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บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 500 - 1 1 มกราคม 2553 

ข้อบังคบั 

หมวด 500 การใช้หลกัทรัพย์เป็นประกนั 

 
501 หลกัทั!วไป 
 การใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนัการชาํระหนี6  มีหลกัการสาํคญัดงัต่อไปนี6  

(1) ผูฝ้ากหรือลูกคา้ของผูฝ้ากอาจใชห้ลกัทรัพยที์�ฝากในระบบของศูนยร์ับฝากเป็นประกนั
การชาํระหนี6 ที�มิใช่กรณีตามมาตรา 195 ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(2) การใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนั ผูฝ้ากมีหนา้ที�กาํหนดหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการใชห้ลกัทรัพย์
เป็นประกนัของลกูคา้ของผูฝ้ากใหเ้หมาะสมชดัเจนโดยไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบันี6  
 

502 การใช้หลกัทรัพย์เป็นประกนั 

*502.01 วธีิการใช้หลกัทรัพย์เป็นประกนั 
 ผูฝ้ากที�ประสงค์จะบนัทึกการใช้หลกัทรัพย์ที�ฝากในระบบของศูนย์รับฝากเป็นประกันต้อง
ดาํเนินการตามวิธีการดงัต่อไปนี6   

 (1)  ผูฝ้ากตอ้งบนัทึกขอ้มูลการใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนัในบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการเก็บ
รักษาของผูฝ้ากหรือของลกูคา้ของผูฝ้ากผา่นระบบสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ในระบบที�ศูนยรั์บฝากจดัใหมี้ขึ6นเพื�อ
เป็นประกนัการชาํระหนี6ของผูรั้บหลกัทรัพยเ์ป็นประกนั 
 (2) เมื�อผูฝ้ากไดบ้นัทึกขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้นตาม (1) แลว้ ศูนยรั์บฝากจะระงบัการถอนหรือ
การโอนหลกัทรัพยด์งักล่าวจนกว่าจะมีการเพิกถอนการใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนั พร้อมกบับนัทึกการใช้
เป็นประกนัในระบบสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ของศูนยรั์บฝาก   

(*ความในหลักเกณฑ์ 502.01 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี"แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด (ในส่วนที4เกี4ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 500 การใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน 
ลงวันที4  21 สิงหาคม 2558 ซึ4 งมีผลใช้บังคับใช้ตั"งแต่วันที4  24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 

502.02 การบันทึกข้อมูลการใช้หลกัทรัพย์เป็นประกนั 

 (1) การบนัทึกขอ้มลูการใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนัโดยผูฝ้าก 
 ผูฝ้ากตอ้งบนัทึกขอ้มูลการใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนัโดยแยกการใชเ้ป็นประกนัเพื�อ

บญัชีของผูฝ้ากออกจากการใช้เป็นประกนัเพื�อบญัชีของลูกค้าของผูฝ้าก โดยตอ้งมีรายการอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี6   
   



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก(ในส่วนที�เกี�ยวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 500 การใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนั 

 
 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 500 - 2 1 มกราคม 2553 

 (1.1) เลขที�ผูฝ้าก 
  (1.2) เลขที�บญัชีที�ใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนั 
  (1.3) ชื�อหลกัทรัพยแ์ละจาํนวนหน่วยของหลกัทรัพย ์
  (1.4) ชื�อ-สกุลและที�อยู่ของผูใ้ห้หลกัทรัพยเ์ป็นประกนั ผูรั้บหลกัทรัพยเ์ป็นประกนั และ
ผูรั้บผลประโยชน ์
  (1.5)  วนั เดือน ปี ที�บนัทึกการใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนั 
  (1.6) ขอ้มลูอื�นตามที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด 

 ผูฝ้ากตอ้งดูแลความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลูที�บนัทึก โดยเกบ็รักษาเอกสารหรือหลกัฐาน
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนัเพื�อศูนยรั์บฝากอาจเรียกดูได ้  

* (2) การบนัทึกขอ้มลูการใชเ้ป็นประกนัโดยศูนยรั์บฝาก 
 ศูนยร์ับฝากจะบนัทึกขอ้มูลการใช้หลกัทรัพยเ์ป็นประกนัในบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อ

การเกบ็รักษาโดยแยกเป็นการใชเ้ป็นประกนัเพื�อบญัชีของผูฝ้ากและเพื�อบญัชีของลกูคา้ของผูฝ้าก 

(*ความในหลักเกณฑ์ 502.02(2) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี"แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด (ในส่วนที4เกี4ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 500 การใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน 
ลงวันที4  21 สิงหาคม 2558 ซึ4 งมีผลใช้บังคับใช้ตั"งแต่วันที4  24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 
502.03 วนัและเวลาดําเนินการบันทึกการใช้หลกัทรัพย์เป็นประกนั 

