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ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก(ในส่ วนทีเกียวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 500 การใช้หลักทรัพย์เป็ นประกัน

ข้ อบังคับ
หมวด 500 การใช้ หลักทรัพย์ เป็ นประกัน
501

หลักทัว! ไป

การใช้หลักทรัพย์เป็ นประกันการชําระหนี6 มีหลักการสําคัญดังต่อไปนี6
(1) ผูฝ้ ากหรื อลูกค้าของผูฝ้ ากอาจใช้หลักทรัพย์ทีฝากในระบบของศูนย์รับฝากเป็ นประกัน
การชําระหนี6ทีมิใช่กรณี ตามมาตรา 195 ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) การใช้หลักทรัพย์เป็ นประกัน ผูฝ้ ากมีหน้าทีกาํ หนดหลักเกณฑ์เกียวกับการใช้หลักทรัพย์
เป็ นประกันของลูกค้าของผูฝ้ ากให้เหมาะสมชัดเจนโดยไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี6

502

การใช้ หลักทรัพย์ เป็ นประกัน

*502.01 วิธีการใช้ หลักทรัพย์ เป็ นประกัน
ผูฝ้ ากที ประสงค์จะบันทึ กการใช้หลักทรั พ ย์ที ฝ ากในระบบของศู นย์รั บฝากเป็ นประกันต้อง
ดําเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี6
(1) ผูฝ้ ากต้องบันทึ กข้อมูลการใช้หลักทรัพย์เป็ นประกันในบัญชี ฝากหลักทรัพย์เพือการเก็บ
รักษาของผูฝ้ ากหรื อของลูกค้าของผูฝ้ ากผ่านระบบสื ออิเล็กทรอนิ กส์ในระบบทีศูนย์รับฝากจัดให้มีข6 ึนเพือ
เป็ นประกันการชําระหนี6ของผูร้ ับหลักทรัพย์เป็ นประกัน
(2) เมือผูฝ้ ากได้บนั ทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตาม (1) แล้ว ศูนย์รับฝากจะระงับการถอนหรื อ
การโอนหลักทรัพย์ดงั กล่าวจนกว่าจะมีการเพิกถอนการใช้หลักทรัพย์เป็ นประกัน พร้อมกับบันทึกการใช้
เป็ นประกันในระบบสื ออิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์รับฝาก
(*ความในหลักเกณฑ์ 502.01 เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นี"แ ทน โดยข้ อ บังคั บ บริ ษัท ศูน ย์ รับ ฝาก
หลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด (ในส่ วนที4 เกี4 ยวกับ งานรั บ ฝากหลักทรั พย์ ) หมวด 500 การใช้ หลักทรั พย์ เป็ นประกัน
ลงวัน ที4 21 สิ งหาคม 2558 ซึ4 งมี ผลใช้ บังคั บ ใช้ ตั"งแต่ วัน ที4 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)

502.02 การบันทึกข้ อมูลการใช้ หลักทรัพย์ เป็ นประกัน
(1) การบันทึกข้อมูลการใช้หลักทรัพย์เป็ นประกันโดยผูฝ้ าก
ผูฝ้ ากต้อ งบัน ทึ ก ข้อ มูลการใช้ห ลัก ทรัพ ย์เ ป็ นประกัน โดยแยกการใช้เ ป็ นประกัน เพือ
บัญ ชี ข องผูฝ้ ากออกจากการใช้เป็ นประกันเพื อบัญชี ของลูกค้าของผูฝ้ าก โดยต้องมี ร ายการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี6

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 500 - 1
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ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก(ในส่ วนทีเกียวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 500 การใช้หลักทรัพย์เป็ นประกัน

