห้ถู ก ต้อ งครบถ้ว นและ
เป็ นปัจจุบนั เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยศูนย์รับฝากอาจเรี ยกให้ผฝู ้ ากแสดง
หรื อจัดส่ งบัญชีรายชื่อดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และภายในกาหนดเวลาที่ศูนย์รับฝากกาหนด
303.06

การจัดทาบันทึกบัญชีรายชื่อเจ้ าของหลักทรัพย์
(1) **ในวันปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นของผูอ้ อกหลักทรั พ ย์หรื อวันถึ งกาหนดไถ่ถอนหรื อขายคื น
หลัก ทรั พ ย์ห รื อ วัน ถึ งก าหนดให้สิ ท ธิ อื่ น ใดแก่ ผูถ้ ื อ หลัก ทรั พ ย์ ผูฝ้ ากต้อ งจัด ส่ ง บัญ ชี ร ายชื่ อ เจ้า ของ
หลักทรัพย์ในวันก่อนวันแรกที่ปิดสมุดทะเบียน หรื อวันก่อนวันถึงกาหนดไถ่ถอนหรื อขายคืนหลักทรัพย์
หรื อในวันถึงกาหนดให้สิทธิ อื่นใด แล้วแต่กรณี ให้แก่ศูนย์รับฝากโดยผ่านระบบการรับฝากและ/หรื อผ่าน
ระบบงานเชื่ อ มโยงกับ ศู นย์รั บฝากและภายในกาหนดเวลาที่ ศู นย์รับฝากกาหนด เพื่ อให้ศู นย์รั บฝาก
รวบรวมส่ งให้แก่นายทะเบียนของผูอ้ อกหลักทรัพย์น้ นั ต่อไป
ทั้งนี้ หากผูฝ้ ากใช้วิธีบนั ทึ กบัญชี รายชื่ อเจ้าของหลักทรั พย์โดยผ่านระบบการรั บฝาก
และ/หรื อผ่านระบบงานเชื่ อมโยงกับศูนย์รับฝากแทนการจัดส่ งบัญชี รายชื่ อเจ้าของหลักทรัพย์ ให้ถือว่า
ผูฝ้ ากได้ดาเนินการจัดส่ งบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งแล้ว
บัญชี รายชื่ อเจ้าของหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ งต้องปรากฏรายชื่ อเจ้าของหลักทรัพย์แยก
ตามบัญชี ที่ผฝู ้ ากเปิ ดเพื่อผูฝ้ ากและเพื่อลูกค้าของผูฝ้ ากและต้องปรากฏรายชื่ อบุคคลที่ มีสัญชาติ ไทยเป็ น
เจ้าของหลักทรัพย์ ยกเว้นหลักทรัพย์ซ่ ึ งมีการบันทึกโดยระบุชื่อหลักทรัพย์และเครื่ องหมายตามวิธีการที่
ศูนย์รับฝากกาหนด ต้องปรากฏรายชื่อบุคคลที่มิได้มีสญ
ั ชาติไทยเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 300 - 4

