ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 500 กำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์

สารบัญ
ข้ อบังคับ
หมวด 500 การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 500 กำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 500 กำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์

*ข้ อบังคับ
หมวด 500 การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
501

การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์

สมำชิ กมี หน้ำที่ ชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรั พย์ตำมกำรประมวลผลข้อมูลที่ สำนักหักบัญชี
จัดทำขึ้นตำมข้อมูลกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ หรื อข้อมูลกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนด
สมำชิ กอำจมอบหมำยให้บุคคลอื่น ที่สำนักหักบัญชี อนุญำตให้ทำกำรชำระรำคำและส่ งมอบ
หลัก ทรั พ ย์ต ำมกำรประมวลผลข้อ มู ล ที่ สำนัก หั ก บัญ ชี จ ัด ทำขึ้ น ตำมวรรคหนึ่ งแทนสมำชิ ก ได้
โดยสมำชิ ก ยัง คงมีค วำมผูก พัน ตำมสิ ท ธิ แ ละหน้ำ ที ่ที่เ กิด ขึ้ น ตำมข้อ มูล กำรช ำระรำคำและส่ ง มอบ
หลักทรัพย์กบั สำนักหักบัญชี

502 การชาระราคาและส่ ง มอบหลัก ทรัพ ย์ ด้ ว ยระบบการชาระราคาและส่ ง มอบ
หลักทรัพย์
กำรช ำระรำคำและส่ ง มอบหลัก ทรัพ ย์ใ ห้ก ระทำด้วยระบบคอมพิว เตอร์ แ ละอุป กรณ์ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ ตำมมำตรฐำนที่สำนักหักบัญชี กำหนด โดยให้นำควำมในส่ วนที่เกี่ยวกับกำรชำระหนี้ ดว้ ย
ระบบกำรชำระหนี้ ตำมข้อกำหนดของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ) มำใช้
บังคับกับกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ดว้ ยระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์
โดยอนุโลม

503

การจัดทาและเก็บรักษาทรัพย์ สิน
(1)

กำรจัดทำและเก็บรักษำบัญชีทรัพย์สินของสำนักหักบัญชี
กำรให้บริ กำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี สำนักหักบัญชี จะ
จัดทำและเก็บรักษำบัญชี ทรัพย์สินของสำนักหักบัญชี แยกออกจำกบัญชี ทรัพย์สินของสมำชิ กและบัญชี
ทรัพย์สินของลูกค้ำของสมำชิก
(2) กำรเปิ ดบัญชี
เมื่ อส ำนักหักบัญชี อนุ ญำตให้บุคคลใดเป็ นสมำชิ กแล้ว สมำชิ กนั้นต้องเปิ ดบัญชี เพื่ อ
ประโยชน์ในกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ของสมำชิ กแยกออกจำกบัญชี ของลูกค้ำของสมำชิ ก
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้
(2.1) สมำชิ กต้องเปิ ดบัญชี เงิ นฝำกเพื่อกำรชำระรำคำหลักทรั พย์กบั ธนำคำรพำณิ ชย์
ตำมที่สำนักหักบัญชีกำหนด
บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 500 กำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
(2.2) สมำชิ กต้องเปิ ดบัญชี ฝำกหลักทรั พย์เพื่ อกำรส่ งมอบหรื อรั บมอบหลัก ทรั พ ย์
(Settlement Account) แยกเป็ นบัญชี ของสมำชิ กและลูกค้ำของสมำชิ กกับศู นย์รับฝำกตำมที่ สำนักหักบัญชี
กำหนด