(1.1) เลขทีผฝู ้ าก
(1.2) เลขทีบญั ชีทีใช้หลักทรัพย์เป็ นประกัน
(1.3) ชือหลักทรัพย์และจํานวนหน่วยของหลักทรัพย์
(1.4) ชื อ-สกุลและที อยู่ของผูใ้ ห้หลักทรัพย์เป็ นประกัน ผูร้ ับหลักทรัพย์เป็ นประกัน และ
ผูร้ ับผลประโยชน์
(1.5) วัน เดือน ปี ทีบนั ทึกการใช้หลักทรัพย์เป็ นประกัน
(1.6) ข้อมูลอืนตามทีศูนย์รับฝากกําหนด
ผูฝ้ ากต้องดูแลความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทีบนั ทึก โดยเก็บรักษาเอกสารหรื อหลักฐาน
ทีเกียวข้องกับการใช้หลักทรัพย์เป็ นประกันเพือศูนย์รับฝากอาจเรี ยกดูได้
* (2) การบันทึกข้อมูลการใช้เป็ นประกันโดยศูนย์รับฝาก
ศูนย์รั บฝากจะบันทึ กข้อมูลการใช้หลัก ทรั พ ย์เ ป็ นประกันในบัญชี ฝ ากหลักทรั พ ย์เ พื อ
การเก็บรักษาโดยแยกเป็ นการใช้เป็ นประกันเพือบัญชีของผูฝ้ ากและเพือบัญชีของลูกค้าของผูฝ้ าก
(*ความในหลักเกณฑ์ 502.02(2) เดิ มถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นี"แทน โดยข้ อบังคับบริ ษัท ศูนย์ รับฝาก
หลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด (ในส่ วนที4 เกี4 ยวกับ งานรั บ ฝากหลักทรั พย์ ) หมวด 500 การใช้ หลักทรั พย์ เป็ นประกัน
ลงวัน ที4 21 สิ งหาคม 2558 ซึ4 งมี ผลใช้ บังคั บ ใช้ ตั"งแต่ วัน ที4 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)

502.03 วันและเวลาดําเนินการบันทึกการใช้ หลักทรัพย์ เป็ นประกัน
ผูฝ้ ากสามารถดําเนิ นการบันทึ กการใช้หลักทรัพย์เป็ นประกันในระบบของศูนย์รับฝากได้ใน
ทุ กวันทํา การของศู น ย์รั บ ฝากตามกํา หนดระยะเวลาที ศู น ย์รั บ ฝากประกาศกํา หนด และหากมีก าร
เปลียนแปลงเวลาทําการดังกล่าว ศูนย์รับฝากจะแจ้งให้ผูฝ้ ากทราบ
502.04 การเปลีย! นแปลงข้ อมูลที!บันทึกการใช้ หลักทรัพย์ เป็ นประกัน
ผูฝ้ ากอาจเปลี ยนแปลงข้อมูลที บนั ทึ กการใช้หลักทรั พย์เป็ นประกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี6
(1) ผูฝ้ ากอาจเปลียนแปลงข้อมูลทีบนั ทึกการใช้หลักทรัพย์เป็ นประกันผ่านระบบของศูนย์รับฝาก
ตามหลักเกณฑ์ 502.02 โดยบันทึ กเปลียนแปลงข้อมูลผ่านระบบสื ออิเล็กทรอนิ กส์ในระบบทีศูนย์รับฝาก
จัดให้มีข6 ึนได้เฉพาะรายการดังต่อไปนี6
(1.1) การเปลียนผูร้ ับหลักทรัพย์เป็ นประกัน
(1.2) การเปลียนผูร้ ับผลประโยชน์
ผูฝ้ ากต้องดูแลความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทีบนั ทึกเปลียนแปลง โดยเก็บรักษาเอกสารหรื อ
หลักฐานทีเกียวข้องเพือศูนย์รับฝากอาจเรี ยกดูได้

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 500 - 2
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ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก(ในส่ วนทีเกียวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 500 การใช้หลักทรัพย์เป็ นประกัน