1 มกราคม 2553

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 300 ผูฝ้ าก
มิ ใ ห้น าความในวรรคสามมาใช้บ งั คับ กับ บัญ ชี ร ายชื ่ อ บุ ค คลที ่ เ ป็ นเจ้า ของ
หลัก ทรั พ ย์อนั เป็ นหลักทรัพย์ที่ไม่มีขอ้ จากัดตามกฎหมายเกี่ ยวกับการถือหลักทรัพย์ของบุ คคลที่ มิได้มี
สัญชาติไทยและบัญชีรายชื่อบุคคลที่เป็ นเจ้าของหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั จดทะเบียนที่เป็ นนิ ติบุคคลซึ่ ง
จดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ
ในกรณี ที่บญั ชี รายชื่ อเจ้าของหลักทรัพย์ที่ผฝู ้ ากจัดส่ ง/บันทึ กในระบบการรับฝากและ/
หรื อผ่านระบบงานเชื่ อมโยงกับระบบการรับฝากมีข อ้ มูลไม่ค รบถ้วนหรื อไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ นี้
ศูนย์รั บ ฝากมี สิ ท ธิ ไ ม่รั บ บัญชี ร ายชื่ อดัง กล่า วทั้ง หมดหรื อบางส่ วนหรื อ ไม่ส่ ง บัญ ชี ร ายชื่ อนั้นให้แ ก่
นายทะเบี ย นของผู อ้ อกหลัก ทรัพ ย์ไ ด้ และหากเกิ ด ความเสี ย หายใดแก่ศ ูน ย์ร ับ ฝากหรื อ เจ้า ของ
หลักทรัพย์เนื่ องจากเหตุดงั กล่าว ผูฝ้ ากต้องรับผิดชอบในความเสี ยหายที่เกิดขึ้นนั้น
(2) ศูนย์รั บฝากอาจพิ จารณาปรั บ ผูฝ้ ากตามอัตราที่ ศู นย์รับฝากกาหนดได้ หากผูฝ้ ากไม่
จัดส่ ง/บันทึกบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ภายในเวลาที่ศูนย์รับฝากกาหนดตามหลักเกณฑ์ 303.06 (1)
ทั้ง นี้ เมื่อ พ้นกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง ศูน ย์รับ ฝากอาจพิจ ารณาขยายระยะเวลา
เพื่อให้ผฝู ้ ากจัดส่ ง/บันทึกบัญชี รายชื่ อเจ้าของหลักทรัพย์ให้แก่ศูนย์รับฝากได้ ทั้งนี้ หากผูฝ้ ากยังไม่จดั ส่ ง/
บันทึ กบัญชี รายชื่ อเจ้าของหลักทรัพย์ภายในกาหนดที่ ศูนย์รับฝากขยายให้แล้ว ศูนย์รับฝากอาจไม่รับบัญชี
รายชื่ อนั้นทั้งหมดหรื อบางส่ วน หรื อไม่จดั ส่ งบัญชี รายชื่ อนั้นให้แก่นายทะเบียนของผูอ้ อกหลักทรัพย์
โดยผูฝ้ ากต้องรับผิดชอบในความเสี ยหายที่เกิดจากการไม่ดาเนินการดังกล่าว
(3) กรณี บญ
ั ชี รายชื่ อเจ้าของหลักทรั พย์ที่ผูฝ้ ากจัดส่ ง/บันทึ กตามหลักเกณฑ์ 303.06 (1) มี
ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้องตามข้อบังคับนี้ ผูฝ้ ากอาจขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน
ได้ตามที่ศูนย์รับฝากเห็นสมควร โดยศูนย์รับฝากอาจพิจารณาปรับผูฝ้ ากตามอัตราที่ศูนย์รับฝากกาหนด
กรณี เกิดความเสี ยหายแก่ศูนย์รับฝากหรื อเจ้าของหลักทรัพย์ เนื่ องจากข้อมูลในบัญชี รายชื่ อ
เจ้าของหลักทรัพย์ที่ผฝู ้ ากจัดส่ ง/บันทึกไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง ผูฝ้ ากต้องรับผิดชอบในความเสี ยหาย
ดังกล่าว
(*ความในหลักเกณฑ์ 303 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับบริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์
(ประเทศไทย) จากัด (ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับงานรั บฝากหลักทรั พย์ ) หมวด 300 ผู้ฝาก ลงวันที่ 21 สิ งหาคม 2558 ซึ่ งมีผลใช้
บังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)
(**ความในวรรคหนึ่งของหลักเกณฑ์ 303.06 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นี้แทน โดยข้ อบังคับบริ ษัท
ศูน ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด (ในส่ วนที่ เ กี่ ย วกับ งานรั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ ) หมวด 300 ผู้ฝาก ลงวัน ที่
25 สิ งหาคม 2560 ซึ่ งมีผลใช้ บังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 11 กันยายน 2560 เป็ นต้ นไป)

304

การมอบหมายบุคคลใดปฏิบัติหน้ าที่

*(1) ผูฝ้ ากจะมอบหมายให้บุคคลใดเป็ นตัวแทนในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ผฝู ้ ากมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ต่อศูนย์รับฝากไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์รับฝากกาหนด เช่น การฝาก ถอน โอน

