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ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์

ข้ อบังคับ
หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน
การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์
401

บัญชีฝากหลักทรัพย์

401.01 ประเภทบัญชีฝากหลักทรัพย์
บัญชีฝากหลักทรัพย์แยกตามวัตถุประสงค์ในการฝากหลักทรัพย์ได้เป็ น 2 ประเภท คือ
(1) บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการฝาก การถอนหรื อการโอนหลักทรัพย์ (Depository Account)
*(2) บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่ งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขาย (Settlement Account)
(*ความในหลักเกณฑ์ 401.01 (2) เดิมถูกยกเลิกและให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรั บฝากหลักทรั พย์ ) หมวด 400 บัญชี ฝากหลักทรั พย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิ ก
การรั บ ฝากหลักทรั พย์ ลงวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่ งมีผลใช้ บังคั บ ตั้งแต่ วัน ที่ 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)

*401.02 บัญชีฝากหลักทรัพย์ เพื่อการฝาก การถอน หรื อการโอนหลักทรัพย์ (Depository Account)
บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการฝาก การถอนหรื อการโอนหลักทรัพย์แยกตามลักษณะหลักทรัพย์ที่ฝาก
ดังต่อไปนี้ โดยศูนย์รับฝากอาจกาหนดหลักเกณฑ์ในการรับฝากหลักทรัพย์ในแต่ละประเภทบัญชี แตกต่าง
กันได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ศูนย์รับฝากกาหนด
(1) บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการเก็บรักษา (Custody Account)
(2) บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการใช้หลักทรัพย์เป็ นประกัน ( Collateral Account)
(3) บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการยืมและให้ยืม (Securities Borrowing and Lending Account)
(4) บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการซื้ อคืน (Repo Account)
(5) บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการเก็บรักษาหลักทรัพย์คงค้าง (Sink Account)
(6) บัญชีฝากหลักทรัพย์อื่นที่ศูนย์รับฝากกาหนด
ในการฝากหลักทรัพย์ของลูกค้าไว้ในบัญชี ฝากหลักทรัพย์เพื่ อการฝาก การถอน หรื อการโอน
หลักทรัพย์ ผูฝ้ ากต้องเปิ ดบัญชี ฝากหลักทรัพย์ดงั กล่าวของลูกค้า แยกต่างหากจากของผูฝ้ าก โดยผูฝ้ ากมี
หน้าที่ดูแลความถูกต้องของข้อมูลที่บนั ทึกในบัญชีที่ผฝู ้ ากขอเปิ ดด้วย
(*ความในหลักเกณฑ์ 401.02 เดิ มถูกยกเลิ กและให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับ ศูนย์ รับฝากหลัก ทรั พย์
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรั บฝากหลักทรั พย์ ) หมวด 400 บัญชี ฝากหลักทรั พย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิ ก
การรั บ ฝากหลักทรั พย์ ลงวัน ที่ 21 สิ งหาคม 2558 ซึ่ งมีผลใช้ บังคั บ ตั้งแต่ วัน ที่ 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 400 - 1
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ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์
*401.03 บัญชีฝากหลักทรัพย์ เพื่อการส่ งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพย์ ทซี่ ื้ อขาย (Settlement Account)
หลัก ทรั พ ย์ใ นบัญ ชี ฝ ากหลัก ทรั พ ย์เ พื่ อ การส่ งมอบและรั บ มอบหลัก ทรั พ ย์ที่ ซ้ื อขายถื อ เป็ น
หลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการส่ งมอบหลักทรัพย์ตามรายงานการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ที่สานักหักบัญชี
จัดทาขึ้ น โดยศูนย์รับฝากจะเปิ ดบัญชี ฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่ งมอบและรับมอบหลักทรัพย์ให้แก่ ลูกค้า
ของผูฝ้ ากแยกต่างหากจากของผูฝ้ าก
(*ความในหลักเกณฑ์ 401.03 เดิมถูกยกเลิกและให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับ ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรั บฝากหลักทรั พย์ ) หมวด 400 บัญชี ฝากหลักทรั พย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิ ก
การรั บ ฝากหลักทรั พย์ ลงวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่ งมีผลใช้ บังคั บ ตั้งแต่ วัน ที่ 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)

402

บททัว่ ไปของการฝาก การถอน และการโอนหลักทรัพย์

402.01 หลักทรัพย์ ที่รับฝาก
หลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากรับฝากได้แก่หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และหลักทรัพย์อื่นใดตามที่ศูนย์รับฝากกาหนด
การให้บริ การรับฝากหลักทรัพย์ศูนย์รับฝากจะแจ้งรายชื่อของหลักทรัพย์ที่รับฝากให้ผฝู ้ ากทราบ
402.02 วิธีการและกาหนดเวลาการฝาก การถอน และการโอนหลักทรัพย์
(1) ผูฝ้ ากต้องดาเนิ นการฝาก ถอน และโอนหลักทรัพย์ ด้วยวิธีการยื่นคาขอต่อศูนย์รับฝากหรื อ
ดาเนินการโดยผ่านระบบเชื่อมโยงกับศูนย์รับฝากตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์รับฝากกาหนด
*(2) ผูฝ้ ากต้องดาเนิ นการฝาก ถอน และโอนหลักทรัพย์ในวันทาการและภายในเวลาที่ศูนย์รับฝาก
กาหนด โดยศูนย์รับฝากอาจกาหนดเวลาดาเนิ นการฝาก ถอน และโอนหลักทรัพย์ ที่ แตกต่างกันในแต่ละ
วิธีดาเนินการตามหลักเกณฑ์ 402.02 (1) หรื อแต่ละประเภทของหลักทรัพย์ได้
กรณี ที่เ ป็ นการโอนตราสารหนี้ ที่ ไ ม่ไ ด้ซื้ อ ขายในตลาดหลัก ทรัพ ย์ห รื อ ศูน ย์ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ ผูฝ้ ากจะต้องดารงตราสารหนี้ ในบัญชี ฝากหลักทรัพย์ของผูฝ้ ากในจานวนที่เพียงพอเพื่อให้
ศู นย์รับฝากดาเนิ นการโอนตราสารหนี้ ตามข้อมูล ที่ ศู นย์รั บฝากได้รั บจากผูโ้ อนและผูร้ ั บโอน ภายใน
กาหนดวันและเวลาที่ศูนย์รับฝากกาหนด
(3) ผูฝ้ ากจะถอน หรื อโอนหลักทรัพย์ไม่ได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(3.1) หลักทรัพย์อยู่ในระหว่างการตอบรับการโอนของผูร้ ับโอนสาหรับกรณี การโอน
หลักทรัพย์ดว้ ยระบบงานเชื่อมโยงกับศูนย์รับฝาก
(3.2) หลัก ทรั พ ย์อ ยู่ ใ นระหว่ า งการลงทะเบี ย นรั บ โอนของนายทะเบี ย นของผู ้อ อก
หลักทรัพย์ สาหรับกรณี การโอนหลักทรัพย์จากเจ้าของที่มีสัญชาติไทยไปยังเจ้าของที่มิได้มีสญ
ั ชาติไทย

