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ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนท่ีเก่ียวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 300 ผูฝ้าก 

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั   300 - 1 1 มกราคม 2553 

ข้อบังคบั 
หมวด 300 ผู้ฝาก 

 
*301 บุคคลทีศู่นย์รับฝากอนุญาตให้เป็นผู้ฝาก 
 บุคคลท่ีศูนยรั์บฝากอาจอนุญาตใหเ้ป็นผูฝ้ากมีดงัต่อไปน้ี  

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(2) บริษทัหลกัทรัพย ์
(3) สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน   
(4) บริษทัประกนัชีวิตหรือบริษทัประกนัวินาศภยัตามกฎหมายว่าดว้ยประกนัชีวิตหรือประกนั

วินาศภยั 
(5) นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ผูดู้แล

และเกบ็รักษาหลกัทรัพย ์ผูอ้อกใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ี์เกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
(6) นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจเป็นศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยท์ั้งในและ/หรือต่างประเทศ  
(7) นิติบุคคลท่ีประกอบการเป็นส านกัหกับญัชีทั้งในและ/หรือต่างประเทศ 
(8) นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจธนาคารซ่ึงจดัตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ และไม่มีส านกังาน

สาขาหรือตวัแทนในประเทศไทย  
(9)  นิติบุคคลท่ีออกหลกัทรัพยห์รือนิติบุคคลท่ีออกหลกัทรัพยท่ี์อา้งอิงบนหลกัทรัพย์อ่ืน และ

เกบ็รักษาหลกัทรัพยท่ี์ตนออกและหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
(10) นิติบุคคลท่ีมีขอ้ตกลงจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(10.1) ขาย จ าหน่าย จ่าย โอน หรือแลกเปล่ียนหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บุคคลท่ีรับซ้ือหรือรับโอน

ท่ีมีความเก่ียวพนักบันิติบุคคลดงักล่าวในฐานะเป็นพนักงาน ลูกจา้ง ผูถื้อหลกัทรัพยข์องนิติบุคคลนั้น 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั และนิติบุคคลนั้นไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูดู้แลและเก็บรักษา

หลกัทรัพย์ของผูร้ับซ้ือหรือผูร้ับโอนตามเง่ือนไขอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีศูนย์รับฝากเห็นสมควรให้มี

การใชบ้ริการของศูนยรั์บฝาก 

(10.2) ใหสิ้นเช่ือแก่ผูรั้บซ้ือหรือผูรั้บโอนเพ่ือการรับซ้ือหรือรับโอนหลกัทรัพยต์าม (10.1) 
(11) นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึนโดยเฉพาะ 
(12) นิติบุคคลอ่ืนท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด 
ศูนย์รับฝากอาจก าหนดหลกัเกณฑ์การเป็นผูฝ้ากเพิ่มเติมส าหรับนิติบุคคลตาม (6) ถึง (8) 

ท่ีประกอบธุรกิจในต่างประเทศได ้ 



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนท่ีเก่ียวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 300 ผูฝ้าก 

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั   300 - 2 1 มกราคม 2553 

(*ความในหลักเกณฑ์ 301 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (ในส่วนท่ีเก่ียวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 300 ผู้ฝาก ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมีผลใช้
บังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 
302 การรับสมคัรผู้ฝาก 
302.01 ขั้นตอนการรับสมคัร 

(1) ผูส้มัครต้องยื่นค าขอเป็นผูฝ้ากตามแบบท่ีศูนย์รับฝากก าหนด  พร้อมยื่นเอกสารและ
หลกัฐานดงัต่อไปน้ี  

 (1.1)  หนงัสือรับรองการจดัตั้งบริษทัท่ีออกโดยหน่วยราชการท่ีรับผิดชอบซ่ึงไดอ้อกไว้
ไม่เกิน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีลงในหนงัสือรับรองดงักล่าว 

 (1.2)  ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการของบริษทั (ถา้มี)  
 (1.3)  หลกัฐานอ่ืนตามท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด 

(2) เมื่อศูนย ์รับฝากพิจารณาเห็นว่าผูส้มคัรมีคุณสมบัติครบถว้น ศูนย์รับฝากจะแจ้งผล
การพิจารณาใหผู้ส้มคัรทราบ โดยศูนยรั์บฝากอาจก าหนดเง่ือนไขใดๆ ให้ผูส้มคัรปฏิบติัก่อนการอนุมติั
เป็นผูฝ้ากได ้