504

ข้ อมูลเพื่อการประมวลผล

สำนักหักบัญชีจะประมวลผลแยกเป็ นบัญชีของสมำชิกและลูกค้ำของสมำชิกจำกข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซ้ื อขำยหลักทรัพย์ที่ผูจ้ ดั กำร
ซื้ อขำยจัดส่ งให้แก่สำนักหักบัญชี และ/หรื อ
(2) ข้อมูลกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับกำรซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์หรื อ
ศู นย์ซ้ื อ ขำยหลักทรั พ ย์ที่ ส มำชิ กหรื อ บุค คลอื ่น ที ่ ส มำชิ กมอบหมำยให้ทำกำรช ำระรำคำและส่ ง มอบ
หลักทรัพย์แทนสมำชิกจัดส่ งหรื อส่ งผ่ำนบุคคลที่สำนักหักบัญชีมอบหมำย ให้แก่สำนักหักบัญชี และ/หรื อ
(3) ข้อมูลกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์นอกจำก (1) และ (2) ที่ สมำชิ กจัดส่ งให้แก่
สำนักหักบัญชี หรื อที่สำนักหักบัญชีจดั ทำขึ้นตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนด
504.01 การจัดส่ งข้ อมูลโดยสมาชิกให้ แก่ สานักหักบัญชี
กำรจัดส่ งข้อมูลกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ให้แก่สำนักหักบัญชี สมำชิกต้องดำเนิ นกำร
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้
(1) สมำชิ กหรื อบุคคลอื่นที่ทำกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์แทนสมำชิ กต้องบันทึก
รำยกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลัก ทรัพ ย์ที่เ กี่ ย วกับ กำรซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์ที่มีขอ้ มูลถูกต้อง
ตรงกันกับคู่กรณี ผ่ำนระบบงำนเชื่ อมโยงกับสำนักหักบัญชี ตำมหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และภำยในวันและ
เวลำที่สำนักหักบัญชีกำหนด
ในกรณี ที่รำยกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรั พ ย์ตำมวรรคหนึ่ งมี ข ้อมู ลไม่ ถู กต้อง
ตรงกัน สำนักหักบัญชีจะยกเลิกรำยกำรนั้น
(2) กำรบันทึกรำยกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ระหว่ำงสมำชิกด้วยกัน
สมำชิ กผูโ้ อนต้องเป็ นผูบ้ นั ทึ กรำยกำร โดยต้องระบุวนั ชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรั พย์
และรำยกำรอื่นที่สำนักหักบัญชีกำหนด ตำมหลักเกณฑ์ 513
ในกรณี ที่สำนักหักบัญ ชี มีร ะบบงำนซึ่ งกำหนดให้กำรบันทึ กรำยกำรต้องดำเนิ นกำร
ทั้งสองฝ่ ำยให้สมำชิ กผูเ้ กี่ ยวข้องทำกำรบันทึ กรำยกำรโดยระบุวนั ชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์และ
รำยกำรอื่นที่สำนักหักบัญชีกำหนด

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 500 กำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
504.02 การยอมรับความถูกต้ องและการเก็บรักษาข้ อมูล
(1) สมำชิ กยอมรับและผูกพันว่ำข้อมูลตำมหลักเกณฑ์ 504 เป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง และตกลงให้
สำนักหักบัญชี จดั ส่ งข้อมูลดังกล่ำวให้แก่ ศูนย์รับฝำกเพื่ อประโยชน์ในกำรโอนหลักทรัพย์เพื่อ เตรี ยม
ส่ งมอบหลักทรัพย์
(2) สำนักหักบัญชี จะจัดให้มีระบบกำรเก็บรักษำ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลที่มีประสิ ทธิ ภำพ
และปลอดภัย รวมทั้งมีระบบที่สำมำรถเรี ยกดูขอ้ มูลเพื่อสอบทำนควำมถูกต้อง (Audit Trail) ของข้อมูลที่
ปรำกฏในข้อมู ล กำรช ำระรำคำและส่ งมอบหลักทรั พ ย์ และระบบสำรองข้อมู ลไว้ใช้แทนในกรณี ที่ ไม่
สำมำรถนำข้อมูลนั้นมำใช้ได้

505

การแก้ไขรายการซื้อขาย

สมำชิ กอำจแก้ไขรำยกำรซื้ อขำยผ่ำนระบบกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี
เฉพำะรำยกำรและตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และภำยในเวลำที่สำนักหักบัญชีกำหนด
กำรแก้ไขรำยกำรซื้ อขำยอื่นนอกจำกที่สำนักหักบัญชี กำหนดตำมวรรคหนึ่ง ให้สมำชิกดำเนินกำร
ได้เมื่อได้รับอนุญำตจำกสำนักหักบัญชีแล้ว

506 การยกเลิกรายการซื้อขาย
สำนักหักบัญชี อ ำจยกเลิกรำยกำรซื้ อขำยของสมำชิ ก เมื่อสำนักหักบัญชี ไ ด้รับคำร้องขอจำก
ตลำดหลักทรั พย์หรื อศูนย์ซ้ื อ ขำยหลักทรัพย์ใ ห้ดำเนิ นกำรยกเลิก ทั้งนี้ สมำชิ กคู่ กรณี ยงั คงต้องรับผิด
ในค่ำ ใช้จ่ำ ยที่ เ กิ ด จำกกำรให้บ ริ ก ำรกำรชำระรำคำและส่ ง มอบหลัก ทรัพ ย์ข องสำนัก หัก บัญ ชี ห รื อ
ค่ำปรับจนครบถ้วน