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 400 - 2
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ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์
(*ความในหลักเกณฑ์ 402.02 (2) เดิมถูกยกเลิกและให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรั บฝากหลักทรั พย์ ) หมวด 400 บัญชี ฝากหลักทรั พย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิ ก
การรั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ ลงวัน ที่ 19 กั น ยายน 2556 ซึ่ ง มีผ ลใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วัน ที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็ นต้ นไป)

403

การฝากหลักทรัพย์

403.01 บททั่วไปของการฝากหลักทรัพย์
(1) ศูนย์รับฝากอาจรับฝากหลักทรัพย์ที่เป็ นของผูฝ้ าก หรื อของลูกค้าของผูฝ้ ากซึ่ งเป็ นเจ้าของ
หลักทรัพย์กไ็ ด้
(2) หลักทรัพย์ที่นามาฝากไว้ตอ้ งสมบูรณ์ ไม่บกพร่ องหรื อไม่ถูกรอนสิ ทธิ ใด หรื อลายมือชื่ อที่
สลักหลังใบหลักทรัพย์น้ นั ต้องสมบูรณ์หรื อไม่เป็ นลายมือชื่อปลอม
(3) ผูฝ้ ากต้องฝากหลักทรัพย์ตามจานวนที่ปรากฏในใบหลักทรัพย์ท้ งั จานวน
(4) หลักทรั พย์ที่จะฝากไว้กบั ศู นย์รับฝากต้องเป็ นหลักทรั พย์ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรั พย์ที่
มี ร ะบบงานทะเบี ยนหลักทรั พย์ส อดคล้องและสามารถเชื่ อมโยงกับระบบงานรับฝากหลักทรั พย์ของ
ศู นย์รับฝากได้
(5) ศู นย์รับฝากจะจาแนกการฝากหลักทรั พย์ออกเป็ นหลักทรั พย์ของบุ คคลที่ มีสัญชาติ ไทย
และหลักทรัพย์ของบุคคลที่มิได้มีสญ
ั ชาติไทย
การฝากหลักทรัพย์ของบุคคลที่ มิได้มีสัญชาติ ไทยเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์ ให้ศูนย์รับฝาก
บันทึกการฝากหลักทรัพย์โดยกาหนดเครื่ องหมายไว้ที่ชื่อหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ศูนย์รับฝากกาหนด
มิให้นาความในวรรคสองมาใช้บงั คับกับการฝากหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั จดทะเบียนที่
เป็ นนิติบุคคลซึ่ งจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ
(6) การฝากหลักทรัพย์มีผลสมบูรณ์เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ลงบันทึกบัญชีของผูฝ้ าก
เมื่อศูนย์รับฝากได้ลงบันทึกรายการฝากหลักทรัพย์ในบัญชี ฝากหลักทรัพย์ของผูฝ้ ากแล้ว
ถ้า ภายหลังปรากฏว่า หลัก ทรั พ ย์ที่ นามาฝากนั้นไม่ ส มบู ร ณ์ บกพร่ องหรื อ ถู ก รอนสิ ท ธิ ใ ด หรื อ เป็ น
ใบหลัก ทรั พ ย์ปลอม หรื อลายมื อชื่ อ ที่ ส ลักหลังใบหลักทรัพย์น้ ันไม่สมบู รณ์หรื อ เป็ นลายมือชื่ อปลอม
ศูนย์รับฝากจะยกเลิกรายการฝากหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ถ้าปรากฏความเสี ยหายใดจากการฝากหลักทรัพย์ที่ไม่สมบูรณ์ บกพร่ องหรื อถูกรอนสิ ทธิ
หรื อลายมือชื่อที่สลักหลังใบหลักทรัพย์น้ นั ไม่สมบูรณ์หรื อเป็ นลายมือชื่อปลอม ผูฝ้ ากซึ่ งนาหลักทรัพย์น้ นั
มาฝากต้องรับผิดชอบในความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
(7) เมื่อรับฝากหลักทรัพย์แล้ว ศูนย์รับฝากจะรับโอนหลักทรัพย์น้ นั ไว้ในชื่ อของ ศูนย์รับฝาก
ในฐานะที่ ถือแทนผูฝ้ ากหรื อลู กค้าของผูฝ้ ากซึ่ งเป็ นเจ้าของหลักทรั พย์ โดยรั บโอนหลักทรั พย์ไ ว้ใ นชื่ อ
ภาษาไทยของศูนย์รับฝาก ยกเว้นหลักทรัพย์ที่มีบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝาก
จะรับโอนไว้ในชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์รับฝาก