ผูฝ้ากสามารถดาํเนินการบนัทึกการใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนัในระบบของศูนยร์ับฝากไดใ้น
ทุกวนัทําการของศูนย์รับฝากตามกําหนดระยะเวลาที�ศูนย์รับฝากประกาศกําหนด และหากมีการ
เปลี�ยนแปลงเวลาทาํการดงักล่าว ศูนยรั์บฝากจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบ 

 

502.04 การเปลี!ยนแปลงข้อมูลที!บันทึกการใช้หลกัทรัพย์เป็นประกนั 

 ผูฝ้ากอาจเปลี�ยนแปลงขอ้มูลที�บนัทึกการใช้หลกัทรัพยเ์ป็นประกนัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดงัต่อไปนี6  
 (1) ผูฝ้ากอาจเปลี�ยนแปลงขอ้มลูที�บนัทึกการใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนัผ่านระบบของศูนยรั์บฝาก
ตามหลกัเกณฑ ์502.02 โดยบนัทึกเปลี�ยนแปลงขอ้มูลผ่านระบบสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ในระบบที�ศูนยรั์บฝาก
จดัใหมี้ขึ6นไดเ้ฉพาะรายการดงัต่อไปนี6   
  (1.1) การเปลี�ยนผูรั้บหลกัทรัพยเ์ป็นประกนั 
  (1.2)  การเปลี�ยนผูรั้บผลประโยชน ์

ผูฝ้ากตอ้งดูแลความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลที�บนัทึกเปลี�ยนแปลง โดยเก็บรักษาเอกสารหรือ
หลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อศูนยรั์บฝากอาจเรียกดูได ้



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก(ในส่วนที�เกี�ยวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 500 การใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนั 

 
 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 500 - 3 1 มกราคม 2553 

(2) การแก้ไขคาํนาํหน้าชื� อ ตัวสะกด ชื� อ สกุล หรือที�อยู่  ผู ้ฝากอาจแก้ไขผ่านระบบ
สื�ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบที�ศูนยรั์บฝากจดัใหมี้ขึ6นไดโ้ดยเก็บรักษาเอกสารหรือหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อ
ศูนยรั์บฝากอาจเรียกดูได ้

(3) การเปลี�ยนแปลงขอ้มูลนอกจากที�ระบุตาม (1) ผูฝ้ากอาจดาํเนินการไดเ้มื�อไดรั้บอนุญาต
จากศูนยรั์บฝาก  

 

503   การเพกิถอนการใช้หลกัทรัพย์เป็นประกนั 
503.01 วธีิการเพกิถอนการใช้หลกัทรัพย์เป็นประกนั 

 ผูฝ้ากอาจเพิกถอนการใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนัไม่ว่าทั6งหมดหรือบางส่วนไดโ้ดยบนัทึกผ่าน
ระบบสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ในระบบที�ศูนยรั์บฝากจดัใหมี้ขึ6น  
 เมื�อผูฝ้ากเพิกถอนการใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนัแลว้ ศูนยรั์บฝากจะยกเลิกการระงบัการถอนหรือ
การโอนหลกัทรัพย์ด ังกล่าว พร้อมกับบันทึกการเพิกถอนการใช้หลกัทรัพย์เป็นประกันในระบบ
สื�ออิเลก็ทรอนิกส์ของศูนยรั์บฝาก 

 

*504  การบังคบัขายทอดตลาด 
 ผู ้ฝากอาจแจ้งการบังคับหลักทรัพย์ที� ใช้เป็นประกันโดยการขายทอดตลาดหรือขายใน
ตลาดหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี6   

(1) การขายทอดตลาด 
 (1.1) กรณีขายทอดตลาดโดยมีใบหลักทรัพย์ประกอบ ผู ้ฝากต้องดาํเนินการถอน

ใบหลกัทรัพยที์�ใชเ้ป็นประกนัที�ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝาก เพื�อนาํใบหลกัทรัพยน์ั6นไปดาํเนินการขายทอดตลาด
ต่อไป 

 (1.2) กรณีขายทอดตลาดโดยไม่มีใบหลกัทรัพยป์ระกอบ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการดงัต่อไปนี6   

(ก) เมื�อมีการขายหลกัทรัพยที์�ใช้เป็นประกนัแลว้ ผูฝ้ากตอ้งบนัทึกการขายผ่าน
ระบบสื�ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบที�ศูนย ์รับฝากจัดให้มีขึ6 น โดยศูนย์รับฝากจะแจ้งการขายให้แก่
นายทะเบียนเพื�อดาํเนินการต่อไป ทั6งนี6  ผูฝ้ากตอ้งเกบ็รักษาเอกสารและหลกัฐานดงัต่อไปนี6 เพื�อศูนยรั์บฝาก
อาจเรียกดูได ้