507

การจัดทาและจัดส่ งข้ อมูลการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์

507.01 การจัดทาข้ อมูลการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
เมื่อสำนักหักบัญชี ประมวลผลข้อมูลเพื่อกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์แล้ว สำนักหักบัญชี
จะจัดทำเป็ นข้อมูลอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ ส่งให้แก่สมำชิ ก โดยให้สมำชิ กมีหน้ำที่ ชำระรำคำและ
ส่ งมอบหลักทรัพย์ตำมข้อมูลดังกล่ำว
(1) ข้อมูล Net Clearing
(2) ข้อมูล Gross Clearing
ข้อมูลที่ สำนักหักบัญชี จดั ทำตำมวรรคหนึ่ งเป็ นข้อ มูล ที่ ถูก ต้อง และสมำชิ กตกลงยอมรับและ
ผูกพันตำมข้อมูลดังกล่ำว
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 500 กำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
(1)

ข้ อมูล Net Clearing
กำรจัดทำข้อมูล Net Clearing สำนักหักบัญชี จะประมวลผลข้อมูล ตำมหลักเกณฑ์ 504
เพื่อให้สมำชิกชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ตำมข้อมูลดังกล่ำว
ในกรณี ที่บุคคลอื่นที่ สมำชิ กมอบหมำยให้ทำกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์แทน
สมำชิ ก ผิด นัด ชำระรำคำหรื อ ส่ ง มอบหลัก ทรัพ ย์ หรื อ มีข อ้ มูลกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
เกี ่ย วข้อ งกับ รำยกำรผิด นัด ของบุค คลรำยอื ่น ที ่ส มำชิ ก มอบหมำยให้ท ำกำรช ำระรำคำและส่ ง มอบ
หลักทรัพย์แทนสมำชิ ก ตำมข้อมูล Net Clearing สำนักหักบัญชี อำจยกเลิกรำยกำรชำระรำคำและส่ งมอบ
หลักทรั พย์ที่มีกำรผิดนัดและรำยกำรที่ เกี่ ยวข้องนั้น และประมวลผลข้อมูลกำรชำระรำคำและส่ งมอบ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำวใหม่ โดยสมำชิกต้องชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ตำมข้อมูล Net Clearing ที่มีกำร
แก้ไขปรับปรุ งข้อมูลแล้ว
(2)
ข้ อมูล Gross Clearing
กำรจัดทำข้อมูล Gross Clearing สำนักหักบัญชี จะประมวลผลข้อมูล ตำมหลักเกณฑ์
504 (1) ตำมยอดแต่ละรำยกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ โดยรำยกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำวต้องเป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนด
507.02 การจัดส่ งข้ อมูลการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
สำนักหักบัญชี จะจัดส่ งข้อมูลกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ให้แก่สมำชิกหรื อบุคคลอื่ นที่
สมำชิ กมอบหมำยให้ทำกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรั พย์แทนสมำชิ กด้วยระบบงำนเชื่ อมโยงกับ
สำนักหักบัญชี ตำมเวลำที่สำนักหักบัญชี กำหนด ยกเว้นกรณี ที่ไม่อำจจัดส่ งด้วยระบบดังกล่ำว ให้สมำชิ ก
หรื อบุ คคลที่ สมำชิ กมอบหมำยดังกล่ำ วมำรั บจำกสำนักหักบัญชี ต ำมวิธีกำรและเวลำที่ สำนักหักบัญชี
กำหนด

*508 การผูกพันและแทนทีเ่ ป็ นคู่สัญญา
กำรชำระรำคำและส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์ต ำมข้อ มู ล กำรชำระรำคำและส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์
สำนัก หัก บัญ ชี จ ะเข้ำ ผูก พัน หรื อ แทนที่ เ ป็ นคู่ ส ัญ ญำโดยตรงกับ สมำชิ ก แต่ ล ะรำยเมื่ อ มี ก ำรซื้ อ ขำย
หลักทรั พ ย์เ กิ ด ขึ้ นในตลำดหลักทรั พ ย์หรื อเมื่ อสำนักหักบัญ ชี ไ ด้รั บข้อมูลกำรซื้ อขำยหลักทรั พ ย์จำก
ผูจ้ ดั กำรซื้ อขำย โดยสำนักหักบัญชี จะมี ควำมผูกพันตำมสิ ทธิ และหน้ำที่ ที่ เกิ ดขึ้ นตำมข้อมู ลกำรชำระ
รำคำและส่ งมอบหลักทรั พย์กบั สมำชิ ก
ในกรณี ที่สำนักหักบัญชี ได้เข้ำผูกพันหรื อแทนที่ เป็ นคู่ สัญญำกับสมำชิ กตำมวรรคหนึ่ งแล้ว และ
ต่อมำสมำชิ กรำยดังกล่ำวโอนรำยกำรกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ตำมหลักเกณฑ์ 513 สำนัก
หักบัญชี จะเข้ำผูกพันหรื อแทนที่ เป็ นคู่สัญญำโดยตรงกับสมำชิ กที่เป็ นผูร้ ับโอนรำยกำรดังกล่ำว เมื่อสมำชิ ก
ผูร้ ับโอนรับรองรำยกำรโอนนั้น
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 500 กำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
(*ความในหลักเกณฑ์ 508 เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวข้ องกับหลักทรั พย์ ) หมวด 500 การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็ นต้ นไป)