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 400 - 3
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ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์
ในกรณี ที่ ศู น ย์รั บ ฝากรั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ ที่ อ อกโดยบริ ษ ัท จดทะเบี ย นที่ เ ป็ นนิ ติ บุ ค คล
ซึ่ งจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศแล้ว ศูนย์รับฝากอาจรับโอนหลักทรัพย์น้ นั ไว้ในชื่ อของศูนย์รับฝาก
ในฐานะที่ถือแทนผูฝ้ ากหรื อลูกค้าของผูฝ้ ากซึ่ งเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์ โดยให้รับโอนหลักทรัพย์ไว้ในชื่ อ
ภาษาไทยของศูนย์รับฝาก
(8) ในกรณี ที่ศู นย์รั บฝากยกเลิ กรายการฝากหลักทรั พ ย์อนั มี ผ ลให้หลักทรั พย์ในบัญชี ฝาก
หลักทรัพย์ขาดบัญชี ผูฝ้ ากจะต้องดาเนินการฝากหรื อโอนหลักทรัพย์ตามจานวนที่ขาดบัญชีไว้ในบัญชี ฝาก
หลักทรัพย์ดงั กล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่ศูนย์รับฝากยกเลิกรายการฝากหลักทรัพย์น้ นั หากผูฝ้ ากไม่
ดาเนินการดังกล่าวศูนย์รับฝากอาจพิจารณาปรับผูฝ้ ากนั้นตามอัตราที่ศูนย์รับฝากกาหนด
403.02 ความสมบูรณ์ ของการฝากหลักทรัพย์
การฝากหลักทรัพย์จะมีผลสมบูรณ์ภายในวันทาการที่ ฝากต่อเมื่อผูฝ้ ากดาเนิ นการฝากภายในเวลาที่
ศูนย์รับฝากกาหนด
ในกรณี ที่ผูฝ้ ากประสงค์จะให้หลักทรัพย์ที่ฝากไว้ในบัญชี ฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่ งมอบและ
รับมอบหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขายมีผลสมบูรณ์ภายในกาหนดเวลาการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ตามที่
สานักหักบัญชีกาหนดของวันทาการที่ฝาก ผูฝ้ ากต้องฝากหลักทรัพย์ภายในเวลาที่ศูนย์รับฝากกาหนด
ศูนย์รับฝากอาจกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง ให้แตกต่างกันในแต่ละประเภทของ
หลักทรัพย์ได้
403.03 การฝากหลักทรัพย์ ทั่วไป
การฝากหลักทรัพย์ทวั่ ไป ผูฝ้ ากต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูฝ้ ากต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อศูนย์รับฝาก
(1.1) คาขอฝากหลักทรัพย์ตามแบบที่ศูนย์รับฝากกาหนด
(1.2) ใบหลักทรัพย์ที่เจ้าของหลักทรัพย์หรื อผูร้ ับโอนคนสุ ดท้ายลงลายมือชื่ อสลักหลัง
การโอนแล้ว
(1.3) หลักฐานประกอบการโอนหลักทรั พย์ตามที่ นายทะเบี ย นของผู อ้ อกหลัก ทรั พ ย์
กาหนด
กรณี กฎหมายกาหนดให้การโอนใบหลักทรัพย์ใดต้องปิ ดอากรแสตมป์ ผูฝ้ ากต้องปิ ดอากร
แสตมป์ ครบถ้วนก่อนนามาฝากไว้กบั ศูนย์รับฝากตามที่กฎหมายกาหนด
(2) ถ้าหลักฐานตาม (1) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ศูนย์รับฝากจะบันทึก รายการฝากหลักทรัพย์น้ นั
ไว้ใ นบัญ ชี ฝ ากหลัก ทรั พ ย์ โดยผู ้ฝ ากอาจตรวจสอบใบแสดงการรั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ ผ่ า นระบบ
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีข้ ึนได้
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ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์
403.04 การฝากใบแสดงสิ ทธิการซื้ อหุ้นที่โอนสิ ทธิได้
การฝากใบแสดงสิ ทธิ การซื้ อหุ น้ ที่โอนสิ ทธิ ได้ ผูฝ้ ากต้องดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(1) ผูฝ้ ากต้องเป็ นบริ ษทั ผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิ การซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้
(2) ผูฝ้ ากต้องเปิ ดบัญ ชี ฝ ากหลัก ทรัพ ย์เ พื่อ การเก็บ รัก ษาใบแสดงสิ ทธิ การซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนที่
โอนสิ ทธิ ได้ตามแบบที่กาหนดต่อศูนย์รับฝาก
(3) ผูฝ้ ากต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อศูนย์รับฝาก
(3.1) คาขอฝากหลักทรัพย์ตามแบบที่ศูนย์รับฝากกาหนด
(3.2) ใบหลักทรัพย์ของผูถ้ ือหลักทรัพย์
(4) ถ้าหลักฐานตาม (3) ถูกต้องครบถ้วน ศูนย์รับฝากจะบันทึกรายการฝากหลักทรัพย์น้ นั ไว้ใน
บัญชีฝากหลักทรัพย์ โดยผูฝ้ ากอาจตรวจสอบใบแสดงการรับฝากหลักทรัพย์ผา่ นระบบสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ใน
ระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีข้ ึนได้
เมื่อครบกาหนดการใช้สิทธิ ตามใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นเพิ่ มทุ นที่ โอนสิ ทธิ ได้ค รั้ ง สุ ด ท้า ย
ศูนย์รับฝากจะยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์และมีสิทธิ ปิดบัญชี ฝากหลักทรัพย์ของผูฝ้ าก
*403.05 การฝากหลักทรัพย์ ของบุคคลที่ถูกห้ ามขายภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ กาหนด
การฝากหลักทรั พย์ข องบุ คคลที่ ถูกห้า มขายภายในเวลาที่ ตลาดหลักทรั พย์กาหนด ผูฝ้ ากต้อง
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูฝ้ ากต้องเป็ นบริ ษทั ที่อยูใ่ นระหว่างยื่นขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับหลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ น
หลักทรั พ ย์จดทะเบี ยน และตลาดหลักทรัพ ย์ได้สั่งห้ามผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหลักทรั พ ย์หรื อผูท้ ี่ เ กี่ ยวข้องกับ
ผูถ้ ือหลักทรัพย์ของบริ ษทั นั้นขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(2) ผูฝ้ ากต้องเปิ ดบัญชี ฝากหลักทรัพย์เพื่อการเก็บรักษาหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการห้ามขาย
ตามแบบที่กาหนดต่อศูนย์รับฝาก
(3) ผูฝ้ ากต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อศูนย์รับฝาก
(3.1) คาขอฝากหลักทรัพย์ตามแบบที่ศูนย์รับฝากกาหนด
(3.2) ใบหลักทรัพย์ที่ปรากฏชื่ อบุคคลที่ ตลาดหลักทรัพย์ห้า มขายหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ื อ
หลักทรัพย์และลงลายมือชื่อสลักหลังการโอนแล้ว
(4) ถ้าหลักฐานตาม (3) ถูกต้องครบถ้วน ศูนย์รับฝากจะบันทึกรายการฝากหลักทรัพย์น้ นั โดย
ผูฝ้ ากอาจตรวจสอบใบแสดงการรับฝากหลักทรัพย์ผา่ นระบบสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้
มีข้ ึนได้
ศูนย์รับฝากจะระงับการถอนหรื อการโอนหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลาที่ ตลาดหลักทรัพย์
สัง่ ห้ามขายหลักทรัพย์น้ นั
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ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์
(ความในหลักเกณฑ์ 403.05 เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อ บังคับ ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรั บฝากหลักทรั พย์ ) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรั พย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรั บ
ฝากหลักทรั พย์ ลงวัน ที่ 21 สิ งหาคม 2558 ซึ่ งมีผลใช้ บังคั บ ตั้งแต่ วัน ที่ 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)