(2) การแก้ไ ขคํา นํา หน้ า ชื อ ตัว สะกด ชื อ สกุ ล หรื อที อ ยู่ ผู ้ฝ ากอาจแก้ไ ขผ่ า นระบบ
สื ออิเล็กทรอนิ กส์ในระบบที ศูนย์รับฝากจัดให้มีข6 ึนได้โดยเก็บรักษาเอกสารหรื อหลักฐานที เกียวข้องเพือ
ศูนย์รับฝากอาจเรี ยกดูได้
(3) การเปลี ยนแปลงข้อมูลนอกจากที ระบุ ตาม (1) ผูฝ้ ากอาจดําเนิ นการได้เมือได้รับอนุ ญาต
จากศูนย์รับฝาก

503

การเพิกถอนการใช้ หลักทรัพย์ เป็ นประกัน

503.01 วิธีการเพิกถอนการใช้ หลักทรัพย์ เป็ นประกัน
ผูฝ้ ากอาจเพิกถอนการใช้หลักทรั พย์เป็ นประกันไม่ว่าทั6งหมดหรื อบางส่ วนได้โดยบันทึ กผ่าน
ระบบสื ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบทีศูนย์รับฝากจัดให้มีข6 ึน
เมือผูฝ้ ากเพิกถอนการใช้หลักทรัพย์เป็ นประกันแล้ว ศูนย์รับฝากจะยกเลิกการระงับการถอนหรื อ
การโอนหลัก ทรั พ ย์ด ัง กล่ า ว พร้ อ มกับ บัน ทึ ก การเพิ ก ถอนการใช้ห ลัก ทรั พ ย์เ ป็ นประกัน ในระบบ
สื ออิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์รับฝาก

*504 การบังคับขายทอดตลาด
ผู ้ฝ ากอาจแจ้ง การบัง คับ หลัก ทรั พ ย์ที ใ ช้เ ป็ นประกัน โดยการขายทอดตลาดหรื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี6
(1) การขายทอดตลาด
(1.1) กรณี ข ายทอดตลาดโดยมี ใ บหลัก ทรั พ ย์ป ระกอบ ผู ้ฝ ากต้อ งดํา เนิ น การถอน
ใบหลักทรั พย์ทีใช้เป็ นประกันที ฝากไว้กบั ศูนย์รับฝาก เพือนําใบหลักทรัพย์น6 นั ไปดําเนิ นการขายทอดตลาด
ต่อไป
(1.2) กรณี ขายทอดตลาดโดยไม่มีใบหลักทรัพย์ประกอบ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี6
(ก) เมื อมี การขายหลักทรั พย์ทีใช้เป็ นประกันแล้ว ผูฝ้ ากต้องบันทึ กการขายผ่า น
ระบบสื อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ใ นระบบที ศู น ย์รั บ ฝากจัด ให้มี ข6ึ น โดยศู น ย์รั บ ฝากจะแจ้ง การขายให้แ ก่
นายทะเบียนเพือดําเนินการต่อไป ทั6งนี6 ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี6เพือศูนย์รับฝาก
อาจเรี ยกดูได้
(ก.1) หนังสื อบอกกล่าวการบังคับขาย
(ก.2) หนังสื อรับรองการขายทอดตลาด
(ก.3) หลักฐานอืนตามทีศูนย์รับฝากกําหนด

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 500 - 3

1 มกราคม 2553

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก(ในส่ วนทีเกียวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 500 การใช้หลักทรัพย์เป็ นประกัน