(ก.1) หนงัสือบอกกล่าวการบงัคบัขาย 
(ก.2) หนงัสือรับรองการขายทอดตลาด 
(ก.3) หลกัฐานอื�นตามที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด  



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก(ในส่วนที�เกี�ยวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 500 การใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนั 

 
 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 500 - 4 1 มกราคม 2553 

(ข) ผูฝ้ากจะบนัทึกการขายตาม (ก) ในระหว่างวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน
หลกัทรัพยข์องบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั6นไม่ได ้ 

(ค) เมื�อศูนย์รับฝากยกเลิกการระงับการถอนหรือการโอนหลกัทรัพย์ที�ใช้เป็น
ประกนัที�ไดข้ายทอดตลาดแลว้ ใหผู้ฝ้ากดาํเนินการดงัต่อไปนี6  

(ค.1) ถา้ผูซื้6อจากการขายทอดตลาดประสงค์จะรับโอนหลกัทรัพยด์งักล่าว
เขา้ไวใ้นบญัชีฝากหลกัทรัพย ์ผูฝ้ากตอ้งดาํเนินการโอนหลกัทรัพยน์ั6นจากบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อ
การเกบ็รักษาของผูฝ้ากไปยงับญัชีฝากหลกัทรัพยต์ามที�ผูซื้6อแจง้ 

(ค.2) ถา้ผูซื้6 อจากการขายทอดตลาดประสงค์จะขอออกใบหลกัทรัพยใ์หม่ 
ผูฝ้ากตอ้งดาํเนินการใหน้ายทะเบียนออกใบหลกัทรัพยใ์หม่ต่อไป 

(2) การขายในตลาดหลกัทรัพย ์
  (2.1) เมื�อมีการขายหลกัทรัพยที์�ใชเ้ป็นประกนัในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ผูฝ้ากตอ้งบนัทึก
การขายทอดตลาดในตลาดหลกัทรัพยผ์่านระบบสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ในระบบที�ศูนยรั์บฝากจดัใหมี้ขึ6น โดย
ศูนยรั์บฝากจะแจง้การขายทอดตลาดใหแ้ก่นายทะเบียนเพื�อดาํเนินการต่อไป 
   ทั6งนี6  ผูฝ้ากตอ้งเกบ็รักษาเอกสารและหลกัฐานดงัต่อไปนี6 เพื�อศูนยรั์บฝากอาจเรียกดูได ้

 (ก)  หนงัสือบอกกล่าวการบงัคบัขาย 
 (ข)  หนงัสือรับรองการขายหลกัทรัพยที์�ใชเ้ป็นประกนัในตลาดหลกัทรัพยที์�รับรอง

โดยสมาชิกของตลาดหลกัทรัพยที์�ขายหลกัทรัพยด์งักล่าวตามแบบที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด 
 (ค)  หลกัฐานอื�นตามที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด 

 (2.2)  เมื�อศูนยรั์บฝากยกเลิกการระงบัการถอนหรือการโอนหลกัทรัพยที์�ใชเ้ป็นประกนัที�
ไดข้ายในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ผูฝ้ากตอ้งดาํรงหลกัทรัพยไ์วใ้นบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหรือ
รับมอบหลกัทรัพยที์�ซื6อขาย (Settlement Account) ของผูฝ้ากหรือของลูกคา้ของผูฝ้าก เพื�อการดาํเนินการ
หกัโอนหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์405.03  

(*ความในหลักเกณฑ์ 502.02(2) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี"แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด (ในส่วนที4เกี4ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 500 การใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน 
ลงวันที4  21 สิงหาคม 2558 ซึ4 งมีผลใช้บังคับใช้ตั"งแต่วันที4  24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 

505  ความผูกพนัและความสมบูรณ์ของการใช้หลกัทรัพย์เป็นประกนั 
 การบันทึกการใช้หลกัทรัพย์เป็นประกนัตามข้อบังคบันี6 ให้มีผลผูกพนัผูฝ้ากเมื�อผูฝ้ากได้ส่ง
รายการที�บนัทึกเขา้ระบบของศูนยรั์บฝาก 



ขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก(ในส่วนที�เกี�ยวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์  
หมวด 500 การใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนั 

 
 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 500 - 5 1 มกราคม 2553 

 การใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนัตามวรรคหนึ� งใหมี้ผลสมบูรณ์และผกูพนัคู่สัญญาที�ใชห้ลกัทรัพย์
เป็นประกนั เมื�อระบบของศูนยรั์บฝากไดต้อบรับการบนัทึกการใชห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนัตามเวลาที�ผูฝ้าก
ไดบ้นัทึกไวใ้นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ที�ศูนยรั์บฝากจดัใหมี้ขึ6น โดยผูฝ้ากสามารถเรียกดูรายการที�บนัทึกใน
ระบบของศูนยรั์บฝากได ้
 

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