*403.06 การฝากหลักทรัพย์ ของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์
การฝากหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัทผู อ้ อกหลัก ทรั พ ย์ ต้อ งด าเนิ น การตามหลัก เกณฑ์และวิธี การ
ดังต่อไปนี้
(1) ผูฝ้ ากต้องเป็ นบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
(2) ผูฝ้ ากต้องเปิ ดบัญชี ฝากหลักทรัพย์เพื่อการเก็บรักษาตามแบบที่กาหนดต่อศูนย์รับฝาก
(3) ผูฝ้ ากต้องให้คารับรองต่อศูนย์รับฝาก ดังนี้
(3.1) ผูฝ้ ากได้ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวนหรื อเอกสารอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่แสดงได้ว่า
ผูฝ้ ากจะส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ตนออกให้แก่ผูซ้ ้ื อหลักทรัพย์ดว้ ยวิธีการนาหลักทรัพย์เข้าฝากในบัญชี ฝาก
หลักทรัพย์ที่ผฝู ้ ากได้เปิ ดไว้กบั ศูนย์รับฝาก หรื อ
(3.2) ผูซ้ ื้ อ หลักทรัพ ย์ไ ด้แ สดงความประสงค์ใ ห้ผูฝ้ ากนาหลักทรัพ ย์เ ข้า ฝากในบัญ ชี
ฝากหลักทรัพย์ที่ผูฝ้ ากได้เปิ ดไว้กบั ศูนย์รับฝาก โดยผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่แสดงถึง
เจตนาของผูซ้ ้ื อดังกล่าวเพื่อศูนย์รับฝากอาจขอตรวจสอบได้
(4) เมื่ อผูฝ้ ากได้ดาเนิ นการตาม (3) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ศู นย์รับฝากจะบันทึ กรายการฝาก
หลักทรัพย์น้ นั โดยผูฝ้ ากอาจตรวจสอบใบแสดงการรับฝากหลักทรัพย์ผา่ นระบบสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ในระบบ
ที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีข้ ึนได้
การฝากหลักทรัพย์ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ที่ไ ด้ดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
วรรคหนึ่ ง ให้ถือว่าผูฝ้ ากได้จดั ทาใบหลักทรัพย์มอบให้แก่ผูซ้ ้ื อหลักทรัพย์ตามที่ กฎหมายกาหนดแล้ว
(*เพิ่ ม ความในหลั ก เกณฑ์ 403.06 โดยข้ อ บั ง คั บ ศู น ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ในส่ ว นที ่เ กี ่ย วกับ งานรั บ ฝาก
หลักทรั พย์ ) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรั พย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรั บฝากหลักทรั พย์ ลงวัน ที่ 1
พฤศจิ กายน 2562 ซึ่ งมีผลใช้ บังคั บ ตั้งแต่ วัน ที่ 15 พฤศจิ กายน 2562 เป็ นต้ นไป)

404

การถอนหลักทรัพย์

*404.01 การถอนหลักทรัพย์ ทั่วไป
การถอนและออกใบหลักทรัพย์ ผูฝ้ ากต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูฝ้ ากต้องยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อศูนย์รับฝาก
(1.1) คาขอถอนและออกใบหลักทรัพย์ตามแบบที่ กาหนด โดยอย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อ สัญชาติ อาชีพ และที่อยูข่ องเจ้าของหลักทรัพย์
(ข) ชื่อหลักทรัพย์ที่ขอให้ถอนและออกใบหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 400 - 6

1 มกราคม 2553

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์
(ค) จานวนหลักทรัพย์ที่ขอให้ถอนและออกใบหลักทรัพย์
(ง) ลายมือชื่อของเจ้าของหลักทรัพย์
(1.2) หลักฐานประกอบตามที่นายทะเบียนของผูอ้ อกหลักทรัพย์กาหนด
ในการถอนและออกใบหลัก ทรั พ ย์ ผู ฝ้ ากต้อ งขอถอนและออกใบหลัก ทรั พ ย์ที่ เ ป็ น
ของผูฝ้ ากหรื อของลูกค้าของผูฝ้ ากให้ถูกต้องตรงกับชื่ อเจ้าของหลักทรัพย์
(2) ถ้าคาขอถอนและหลักฐานตาม (1) ถูกต้องครบถ้วนและผูฝ้ ากมีหลักทรัพย์เพียงพอกับ
การถอนและออกใบหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากจะหักบัญชี ฝากหลักทรัพย์ของผูฝ้ ากหรื อของลูกค้าของผูฝ้ าก
ภายในวันที่ ผูฝ้ ากยื่นเอกสารหลักฐานนั้นตามจานวนที่ ข อถอนและออกใบหลักทรั พ ย์ โดยผูฝ้ ากอาจ
ตรวจสอบใบรับผ่านระบบสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีข้ ึนได้
ในการขอรับใบหลักทรัพย์ที่ขอถอนและออกใบหลักทรัพย์ ผูฝ้ ากต้องยื่นใบรับต่อศูนย์รับฝาก
โดยจะขอรับใบหลักทรัพย์ได้ภายในเวลาที่ ศูนย์รับฝากกาหนด ถ้าผูฝ้ ากไม่มารับภายในเวลาดังกล่า ว
ศูนย์รับฝากอาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาใบหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากกาหนด
(3) เมื่ อศู นย์รับฝากยื่นขอถอนและออกใบหลักทรั พย์ต่อนายทะเบี ยนแล้ว ผูฝ้ ากจะขอยกเลิ ก
รายการที่ ไ ด้ยื่ นไว้แ ล้วไม่ ไ ด้ แต่ ถา้ คาขอถอนและออกใบหลักทรั พ ย์หรื อ หลักฐานที่ ผูฝ้ ากยื่ นไว้น้ ั น
ไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง ศูนย์รับฝากอาจยกเลิกรายการถอนและออกใบหลักทรัพย์น้ นั ได้
ผูฝ้ ากต้องขอถอนและออกใบหลักทรัพย์ในชื่ อเจ้าของหลักทรัพย์ที่มีสัญชาติ ไทย ยกเว้นการถอน
หลักทรัพย์ซ่ ึ งมีการบันทึกโดยระบุชื่อหลักทรัพย์และเครื่ องหมายตามที่ศูนย์รับฝากกาหนด ผูฝ้ ากต้องขอถอน
ใบหลักทรัพย์ในชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ที่มิได้มีสญ
ั ชาติไทย
(*ความในหลักเกณฑ์ 404.01 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับ ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรั บฝากหลักทรั พย์ ) หมวด 400 บัญชี ฝากหลักทรั พย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิ ก
การรั บ ฝากหลักทรั พย์ ลงวัน ที่ 21 สิ งหาคม 2558 ซึ่ งมีผลใช้ บังคั บ ตั้งแต่ วัน ที่ 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)