(3) เม่ือผูส้มคัรไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขตามหลกัเกณฑ ์302.01 (2) ครบถว้นแลว้ ศูนยร์ับฝาก
จะก าหนดวนัเร่ิมเป็นผูฝ้ากและแจง้ใหผู้ส้มคัรทราบ 

การพิจารณารับสมคัรผูฝ้ากของศูนยรั์บฝากถือเป็นท่ีสุด 
 
*303 สิทธิและหน้าทีข่องผู้ฝาก 
303.01 สิทธิของผู้ฝาก 

(1) ท าการเปิดบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือผูฝ้ากหรือเพ่ือลูกคา้ของผูฝ้ากผ่านระบบงานเช่ือมโยงกบั
ศูนยรั์บฝาก  
 (2) รับบริการการฝาก การถอน หรือการโอนหลกัทรัพย ์หรือบริการอ่ืนใดท่ีศูนยรั์บฝากจดัใหมี้ข้ึน 
โดยศูนยรั์บฝากอาจจดัใหมี้การบริการแก่ผูฝ้ากแตกต่างกนัตามประเภทบญัชีฝากหลกัทรัพย ์
 
303.02 หน้าที่ของผู้ฝาก 

(1)  ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้บงัคบั หนงัสือเวียน หรือค าสั่งของศูนยรั์บฝาก และยินยอม
ใหศู้นยรั์บฝากพิจารณาลงโทษหากผูฝ้ากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม ทั้งน้ี ผูฝ้ากมีหนา้ท่ีด าเนินการใหลู้กคา้
ของผูฝ้ากรับทราบและยินยอมปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัลกูคา้ 

(2)  ให้ความร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนักงานของศูนยรั์บฝาก หรือบุคคลใดท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากศูนยรั์บฝาก คณะอนุกรรมการวินยั และคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ของศูนยรั์บฝาก 



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนท่ีเก่ียวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 300 ผูฝ้าก 

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั   300 - 3 1 มกราคม 2553 

(3)  ตรวจสอบความถูกตอ้งเป็นประจ าทุกวนัท าการในขอ้มูลยอดหลักทรัพยค์งเหลือ และ
การท ารายการของผูฝ้ากหรือของลูกคา้ของผูฝ้ากในรายงานท่ีศูนยรั์บฝากจดัส่งให้แก่ผูฝ้าก หากผูฝ้าก
พบว่าข้อมูลยอดหลกัทรัพย์คงเหลือและการท ารายการของผูฝ้ากหรือของลูกค้าของผูฝ้ากไม่ถูกต้อง
หรือไม่ตรงกบัขอ้มูลในรายงานของศูนยรั์บฝาก ผูฝ้ากตอ้งแจง้ให้ศูนยรั์บฝากทราบภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัท่ีผูฝ้ากทราบ 

(4)  จดัส่งขอ้มูลใดๆ ท่ีศูนยรั์บฝากร้องขอ โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น
และเป็นปัจจุบนั ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด หากผูฝ้ากพบวา่ขอ้มลูท่ีจดัส่งไม่ถูกตอ้ง
หรือไม่ครบถว้นหรือไม่เป็นปัจจุบนั ผูฝ้ากตอ้งแกไ้ขขอ้มูลดงักล่าวให้ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 
โดยตอ้งแจง้และจดัส่งขอ้มลูการแกไ้ขดงักล่าวใหศู้นยรั์บฝากทนัทีพร้อมช้ีแจงเหตุผลประกอบ 

(5)  ให้ความร่วมมือและยินยอมให้ศูนยรั์บฝากหรือบุคคลท่ีศูนยรั์บฝากมอบหมายตรวจสอบ 
รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ของผูฝ้าก 

(6)  ช าระค่าธรรมเนียม ค่าปรับ หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ตามท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด  
(7)  ยินยอมให้ศูนยรั์บฝากเปิดเผยหรือแลกเปล่ียนขอ้มูลของผูฝ้ากหรือของลูกคา้ของผูฝ้าก

ท่ีบนัทึกในระบบการรับฝากและ/หรือผ่านระบบงานเชื่อมโยงกบัระบบการรับฝาก และขอ้มูลท่ี
เก่ียวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด หนังสือเวียนหรือค าสั่งของศูนย์รับฝาก รวมทั้ ง
การพิจารณาลงโทษผูฝ้ากแก่ทางการหรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการก ากบัดูแลให้แก่ส านกังาน 
ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และส านกัหกับญัชี หรือ
เป็นการเปิดเผยตามท่ีกฎหมายก าหนด  