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 300 - 5

1 มกราคม 2553

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 300 ผูฝ้ าก
หรื อการยกเลิ กการโอนหลัก ทรั พ ย์ การรั บ ใบหลัก ทรั พ ย์ หรื อ การจัด ทาบันทึ ก บัญ ชี ร ายชื่ อเจ้า ของ
หลักทรัพย์ จะต้องได้รับอนุญาตจากศูนย์รับฝากก่อน
การแต่ ง ตั้ง เปลี่ ย นแปลง หรื อ ยกเลิ ก ตัว แทนของผู ฝ้ าก ให้ก ระทาตามหลัก เกณฑ์ที่
ศูนย์รับฝากกาหนด
(2) ผูฝ้ ากตามหลักเกณฑ์ 301 (8) ต้องมอบหมายให้ศู นย์รั บฝากเป็ นตัวแทนในการปฏิ บัติ
หน้าที่ในส่ วนที่ผฝู ้ ากมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิต่อศูนย์รับฝาก
(*ความในหลักเกณฑ์ 304 (1) เดิ มถูกยกเลิ กและให้ ใช้ ความใหม่ นี้แทน โดยข้ อ บังคั บบริ ษัท ศูน ย์ รับ ฝาก
หลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด (ในส่ วนที่ เกี่ยวกับงานรั บฝากหลักทรั พย์ ) หมวด 300 ผู้ฝาก ลงวันที่ 21 สิ งหาคม 2558
ซึ่ งมีผลใช้ บังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)