404.02 การถอนใบหลักทรัพย์ ของบุคคลที่ถูกห้ ามขายภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ กาหนด
การถอนใบหลักทรัพย์ของบุคคลที่ ถูกห้ามขายภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ผูฝ้ ากต้อง
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูฝ้ ากยื่ นขอถอนใบหลักทรั พ ย์ข องบุ ค คลที่ ถู กห้า มขายภายในเวลาที่ ตลาดหลัก ทรั พ ย์
กาหนดได้ต่อเมื่ อครบกาหนดเวลาที่ ต ลาดหลักทรั พ ย์สั่งห้า มขายหลักทรั พ ย์ หรื อบุ คคลที่ ถูกห้า มขาย
หลักทรัพย์นาใบหลักทรัพย์น้ นั ไปจานาหรื อวางเป็ นหลักประกันการกูย้ ืม
(2) ผูฝ้ ากต้องดาเนินการถอนหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ 404.01

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 400 - 7

1 มกราคม 2553

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์
*404.03 การถอนหลักทรัพย์ เพื่อการใช้ สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์
การถอนหลักทรัพย์เพื่อการใช้สิทธิ แปลงสภาพหลักทรัพย์ ผูฝ้ ากต้องดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูฝ้ ากต้องจัด ให้มี ค าขอถอนและออกใบหลักทรั พ ย์แ ละหลัก ฐานที่ เ กี่ ย วกับ การถอน
หลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ 404.01 (1) ตามแบบและวิธีการที่ ศูนย์รับฝากกาหนด โดยผูฝ้ ากต้องเก็บรักษา
คาขอและหลักฐานดังกล่าวเพื่อศูนย์รับฝากอาจเรี ยกดูได้
(2) ผูฝ้ ากต้องบันทึกข้อมูลการใช้สิท ธิ แ ปลงสภาพหลักทรัพ ย์ผ่า นระบบงานเชื่ อมโยงกับ
ศู นย์รับฝากโดยแยกการใช้สิ ท ธิ แ ปลงสภาพหลัก ทรัพ ย์ข องผู ฝ้ ากออกจากการใช้สิ ท ธิ แ ปลงสภาพ
หลักทรัพย์ของลูกค้าของผูฝ้ าก โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อ สัญชาติ อาชีพ และที่อยูข่ องเจ้าของหลักทรัพย์
(ข) ชื่อหลักทรัพย์ที่ขอให้ถอนและออกใบหลักทรัพย์
(ค) จานวนหลักทรัพย์ที่ขอให้ถอนและออกใบหลักทรัพย์
(ง) ข้อมูลอื่นตามที่ศูนย์รับฝากกาหนด
ผูฝ้ ากต้องดูแลความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่บนั ทึ กให้ตรงกับคาขอและหลักฐานตาม (1)
และต้อ งขอถอนและออกหลัก ฐานการถอนหลัก ทรั พ ย์ แ ละใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพแทนการออก
ใบหลักทรั พ ย์ที่เ ป็ นของผูฝ้ ากหรื อของลูกค้าของผูฝ้ ากให้ถูกต้องตรงกับชื่ อเจ้าของหลักทรัพย์
(3) เมื่อศูนย์รับฝากได้รับข้อมูล การใช้สิทธิ แปลงสภาพหลักทรัพย์ที่บนั ทึ กผ่านระบบงาน
เชื่ อมโยงกับศูนย์รับฝากแล้วและผูฝ้ ากมีหลักทรัพย์เพียงพอกับการถอนหลักทรัพย์เพื่อการใช้สิทธิ แปลง
สภาพหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากจะหักบัญชี ฝากหลักทรัพย์ของผูฝ้ ากหรื อของลูกค้าของผูฝ้ ากตามจานวนที่
ขอถอน และออกหลักฐานการถอนหลักทรัพย์และใช้สิทธิ แปลงสภาพแทนการออกใบหลักทรัพย์ให้แก่
ผูฝ้ ากผ่า นระบบสื่ ออิ เ ล็กทรอนิ กส์ ในระบบที่ ศู นย์รั บฝากจัด ให้มีข้ ึ น โดยให้นาความในหลัก เกณฑ์
404.01 มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
(*เพิ่ ม ความในหลั ก เกณฑ์ 404.03 โดยข้ อ บั ง คั บ ศู น ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ในส่ ว นที ่เ กี ่ย วกับ งานรั บ ฝาก
หลักทรั พย์ ) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรั พย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรั บฝากหลักทรั พย์ ลงวัน ที่
31 มีน าคม 2559 ซึ่ งมีผลใช้ บังคั บ ตั้งแต่ วัน ที่ 4 เมษายน 2559 เป็ นต้ นไป)