(ข) ผูฝ้ ากจะบันทึ กการขายตาม (ก) ในระหว่างวันปิ ดสมุ ดทะเบี ยนพักการโอน
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์น6 นั ไม่ได้
(ค) เมื อศู นย์รั บฝากยกเลิ กการระงับ การถอนหรื อ การโอนหลักทรั พ ย์ที ใช้เ ป็ น
ประกันทีได้ขายทอดตลาดแล้ว ให้ผฝู ้ ากดําเนินการดังต่อไปนี6
(ค.1) ถ้าผูซ้ 6ื อจากการขายทอดตลาดประสงค์จะรับโอนหลักทรัพย์ดงั กล่าว
เข้า ไว้ในบัญชี ฝ ากหลัก ทรั พ ย์ ผูฝ้ ากต้องดํา เนิ นการโอนหลักทรั พ ย์น6 ัน จากบัญชี ฝ ากหลัก ทรั พ ย์เ พื อ
การเก็บรักษาของผูฝ้ ากไปยังบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามทีผซู ้ 6ื อแจ้ง
(ค.2) ถ้าผูซ้ 6ื อจากการขายทอดตลาดประสงค์จะขอออกใบหลักทรั พ ย์ใหม่
ผูฝ้ ากต้องดําเนินการให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์ใหม่ต่อไป
(2) การขายในตลาดหลักทรัพย์
(2.1) เมือมีการขายหลักทรัพย์ทีใช้เป็ นประกันในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ผูฝ้ ากต้องบันทึ ก
การขายทอดตลาดในตลาดหลักทรัพย์ผ่านระบบสื ออิเล็กทรอนิ กส์ในระบบทีศูนย์รับฝากจัดให้มีข6 ึน โดย
ศูนย์รับฝากจะแจ้งการขายทอดตลาดให้แก่นายทะเบียนเพือดําเนินการต่อไป
ทั6งนี6 ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี6เพือศูนย์รับฝากอาจเรี ยกดูได้
(ก) หนังสื อบอกกล่าวการบังคับขาย
(ข) หนังสื อรับรองการขายหลักทรัพย์ทีใช้เป็ นประกันในตลาดหลักทรัพย์ทีรับรอง
โดยสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ทีขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวตามแบบทีศูนย์รับฝากกําหนด
(ค) หลักฐานอืนตามทีศูนย์รับฝากกําหนด
(2.2) เมือศูนย์รับฝากยกเลิกการระงับการถอนหรื อการโอนหลักทรัพย์ทีใช้เป็ นประกันที
ได้ขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ผูฝ้ ากต้องดํารงหลักทรัพย์ไว้ในบัญชี ฝากหลักทรัพย์เพือการส่ งมอบหรื อ
รับมอบหลักทรัพย์ทีซ6ื อขาย (Settlement Account) ของผูฝ้ ากหรื อของลูกค้าของผูฝ้ าก เพือการดําเนิ นการ
หักโอนหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ 405.03
(*ความในหลักเกณฑ์ 502.02(2) เดิ มถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นี"แทน โดยข้ อบังคับบริ ษัท ศูนย์ รับฝาก
หลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด (ในส่ วนที4 เกี4 ยวกับ งานรั บ ฝากหลักทรั พย์ ) หมวด 500 การใช้ หลักทรั พย์ เป็ นประกัน
ลงวัน ที4 21 สิ งหาคม 2558 ซึ4 งมี ผลใช้ บังคั บ ใช้ ตั"งแต่ วัน ที4 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)
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ความผูกพันและความสมบูรณ์ ของการใช้ หลักทรัพย์ เป็ นประกัน

การบันทึ กการใช้หลักทรั พย์เ ป็ นประกันตามข้อบังคับนี6 ให้มีผ ลผูกพันผูฝ้ ากเมื อผูฝ้ ากได้ส่ ง
รายการทีบนั ทึกเข้าระบบของศูนย์รับฝาก

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 500 - 4
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ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก(ในส่ วนทีเกียวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 500 การใช้หลักทรัพย์เป็ นประกัน

การใช้หลักทรัพย์เป็ นประกันตามวรรคหนึ งให้มีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาที ใช้หลักทรัพย์
เป็ นประกัน เมือระบบของศูนย์รับฝากได้ตอบรับการบันทึกการใช้หลักทรัพย์เป็ นประกันตามเวลาทีผฝู ้ าก
ได้บนั ทึกไว้ในระบบอิเล็กทรอนิ กส์ทีศูนย์รับฝากจัดให้มีข6 ึน โดยผูฝ้ ากสามารถเรี ยกดูรายการทีบนั ทึกใน
ระบบของศูนย์รับฝากได้
*********************
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