(8)  ในกรณีท่ีผู ้ฝากมีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมูลของผูฝ้ากหรือลูกค้าของผูฝ้ากต่อทางการหรือ
หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลหรือเป็นการเปิดเผยตามท่ีกฎหมายก าหนด และศูนยรั์บฝากไดเ้ปิดเผย
ขอ้มลูของผูฝ้ากหรือลกูคา้ของผูฝ้ากแลว้ ใหถื้อวา่ผูฝ้ากไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวแลว้ 

 
303.03 การมรีะบบงานเช่ือมโยงกบัศูนย์รับฝาก 

ผูฝ้ากตอ้งมีระบบงานดา้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีสอดคลอ้งและสามารถ
เช่ือมโยงกบัระบบการรับฝากของศูนยรั์บฝาก โดยระบบงานดงักล่าวอาจเป็นระบบท่ีผูฝ้ากหรือศูนยรั์บฝาก
เป็นผูจ้ดัใหมี้ข้ึน ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด 
 
303.04 การเปิดบัญชีฝากหลกัทรัพย์ 

เม่ือศูนยรั์บฝากอนุมติัให้ผูส้มคัรเป็นผูฝ้ากแลว้ ผูฝ้ากอาจเปิดบญัชีฝากหลกัทรัพย์เพ่ือการฝาก 
การถอน และการโอนหลกัทรัพย์ก ับศูนย ์รับฝากและอาจขอเปิดบัญชีฝากหลกัทรัพย์เพิ่มเติมได้ 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด 
 



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนท่ีเก่ียวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 300 ผูฝ้าก 

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั   300 - 4 1 มกราคม 2553 

303.05 การจดัท าบัญชีรายช่ือเจ้าของหลกัทรัพย์ 
 ผูฝ้ากท่ีเปิดบญัชีฝากหลกัทรัพยต์อ้งจดัท าบญัชีรายช่ือเจา้ของหลกัทรัพยท่ี์ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝาก
ใหถ้กูตอ้งครบถว้น โดยตอ้งมีรายการเก่ียวกบัเจา้ของหลกัทรัพยอ์ยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  

(1) ช่ือและช่ือสกลุ  
(2) ท่ีอยู ่ 
(3) อาชีพและสญัชาติ  
(4) ช่ือหลกัทรัพย ์ 
(5) จ านวนหลกัทรัพย ์ 
(6) เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ส าหรับกรณีท่ีเจา้ของหลกัทรัพยเ์ป็นบุคคลธรรมดาท่ีมี

สัญชาติไทย หรือเลขท่ีหนงัสือเดินทางหรือเลขท่ีใบส าคญัคนต่างดา้ว ส าหรับกรณีท่ีเจา้ของหลกัทรัพย์
เป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิไดมี้สญัชาติไทย  

(7) เลขท่ีทะเบียนนิติบุคคลส าหรับกรณีท่ีเจา้ของหลกัทรัพยเ์ป็นนิติบุคคล 
(8) ข้อมูลบัญชีธนาคารเพ่ือรับผลประโยชน์ (กรณีนายทะเบียนของผูอ้อกหลกัทรัพย์

ก าหนด) 
(9) รายการอ่ืนใดตามท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด 
ผูฝ้ากต้องเก็บรักษาและบันทึกบัญชีรายช่ือเจ ้าของหลักทรัพย์ให้ถูกต้องครบถ้วนและ

เป็นปัจจุบนัเพ่ือใหศู้นยรั์บฝากหลกัทรัพยต์รวจสอบไดต้ลอดเวลา โดยศูนยรั์บฝากอาจเรียกใหผู้ฝ้ากแสดง
หรือจดัส่งบญัชีรายช่ือดงักล่าวไดต้ามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และภายในก าหนดเวลาท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด  
 
303.06 การจดัท าบันทึกบัญชีรายช่ือเจ้าของหลกัทรัพย์ 

(1) **ในวนัปิดสมุดทะเบียนของผูอ้อกหลกัทรัพย์หรือวนัถึงก าหนดไถ่ถอนหรือขายคืน
หลักทรัพย์หรือวนัถึงก าหนดให้สิทธิอ่ืนใดแก่ผูถื้อหลกัทรัพย์ ผูฝ้ากต้องจัดส่งบัญชีรายช่ือเจ้าของ
หลกัทรัพยใ์นวนัก่อนวนัแรกท่ีปิดสมุดทะเบียน หรือวนัก่อนวนัถึงก าหนดไถ่ถอนหรือขายคืนหลกัทรัพย ์
หรือในวนัถึงก าหนดใหสิ้ทธิอ่ืนใด แลว้แต่กรณี ใหแ้ก่ศูนยรั์บฝากโดยผ่านระบบการรับฝากและ/หรือผ่าน
ระบบงานเช่ือมโยงกับศูนย์รับฝากและภายในก าหนดเวลาท่ีศูนย์รับฝากก าหนด เพ่ือให้ศูนย์รับฝาก
รวบรวมส่งใหแ้ก่นายทะเบียนของผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั้นต่อไป  