*404.04 การถอนหลักทรัพย์ ของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์
ให้นาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการถอนหลักทรัพย์ทวั่ ไปตามหลักเกณฑ์ 404.01 มาใช้บงั คับโดย
อนุโลม
(*เพิ่ ม ความในหลั ก เกณฑ์ 404.04 โดยข้ อ บั ง คั บ ศู น ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ในส่ ว นที ่เ กี ่ย วกับ งานรั บ ฝาก
หลักทรั พย์ ) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรั พย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรั บฝากหลักทรั พย์ ลงวัน ที่ 1
พฤศจิ กายน 2562 ซึ่ งมีผลใช้ บังคั บ ตั้งแต่ วัน ที่ 15 พฤศจิ กายน 2562 เป็ นต้ นไป)

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 400 - 8

1 มกราคม 2553

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์

405

การโอนหลักทรัพย์

405.01 การโอน การรับโอน และการยกเลิกการโอนหลักทรัพย์
ผูฝ้ ากต้องดาเนิ นการโอน การรับโอน การยกเลิกการโอนหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(1) กรณี ดาเนินการด้วยวิธียื่นคาขอตามแบบที่กาหนดต่อศูนย์รับฝาก
ศูนย์รับฝากจะดาเนินการโอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ภายในวันทาการถัดจากวันที่ได้รับคาขอ
และให้การโอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์มีผลสมบูรณ์ในวันที่ศูนย์รับฝากดาเนิ นการดังกล่าว
*(2) กรณี ดาเนินการด้วยวิธีการบันทึกผ่านระบบงานเชื่อมโยงกับศูนย์รับฝาก ให้ดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(2.1) กรณี การโอนหลักทรัพย์ ผูร้ ับโอนต้องตอบรับการโอนหลักทรัพย์ ถ้ามิได้ตอบรับ
ถือว่าการโอนหลักทรัพย์น้ นั ไม่สมบูรณ์
(2.2) กรณี การโอนตราสารหนี้ โดยไม่ มีการชาระราคา (Deliver Free/Receive Free:
DF/RF) หรื อการโอนตราสารหนี้ พร้อมชาระราคา (Deliver Against Payment/Receive Against Payment:
DVP/RVP) ศูนย์รับฝากจะดาเนิ นการโอนหรื อรับโอนตราสารหนี้ ตามข้อมูลที่ผูโ้ อนและผูร้ ับโอนจัดส่ ง
มายังศูนย์รับฝาก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศูนย์รับฝากกาหนด
ในกรณี ที ่ ร ะบบงานเชื ่ อ มโยงกับ ศูน ย์ร ับ ฝากเกิ ด ขัด ข้อ งท าให้ผู ฝ้ ากไม่ส ามารถ
ด าเนิ น การโอน รั บโอนหรื อยกเลิ กการโอนหลักทรั พย์ตาม (2.1) ด้วยระบบดังกล่ าวได้เอง ผูฝ้ ากอาจ
มอบหมายให้ศูนย์รับฝากดาเนิ นการดังกล่าวแทน
ในกรณี ที่ผูฝ้ ากมอบหมายให้ศูนย์รับฝากดาเนิ นการแทนตามวรรคสอง ให้ผูฝ้ ากยื่นเป็ น
หนังสื อหรื อยื่ น ผ่า นระบบสื ่ อ สารอื ่น ที ่ ศูน ย์ร ับ ฝากก าหนดในแต่ล ะคราวได้ภ ายในเวลาและตาม
หลักเกณฑ์ที่ศูนย์รับฝากกาหนด ทั้งนี้ ผูฝ้ ากต้องจัดทาและส่ งหนังสื อมอบหมายดังกล่าวให้แก่ ศูนย์รับ
ฝากภายในวันทาการถัดจากวันทาการที่ได้แจ้งให้ศูนย์รับฝากดาเนิ นการดังกล่าว มิฉะนั้น ศูนย์รับฝากอาจ
ยกเลิกรายการโอนหลักทรัพย์น้ นั ได้
เมื่ อศู นย์รั บฝากได้รั บ หลัก ฐานเป็ นหนังสื อ หรื อ ที่ ยื่ นผ่ า นระบบสื่ อสารตามวรรคสาม
แล้ว ศูนย์รับฝากอาจพิจารณาดาเนิ นการโอนหรื อ รับโอน หรื อยกเลิกการโอนหลักทรัพย์ดว้ ยระบบงาน
เชื่อมโยงกับศูนย์รับฝากตามที่ได้รับมอบหมายในวันเดียวกับที่ได้รับหลักฐานนั้น
(*ความในหลักเกณฑ์ 405.01 (2) เดิมถูกยกเลิกและให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรั บฝากหลักทรั พย์ ) หมวด 400 บัญชี ฝากหลักทรั พย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิ ก
การรั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ ลงวัน ที่ 19 กั น ยายน 2556 ซึ่ ง มีผ ลใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วัน ที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็ นต้ นไป)

*405.02 ความสมบูรณ์ ของการโอนหลักทรัพย์
การโอนหลักทรัพย์จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อศูนย์รับฝากได้ลงบันทึกบัญชี ของผูฝ้ ากแล้ว เว้นแต่
การโอนหลักทรัพย์จากเจ้าของหลักทรัพย์ที่มีสญ
ั ชาติไทยไปยังเจ้าของหลักทรัพย์ที่มิได้มีสญ
ั ชาติไทย จะมี
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 400 - 9