305

การลงโทษและการพ้นสภาพการเป็ นผู้ฝาก

305.01 บทลงโทษ
หากผูฝ้ ากใดกระทาการฝ่ าฝื นหรื อมีส่วนร่ วมในการไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ หนังสื อ เวียน หรื อคาสั่งของศูนย์รับฝาก ศูนย์รับฝากอาจพิจารณาลงโทษ
ผูฝ้ ากนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างประกอบกันดังต่อไปนี้
(1) ตักเตือน
(2) ภาคทัณฑ์
(3) ปรับเป็ นเงิน
(4) จากัดขอบเขตการใช้บริ การของศูนย์รับฝาก
(5) ระงับการให้บริ การของศูนย์รับฝากเป็ นการชัว่ คราว
(6) ให้พน้ สภาพการเป็ นผูฝ้ าก
(7) กระทาการใดๆ ที่ศูนย์รับฝากเห็นสมควร
305.02 การพ้ นสภาพการเป็ นผู้ฝาก
(1) ผูฝ้ ากร้องขอ
การพ้นสภาพการเป็ นผูฝ้ ากโดยผูฝ้ ากร้องขอ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1.1) ผูฝ้ ากแจ้งยกเลิกการเป็ นผูฝ้ ากให้ศูนย์รับฝากทราบล่วงหน้าก่อนวันที่ ประสงค์จะ
ยกเลิกการเป็ นผูฝ้ ากไม่นอ้ ยกว่าระยะเวลาที่ศูนย์รับฝากกาหนด
(1.2) ผูฝ้ ากต้องดาเนินการถอนหรื อโอนหลักทรัพย์ออกจากบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผูฝ้ ากทั้งหมด
(1.3) เมื่อผูฝ้ ากดาเนิ นการตาม (1.1) และ (1.2) แล้ว ศูนย์รับฝากจะแจ้งการพ้นสภาพการ
เป็ นผูฝ้ ากให้ผฝู ้ ากทราบพร้อมกับปิ ดบัญชีฝากหลักทรัพย์ท้ งั หมดของผูฝ้ ากนั้น
(2) ศูนย์รับฝากมีคาสั่งเมื่อมีเหตุ ที่อาจทาให้ผฝู ้ ากพ้นสภาพการเป็ นผูฝ้ าก หรื อศูนย์รับฝากมี
คาสัง่ ปิ ดบัญชีฝากหลักทรัพย์ท้ งั หมด
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 300 - 6
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ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 300 ผูฝ้ าก
การพ้นสภาพการเป็ นผูฝ้ ากโดยศูนย์รับฝากมีคาสั่งเมื่อมีเหตุที่อาจทาให้ผูฝ้ ากพ้นสภาพ
การเป็ นผูฝ้ าก หรื อโดยศูนย์รับฝากมีคาสั่งปิ ดบัญชี ฝากหลักทรัพย์ท้ งั หมด ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้
*(2.1) ผูฝ้ ากจัดส่ ง/บันทึกบัญชี รายชื่ อเจ้าของหลักทรัพย์ให้แก่ศูนย์รับฝากตามวิธีการและ
ภายในเวลาที่ ศูนย์รับฝากกาหนด เพื่อให้ศูนย์รับฝากรวบรวมส่ งให้แก่นายทะเบียนของผูอ้ อกหลักทรัพย์
เพื่อใช้ประกอบการขอออกใบหลักทรัพย์ ยกเว้นในกรณี ผอู ้ อกหลักทรัพย์มีเงื่อนไขการออกใบหลักทรัพย์
ให้ผฝู ้ ากติดต่อกับผูอ้ อกหลักทรัพย์เพื่อดาเนินการใดๆ อันเกี่ยวกับหลักทรัพย์น้ นั ต่อไป
หากบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ ง มีขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง
ตามที่ศูนย์รับฝากกาหนด ซึ่ งเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่ศูนย์รับฝากหรื อเจ้าของหลักทรัพย์ ผูฝ้ ากต้อง
รับผิดชอบในความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
(2.2) ในการขอรั บ ใบหลัก ทรั พ ย์ ผูฝ้ ากต้อ งยื่ น ใบรั บ ต่ อ ศู น ย์รั บ ฝาก โดยจะขอรั บ
ใบหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาที่ศูนย์รับฝากกาหนด ถ้าผูฝ้ ากไม่มารับภายในเวลาดังกล่าว ศูนย์รับฝาก
อาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาใบหลักทรัพย์ตามที่ศูนย์รับฝากกาหนด
บุ ค คลที่ พ น้ สภาพการเป็ นผูฝ้ ากยัง คงมี ห น้า ที่ ชาระค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ ค า้ ง
ต่อศูนย์รับฝากให้ครบถ้วน
(*ความในหลักเกณฑ์ 305.02 (2) (2.1) เดิมถูกยกเลิกและให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับบริ ษัท ศูนย์ รับฝาก
หลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด (ในส่ วนที่ เกี่ยวกับงานรั บฝากหลักทรั พย์ ) หมวด 300 ผู้ฝาก ลงวันที่ 21 สิ งหาคม 2558
ซึ่ งมีผลใช้ บังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)

305.03 เหตุที่อาจทาให้ ผ้ ฝู ากพ้ นสภาพการเป็ นผู้ฝาก
ศูนย์รับฝากอาจมีคาสัง่ ให้ผฝู ้ ากพ้นสภาพการเป็ นผูฝ้ ากได้ดว้ ยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ผูฝ้ ากขาดคุณสมบัติเป็ นบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็ นผูฝ้ าก
(2) ผูฝ้ ากค้างชาระค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ แก่ศูนย์รับฝากเป็ นเวลา 2 งวดติดต่อกัน
(3) ผูฝ้ ากไม่อาจดาเนิ นกิ จการได้ดว้ ยเหตุที่ถูกสั่งระงับการดาเนิ นกิ จการหรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
หรื อล้มละลายหรื อด้วยเหตุอื่นทานองเดียวกัน
(4) ผูฝ้ ากชาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ
ผูฝ้ ากพ้นสภาพการเป็ นผูฝ้ ากตั้งแต่วนั ที่ศูนย์รับฝากกาหนด
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ผูฝ้ ากมีหน้าที่ชาระค่าธรรมเนี ยม ค่าปรับและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การของศูนย์รับฝาก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศูนย์รับฝากกาหนด
*********************
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1 มกราคม 2553