ทั้งน้ี หากผูฝ้ากใชวิ้ธีบนัทึกบญัชีรายช่ือเจา้ของหลกัทรัพยโ์ดยผ่านระบบการรับฝาก
และ/หรือผ่านระบบงานเช่ือมโยงกบัศูนยรั์บฝากแทนการจดัส่งบญัชีรายช่ือเจา้ของหลกัทรัพย ์ให้ถือว่า 
ผูฝ้ากไดด้ าเนินการจดัส่งบญัชีรายช่ือเจา้ของหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึงแลว้ 

บญัชีรายช่ือเจา้ของหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึงตอ้งปรากฏรายช่ือเจา้ของหลกัทรัพยแ์ยก
ตามบญัชีท่ีผูฝ้ากเปิดเพ่ือผูฝ้ากและเพ่ือลูกคา้ของผูฝ้ากและตอ้งปรากฏรายช่ือบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยเป็น
เจา้ของหลกัทรัพย ์ยกเวน้หลกัทรัพยซ่ึ์งมีการบนัทึกโดยระบุช่ือหลกัทรัพยแ์ละเคร่ืองหมายตามวิธีการท่ี
ศูนยรั์บฝากก าหนด ตอ้งปรากฏรายช่ือบุคคลท่ีมิไดมี้สญัชาติไทยเป็นเจา้ของหลกัทรัพย ์   



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนท่ีเก่ียวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 300 ผูฝ้าก 

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั   300 - 5 1 มกราคม 2553 

มิให ้น าความในวรรคสามมาใช ้บ งัค บัก บับญัชีร าย ชื่อบ ุคคลที่เ ป็น เจ า้ของ
หลกัทรัพยอ์นัเป็นหลกัทรัพยท่ี์ไม่มีขอ้จ ากดัตามกฎหมายเก่ียวกบัการถือหลกัทรัพยข์องบุคคลท่ีมิไดมี้
สญัชาติไทยและบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีเป็นเจา้ของหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นนิติบุคคลซ่ึง
จดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีบญัชีรายช่ือเจา้ของหลกัทรัพยท่ี์ผูฝ้ากจดัส่ง/บนัทึกในระบบการรับฝากและ/
หรือผ่านระบบงานเช่ือมโยงกบัระบบการรับฝากมีขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัน้ี 
ศูนยร์ับฝากมีสิทธิไม่รับบญัชีรายช่ือดงักล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนหรือไม่ส่งบญัชีรายช่ือนั้นให้แก่
นายทะเบียนของผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ด ้และหาก เกิดความเสียหายใดแก่ศูนยร์ับฝากหรือเจา้ของ
หลกัทรัพยเ์น่ืองจากเหตุดงักล่าว ผูฝ้ากตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้น 

 (2) ศูนยรั์บฝากอาจพิจารณาปรับผูฝ้ากตามอตัราท่ีศูนย์รับฝากก าหนดได้ หากผูฝ้ากไม่
จดัส่ง/บนัทึกบญัชีรายช่ือเจา้ของหลกัทรัพยภ์ายในเวลาท่ีศูนยรั์บฝากก าหนดตามหลกัเกณฑ ์303.06 (1)   

ทั้งน้ี เมื่อพน้ก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ศูนยร์ับฝากอาจพิจารณาขยายระยะเวลา
เพ่ือให้ผูฝ้ากจดัส่ง/บนัทึกบญัชีรายช่ือเจา้ของหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ศูนยรั์บฝากได ้ทั้งน้ี หากผูฝ้ากยงัไม่จดัส่ง/
บนัทึกบญัชีรายช่ือเจา้ของหลกัทรัพยภ์ายในก าหนดท่ีศูนยรั์บฝากขยายให้แลว้ ศูนยรั์บฝากอาจไม่รับบญัชี
รายช่ือนั้นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่จดัส่งบญัชีรายช่ือนั้นใหแ้ก่นายทะเบียนของผูอ้อกหลกัทรัพย ์
โดยผูฝ้ากตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดจากการไม่ด าเนินการดงักล่าว 