1 มกราคม 2553

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์
ผลสมบูรณ์เมื่อนายทะเบียนของผูอ้ อกหลักทรัพย์แจ้งการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์น้ นั แก่ศูนย์รับฝาก
ทั้งนี้ การโอนหลักทรัพย์จากเจ้าของหลักทรัพย์ที่มีสัญชาติ ไทยไปยังเจ้าของหลักทรัพย์ที่มิได้มีสัญชาติ ไทย
ผูโ้ อนและผูร้ ับโอนต้องเป็ นผูฝ้ ากรายเดียวกันและต้องเก็บรักษาเอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการโอน
เพื่อให้ศูนย์รับฝากตรวจสอบได้ตลอดเวลา
กรณี การโอนหลักทรัพย์พร้อมชาระราคาหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากจะลงบันทึกบัญชีฝากหลักทรัพย์
ของผูฝ้ าก เมื่อศูนย์รับฝากได้รับแจ้งยืนยันการชาระราคาจากสานักหักบัญชี หรื อธนาคารแห่งประเทศไทย
สาหรับการโอนตราสารหนี้ พร้อมชาระราคา (DVP/RVP) หรื อการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ตาม
ข้อมูล Gross Clearing แล้วแต่กรณี
เมื่อการโอนหลักทรัพย์สมบูรณ์แล้ว ผูฝ้ ากจะเพิกถอนรายการโอนหลักทรัพย์ไม่ได้
(*ความในข้ อ 405.02 เดิมถูกยกเลิกและให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ในส่ วนที่
เกี่ยวกับงานรั บฝากหลักทรั พย์ ) หมวด 400 บัญชี ฝากหลักทรั พย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิ กการรั บ ฝาก
หลักทรั พย์ ลงวันที่ 19 กันยายน 2556 ซึ่ งมีผลใช้ บังคับตั้งแต่ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็ นต้ นไป)

*405.03 การหักโอนหลักทรัพย์
ศู นย์รับฝากจะหักโอนหลักทรั พย์ตามรายงานการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์ที่สานัก
หักบัญชี จดั ทาขึ้นตามข้อมูลที่สานักหักบัญชี ได้รับจากผูฝ้ าก โดยศูนย์รับฝากจะหัก โอนหลัก ทรั พ ย์ตาม
กาหนดเวลาส่ งมอบหลักทรัพย์ที่สานักหักบัญชีกาหนด
การหักโอนหลักทรัพย์ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) หลักทรัพย์ที่จะนามาส่ งมอบให้แ ก่ผูฝ้ ากที่ มีสิท ธิ รับมอบต้องเป็ นหลักทรัพย์ที่สามารถ
ส่ งมอบได้ตามรายงานการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ที่สานักหักบัญชี จดั ทาขึ้ น
(2) ผูฝ้ ากต้องดารงหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่ งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพย์
ที่ ซ้ื อ ขาย (Settlement Account) ของผูฝ้ ากหรื อลู กค้า ของผูฝ้ ากเพื่ อ ให้ศู น ย์รั บ ฝากด าเนิ น การหั ก โอน
หลักทรัพย์ตามข้อมูลการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ที่สานักหักบัญชี จดั ทาขึ้ น ตามกาหนดเวลาที่
ศูนย์รับฝากกาหนด
ในการหักโอนหลักทรั พย์ตามข้อบังคับนี้ ผูฝ้ ากอาจมอบหมายให้ศูนย์รับฝากดาเนิ นการโอน
หลัก ทรั พ ย์จ ากบัญ ชี ฝ ากหลัก ทรัพ ย์เ พื ่อ การฝาก การถอน หรื อ การโอนหลัก ทรั พ ย์ (Depository
Account) ของผูฝ้ ากหรื อของลูกค้า ของผูฝ้ ากที่ มีหน้า ที่ ส่ งมอบหลักทรั พ ย์ไ ปยังบัญชี ฝ ากหลักทรั พ ย์
เพื่ อ การส่ งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพ ย์ที่ซ้ื อขาย (Settlement Account) ของผูฝ้ ากหรื อของลูกค้าของ
ผูฝ้ าก และโอนหลักทรั พ ย์จากบัญชี ฝ ากหลักทรั พ ย์เ พื่ อการส่ งมอบหรื อรั บมอบหลักทรั พ ย์ที่ ซ้ื อ ขาย
(Settlement Account) ของผู ฝ้ ากหรื อ ของลูก ค้า ของผู ฝ้ ากที่ มี สิ ท ธิ รับ มอบหลัก ทรั พ ย์เ ข้า บัญ ชี ฝ าก
หลักทรั พ ย์เพื่อการฝาก การถอน หรื อการโอนหลักทรัพ ย์ (Depository Account) ของผูฝ้ ากหรื อของ
ลูกค้าของผูฝ้ ากได้ ตามวิธีการที่ ศูนย์รับฝากกาหนด

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 400 - 10

1 มกราคม 2553

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์
ในกรณี ที่ศูนย์รับฝากไม่สามารถโอนหลักทรั พย์ตามข้อมูลของผูฝ้ ากที่ ส่งผ่านสานักหักบัญชี
ตามวรรคหนึ่ ง ศู น ย์รั บ ฝากอาจโอนหลัก ทรั พ ย์ด ัง กล่ า วเข้า บัญ ชี ฝ ากหลัก ทรั พ ย์เ พื่ อ การเก็ บ รั ก ษา
หลักทรัพย์คงค้าง (Sink Account) ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ศูนย์รับฝากกาหนด
(*ความในหลักเกณฑ์ 405.03 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับ ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรั บฝากหลักทรั พย์ ) หมวด 400 บัญชี ฝากหลักทรั พย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิ ก
การรั บ ฝากหลักทรั พย์ ลงวัน ที่ 21 สิ งหาคม 2558 ซึ่ งมีผลใช้ บังคั บ ตั้งแต่ วัน ที่ 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)

*405.04 ความสมบูรณ์ ของการหักโอนหลักทรัพย์
การหักโอนหลักทรัพย์จะถือว่าเสร็ จสมบูรณ์ เมื่อศูนย์รับฝากได้ดาเนินการส่ งมอบหลักทรัพย์ของ
ผูฝ้ ากหรื อของลูกค้าของผูฝ้ ากที่มีหน้าที่ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่สานักหักบัญชี และได้ดาเนิ นการส่ งมอบ
หลักทรั พย์ดงั กล่าวจากสานักหักบัญชี ให้แก่ ผูฝ้ ากหรื อลูกค้าของผูฝ้ ากที่ มีสิทธิ รับมอบหลักทรั พย์โดย
ถูกต้องตรงตามรายงานการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ของสานักหักบัญชี
(*ความในหลักเกณฑ์ 405.04 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับ ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรั บฝากหลักทรั พย์ ) หมวด 400 บัญชี ฝากหลักทรั พย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิ ก
การรั บ ฝากหลักทรั พย์ ลงวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่ งมีผลใช้ บังคั บ ตั้งแต่ วัน ที่ 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)