(3) กรณีบญัชีรายช่ือเจ้าของหลกัทรัพยท่ี์ผูฝ้ากจัดส่ง/บันทึกตามหลกัเกณฑ์ 303.06 (1) มี
ขอ้มลูไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัน้ี ผูฝ้ากอาจขอแกไ้ขขอ้มูลดงักล่าวให้ถูกตอ้งครบถว้น
ไดต้ามท่ีศูนยรั์บฝากเห็นสมควร โดยศูนยรั์บฝากอาจพิจารณาปรับผูฝ้ากตามอตัราท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด 

กรณีเกิดความเสียหายแก่ศูนยรั์บฝากหรือเจา้ของหลกัทรัพย ์เน่ืองจากขอ้มูลในบญัชีรายช่ือ
เจา้ของหลกัทรัพยท่ี์ผูฝ้ากจดัส่ง/บนัทึกไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง ผูฝ้ากตอ้งรับผิดชอบในความเสียหาย
ดงักล่าว 

(*ความในหลักเกณฑ์ 303 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (ในส่วนท่ีเก่ียวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 300 ผู้ฝาก ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมีผลใช้
บังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

(**ความในวรรคหน่ึงของหลักเกณฑ์ 303.06 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัท 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ในส่วนท่ีเก่ียวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 300 ผู้ ฝาก ลงวันท่ี  
25 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 

 
304 การมอบหมายบุคคลใดปฏบัิติหน้าที ่

*(1) ผูฝ้ากจะมอบหมายให้บุคคลใดเป็นตวัแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีผูฝ้ากมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติั
ต่อศูนยรั์บฝากไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามหลกัเกณฑท่ี์ศูนยรั์บฝากก าหนด เช่น การฝาก ถอน โอน



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนท่ีเก่ียวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 300 ผูฝ้าก 

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั   300 - 6 1 มกราคม 2553 

หรือการยกเลิกการโอนหลกัทรัพย์ การรับใบหลกัทรัพย์ หรือการจัดท าบันทึกบัญชีรายช่ือเจ้าของ
หลกัทรัพย ์จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากศูนยรั์บฝากก่อน 

การแต่งตั้ ง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกตัวแทนของผูฝ้าก ให้กระท าตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ศูนยรั์บฝากก าหนด  

 (2) ผูฝ้ากตามหลกัเกณฑ์ 301 (8) ต้องมอบหมายให้ศูนย์รับฝากเป็นตวัแทนในการปฏิบัติ
หนา้ท่ีในส่วนท่ีผูฝ้ากมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัต่อศูนยรั์บฝาก  

(*ความในหลักเกณฑ์ 304 (1) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ในส่วนท่ีเก่ียวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 300 ผู้ฝาก ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 
ซ่ึงมีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 

305 การลงโทษและการพ้นสภาพการเป็นผู้ฝาก 
305.01  บทลงโทษ 

หากผูฝ้ากใดกระท าการฝ่าฝืนหรือมีส่วนร่วมในการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั หนงัสือเวียน หรือค าสั่งของศูนยรั์บฝาก ศูนยรั์บฝากอาจพิจารณาลงโทษ
ผูฝ้ากนั้นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งประกอบกนัดงัต่อไปน้ี 
 (1) ตกัเตือน 

(2) ภาคทณัฑ ์
(3) ปรับเป็นเงิน 
(4) จ ากดัขอบเขตการใชบ้ริการของศูนยรั์บฝาก 
(5) ระงบัการใหบ้ริการของศูนยรั์บฝากเป็นการชัว่คราว 
(6) ใหพ้น้สภาพการเป็นผูฝ้าก 
(7) กระท าการใดๆ ท่ีศูนยรั์บฝากเห็นสมควร 

 
305.02 การพ้นสภาพการเป็นผู้ฝาก 

(1) ผูฝ้ากร้องขอ 
การพน้สภาพการเป็นผูฝ้ากโดยผูฝ้ากร้องขอ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 
(1.1) ผูฝ้ากแจง้ยกเลิกการเป็นผูฝ้ากให้ศูนยรั์บฝากทราบล่วงหนา้ก่อนวนัท่ีประสงค์จะ

ยกเลิกการเป็นผูฝ้ากไม่นอ้ยกวา่ระยะเวลาท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด 
(1.2) ผูฝ้ากตอ้งด าเนินการถอนหรือโอนหลกัทรัพยอ์อกจากบญัชีฝากหลกัทรัพยข์องผูฝ้ากทั้งหมด  
(1.3) เม่ือผูฝ้ากด าเนินการตาม (1.1) และ (1.2) แลว้ ศูนยรั์บฝากจะแจง้การพน้สภาพการ

เป็นผูฝ้ากใหผู้ฝ้ากทราบพร้อมกบัปิดบญัชีฝากหลกัทรัพยท์ั้งหมดของผูฝ้ากนั้น 
(2) ศูนยรั์บฝากมีค าสั่งเม่ือมีเหตุท่ีอาจท าให้ผูฝ้ากพน้สภาพการเป็นผูฝ้าก หรือศูนยรั์บฝากมี

ค าสัง่ปิดบญัชีฝากหลกัทรัพยท์ั้งหมด 



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก (ในส่วนท่ีเก่ียวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 300 ผูฝ้าก 

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั   300 - 7 1 มกราคม 2553 

การพน้สภาพการเป็นผูฝ้ากโดยศูนยร์ับฝากมีค าสั่งเม่ือมีเหตุท่ีอาจท าให้ผูฝ้ากพน้สภาพ
การเป็นผูฝ้าก หรือโดยศูนยรั์บฝากมีค าสั่งปิดบญัชีฝากหลกัทรัพยท์ั้งหมด ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการดงัต่อไปน้ี 

*(2.1) ผูฝ้ากจดัส่ง/บนัทึกบญัชีรายช่ือเจา้ของหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ศูนยรั์บฝากตามวิธีการและ
ภายในเวลาท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด เพ่ือใหศู้นยรั์บฝากรวบรวมส่งใหแ้ก่นายทะเบียนของผูอ้อกหลกัทรัพย์
เพ่ือใชป้ระกอบการขอออกใบหลกัทรัพย ์ยกเวน้ในกรณีผูอ้อกหลกัทรัพยมี์เง่ือนไขการออกใบหลกัทรัพย ์
ใหผู้ฝ้ากติดต่อกบัผูอ้อกหลกัทรัพยเ์พ่ือด าเนินการใดๆ อนัเก่ียวกบัหลกัทรัพยน์ั้นต่อไป 

หากบญัชีรายช่ือเจา้ของหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง มีขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง
ตามท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด ซ่ึงเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ศูนยรั์บฝากหรือเจา้ของหลกัทรัพย ์ผูฝ้ากตอ้ง
รับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

(2.2) ในการขอรับใบหลักทรัพย์ ผูฝ้ากต้องยื่นใบรับต่อศูนย์รับฝาก โดยจะขอรับ
ใบหลกัทรัพยไ์ดภ้ายในระยะเวลาท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด ถา้ผูฝ้ากไม่มารับภายในเวลาดงักล่าว ศูนยรั์บฝาก
อาจเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการเกบ็รักษาใบหลกัทรัพยต์ามท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด 
 บุคคลท่ีพน้สภาพการเป็นผูฝ้ากยงัคงมีหน้าท่ีช าระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีคา้ง
ต่อศูนยรั์บฝากใหค้รบถว้น  

(*ความในหลักเกณฑ์ 305.02 (2) (2.1) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ในส่วนท่ีเก่ียวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 300 ผู้ฝาก ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 
ซ่ึงมีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 
305.03 เหตุทีอ่าจท าให้ผู้ฝากพ้นสภาพการเป็นผู้ฝาก 
 ศูนยรั์บฝากอาจมีค าสัง่ใหผู้ฝ้ากพน้สภาพการเป็นผูฝ้ากไดด้ว้ยเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ผูฝ้ากขาดคุณสมบติัเป็นบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นผูฝ้าก 
 (2)  ผูฝ้ากคา้งช าระค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายใดๆ แก่ศูนยรั์บฝากเป็นเวลา 2 งวดติดต่อกนั  
 (3)  ผูฝ้ากไม่อาจด าเนินกิจการไดด้ว้ยเหตุท่ีถูกสั่งระงบัการด าเนินกิจการหรือถูกพิทกัษท์รัพย์
หรือลม้ละลายหรือดว้ยเหตุอ่ืนท านองเดียวกนั 

(4)  ผูฝ้ากช าระบญัชีเพ่ือเลิกกิจการ 
 ผูฝ้ากพน้สภาพการเป็นผูฝ้ากตั้งแต่วนัท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด 
 

306 ค่าธรรมเนียม 

ผูฝ้ากมีหนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการของศูนยรั์บฝาก
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีศูนยรั์บฝากก าหนด 
 

********************* 