406

การยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์

406.01 การยกเลิกการรับฝาก
การยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์มีได้ 2 กรณี ดังนี้
(1) การยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์โดยศูนย์รับฝากมีคาสัง่
(2) การยกเลิ กการรั บฝากหลักทรั พย์เมื่ อมี การแปลงสภาพหลักทรั พย์ หรื อ การใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยผ่านระบบงานเชื่อมโยงของศูนย์รับฝาก
406.02 เหตุที่ศูนย์ รับฝากมีคาสั่ งยกเลิก
ศูนย์รับฝากอาจมีคาสัง่ ยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ได้ในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กรณี หลักทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท ผู อ้ อกหลักทรั พ ย์ที่ ไ ม่ มีร ะบบงานทะเบี ย นสอดคล้อ งหรื อ
เชื่อมโยงกับระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝาก
(2) กรณี หลักทรัพย์ที่ครบกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นหรื อ
หุน้ กู้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้
(3) กรณี หลักทรัพย์ที่ครบกาหนดการใช้สิทธิ แปลงสภาพหรื อไถ่ถอนหรื อขายคืนครั้งสุ ดท้าย
(4) กรณี ห ลัก ทรั พ ย์ที่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์มี คาสั่ ง เพิ ก ถอนจากการเป็ นหลัก ทรั พ ย์ที่ ไ ด้รั บ
การจดทะเบี ยนหรื อที่ ได้รับอนุ ญาตให้ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ หรื อหลักทรัพย์ที่ศูนย์ซ้ื อขาย
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ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์
หลักทรัพย์มีคาสั่งเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์ได้รับการขึ้ นทะเบี ยนหรื อที่ได้รับอนุญาตให้ทาการ
ซื้ อขายได้ในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
(5) กรณี หลักทรัพย์ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ที่มีการชาระบัญชีเพื่อเลิกบริ ษทั
(6) กรณี หลักทรัพย์ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ที่ไม่อาจดาเนิ นกิจการได้ดว้ ยเหตุที่ถูกสัง่ ระงับ
การดาเนินกิจการ ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์หรื อล้มละลาย หรื อด้วยเหตุอื่นทานองเดียวกัน
(7) กรณี หลักทรัพย์อื่นใดที่ศูนย์รับฝากเห็นสมควร
การยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์มีผลตั้งแต่วนั ที่ศูนย์รับฝากกาหนด
*406.03 การดาเนินการเมื่อศูนย์ รับฝากมีคาสั่ งยกเลิก
ในกรณี ที่ศูนย์รับฝากมีคาสั่งยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ งทั้งหมด ให้ผฝู ้ าก
จัดทาบันทึกบัญชี รายชื่ อเจ้าของหลักทรัพย์ให้แก่ศูนย์รับฝากภายในเวลาที่ศูนย์รับฝากกาหนด โดยปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาบันทึ กบัญชี รายชื่ อเจ้าของหลักทรัพย์ตามหลักการที่ ศูนย์รับฝาก
กาหนด เพื่อให้ศูนย์รับฝากรวบรวมส่ งให้แก่นายทะเบียนของผูอ้ อกหลักทรัพย์น้ นั เพื่อใช้ประกอบการขอ
ออกใบหลักทรัพย์ โดยผูฝ้ ากอาจตรวจสอบใบรับหลักทรัพย์ผา่ นระบบสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบที่ศูนย์รับฝาก
จัด ให้มีข้ ึ นได้ เว้นแต่ ผูอ้ อกหลักทรั พ ย์ไ ม่ ออกใบหลักทรั พ ย์ใ ห้ ให้ผูฝ้ ากติ ด ต่ อผูอ้ อกหลักทรั พ ย์เ พื่ อ
ดาเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์น้ นั ต่อไป
หากผูฝ้ ากจัดทาบันทึ กบัญชี รายชื่ อเจ้าของหลักทรั พย์ตามวรรคหนึ่ ง โดยมี ข ้อมู ลไม่ ครบถ้วน
หรื อไม่ถูกต้องตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์รับฝากกาหนด ซึ่ งเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่ศูนย์รับฝาก
หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ ผูฝ้ ากต้องรับผิดชอบในความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
ในการขอรั บใบหลักทรั พย์ ผูฝ้ ากต้องยื่นใบรั บต่ อศู นย์รับฝากโดยจะขอรั บใบหลัก ทรัพ ย์ไ ด้
ภายในเวลาที ่ ศ ูน ย์ร ับ ฝากก าหนด ถ้า ผู ฝ้ ากไม่ ม ารั บ ภายในเวลาดัง กล่ า วศู น ย์รั บ ฝากอาจเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาใบหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากกาหนด
**กรณี หลักทรัพย์ที่ครบกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายสาหรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้
ศูนย์รับฝากจะบันทึกรายการถอนหลักทรัพย์เพื่อยกเลิก การรับฝากและออกหลักฐานการถอนหลักทรัพย์
และใช้สิ ท ธิ แ ปลงสภาพแทนการออกใบหลัก ทรั พ ย์ให้แก่ผฝู ้ าก โดยผูฝ้ ากอาจตรวจสอบหลักฐานการ
ถอนหลักทรัพย์และใช้สิทธิ แปลงสภาพผ่ า นระบบสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีข้ ึน
(*ความในหลักเกณฑ์ 406.03 เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรั บฝากหลักทรั พย์ ) หมวด 400 บัญชี ฝากหลักทรั พย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิ ก
การรั บ ฝากหลักทรั พย์ ลงวัน ที่ 21 สิ งหาคม 2558 ซึ่ งมีผลใช้ บังคั บ ตั้งแต่ วัน ที่ 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)
(**เพิ่มความในหลักเกณฑ์ 406.03 วรรคท้ าย โดยข้ อบังคับ ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ในส่ วนที่เกี่ยวกับงานรั บ
ฝากหลัก ทรั พ ย์ ) หมวด 400 บัญ ชี ฝ ากหลักทรั พย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิ ก การรั บ ฝากหลักทรั พย์
ลงวัน ที่ 31 มีน าคม 2559 ซึ่ งมีผลใช้ บังคั บ ตั้งแต่ วัน ที่ 4 เมษายน 2559 เป็ นต้ นไป)
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