*509 กาหนดวันชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
สมำชิ กมีหน้ำที่ ชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ตำมกำหนดเวลำและวิธีกำรที่สำนักหักบัญชี กำหนด
ดังต่อไปนี้
**(1) กรณี ชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ตำมข้อมูล Net Clearing

สมำชิกมีหน้ำที่ชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ภำยในวันทำกำรที่สำนักหักบัญชี กำหนด
**(2) กรณี ชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ตำมข้อมูล Gross Clearing

สมำชิ กมีหน้ำที่ ชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ภำยในวันทำกำรที่ สมำชิ กกำหนด แต่ท้ งั นี้
ต้องไม่เกินระยะเวลำที่ สำนักหักบัญชี กำหนดตำม (1)
(3) กรณี ชำระรำคำและส่ ง มอบหลัก ทรัพ ย์ที่ มี ก ำรซื้ อ เพื่อ ส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์ที่ ผิด นัด (Buy-in)
หรื อที่มีกำรซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำของสมำชิกผิดนัด (Member buy – in) ภำยในวันที่ซ้ือขำยหลักทรัพย์
(*ความในหลักเกณฑ์ 509 เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวข้ องกับหลักทรั พย์ ) หมวด 500 การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์ ลงวันที่ 21 สิ งหาคม 2558 ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วนั ที่ 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 509 (1) และ (2) เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี
(ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรั พย์ ) หมวด 500 การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ซึ่ งมีผล
บังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไป)

510

การชาระราคาหลักทรัพย์
สมำชิกมีหน้ำที่ชำระรำคำหลักทรัพย์ตำมข้อมูลกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี

510.01 วิธีการชาระราคาและรับชาระราคาหลักทรัพย์
สมำชิ กผูม้ ี หน้ำที่ ชำระรำคำหลักทรั พย์ตอ้ งชำระรำคำหลักทรั พย์แก่ สำนักหักบัญชีโดยวิธีกำร
ดำรงเงินในบัญชี เงินฝำกของตนตำมจำนวนเงินที่มีหน้ำที่ชำระรำคำตำมรำยงำนข้อมูลกำรชำระรำคำและ
ส่ งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี เพื่อให้สำนักหักบัญชี หักโอนเข้ำบัญชี เงิ นฝำกของสำนักหักบัญชี
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนด
สมำชิกผูม้ ีสิทธิ รับชำระรำคำหลักทรัพย์ตอ้ งรับชำระรำคำด้วยวิธีกำรรับโอนเงินเข้ำบัญชี เงิ นฝำก
ของตนตำมรำยงำนข้อมูลกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรั พย์ของสำนักหักบัญชี ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 500 กำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
510.02 ความสมบูรณ์ ของการชาระราคาและรับชาระราคาหลักทรัพย์
กำรชำระรำคำและกำรรับชำระรำคำหลักทรัพย์จะถือว่ำเสร็ จสมบูรณ์ เมื่อสำนักหักบัญชี หรื อ
สมำชิ กผูม้ ีสิทธิ รับชำระรำคำได้รับโอนเงิ นเข้ำบัญชี เงิ นฝำกของสำนักหักบัญชี หรื อของสมำชิ ก ผูม้ ีสิทธิ
รับชำระรำคำโดยถูกต้องตรงกับรำยงำนข้อมูลกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี
เมื่ อกำรชำระรำคำหลัก ทรั พ ย์เ สร็ จ สมบู ร ณ์ แ ล้ว สมำชิ กผูม้ ี หน้ำ ที่ ชำระรำคำหลัก ทรั พ ย์จ ะ
เพิกถอนกำรชำระรำคำหลักทรัพย์ไม่ได้

511

การส่ งมอบหลักทรัพย์
สมำชิกมีหน้ำที่ส่งมอบหลักทรัพย์ตำมข้อมูลกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี

511.01 วิธีการส่ งมอบและรับมอบหลักทรัพย์
(1) สมำชิ ก ผู ม้ ี ห น้ำ ที ่ ส่ ง มอบหลัก ทรัพ ย์ต อ้ งด ำรงหลัก ทรั พ ย์ที่ ส มบู ร ณ์ ไม่บ กพร่ อ ง
หรื อ ไม่ถูกรอนสิ ทธิ ในบัญชี ฝำกหลักทรัพย์เพื่อกำรส่ งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพย์ เพื่อสมำชิ กและเพื่อ
ลูกค้ำของสมำชิ กให้เพียงพอกับกำรหักโอนหลักทรัพย์ตำมจำนวนที่ มีหน้ำที่ ส่งมอบตำมรำยงำนข้อมูล
กำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี เพื่อให้ศูนย์รับฝำกหักโอนหลักทรัพย์จำกบัญชี
ฝำกหลักทรัพย์ดงั กล่ำวเข้ำบัญชีฝำกหลักทรัพย์เพื่อกำรส่ งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี
ตำมข้อมูล กำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี โดยกำรส่ งมอบหลักทรัพย์จะถือว่ำ
เสร็ จสมบูรณ์เมื่อสำนักหักบัญชีได้รับมอบหลักทรัพย์โดยถูกต้องตรงตำมรำยงำนข้อมูลกำรชำระรำคำและ
ส่ งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี
ในกรณี ที่บญั ชีฝำกหลักทรัพย์เพื่อกำรส่ งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพย์เพื่อสมำชิกและเพื่อ
ลูกค้ำของสมำชิ กผูม้ ีหน้ำที่ ส่งมอบ มีหลักทรัพย์ตำมประเภทและชนิ ดเดี ยวกับหลักทรัพย์ที่ตอ้ งส่ งมอบ
ให้ถือว่ำสมำชิกตกลงให้ใช้หลักทรัพย์ในบัญชีฝำกหลักทรัพย์ดงั กล่ำวเพื่อกำรส่ งมอบ
(2) สมำชิ กผูม้ ีสิทธิ รับมอบหลักทรัพย์จะได้รับโอนหลักทรัพย์ในบัญชี ฝำกหลักทรัพย์ เพื่ อ
กำรส่ งมอบหรื อรั บ มอบหลักทรั พย์เ พื่ อสมำชิ กและเพื่ อลูกค้ำของสมำชิ ก โดยศู นย์รับฝำกจะหักโอน
หลักทรัพย์จำกบัญชีฝำกหลักทรัพย์เพื่อกำรส่ งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชีเข้ำบัญชี ฝำก
หลักทรัพย์เพื่อกำรส่ งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพย์เพื่อสมำชิ กและเพื่อลูกค้ำของสมำชิ ก ตำมจำนวนที่ มี
สิ ทธิ รับมอบตำมรำยงำนข้อมูลกำรชำระรำคำหลักทรัพย์และส่ งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี
* ในกรณี ที่มีกำรผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์ตำมข้อมูลกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
ศูนย์รับฝำกจะหักโอนหลักทรัพย์ดว้ ยวิธีกำรตำมวรรคหนึ่ ง ตำมหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีกำรจัดสรร
หลักทรัพย์ในกรณี ที่มีกำรผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์ตำมที่ สำนักหักบัญชี กำหนด โดยสมำชิ กอำจได้รั บ
มอบหลักทรัพย์ตำมวรรคหนึ่งหรื ออำจเป็ นผูร้ อรับหลักทรัพย์ตำมหลักเกณฑ์ 511.03 (1)
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 500 กำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
(*เพิ่ มเติ มความในวรรคท้ ายของหลักเกณฑ์ 511.01 (2) โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับ
หลักทรั พย์ ) หมวด 500 การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์ ลงวัน ที่ 20 ตุล าคม 2560 ซึ่ งมีผลบังคับ ใช้ ตั้งแต่ ว ัน ที่
6 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไป)

511.02 ความสมบูรณ์ ของการส่ งมอบและรับมอบหลักทรัพย์
กำรส่ งมอบและรับมอบหลักทรัพย์จะถือว่ำเสร็ จสมบูรณ์ เมื่อศูนย์รับฝำกได้ดำเนิ นกำรส่ งมอบ
หลักทรัพย์ให้แก่สำนักหักบัญชี หรื อสมำชิกผูม้ ีสิทธิ ได้รับมอบหลักทรัพย์โดยถูกต้องตรงตำมรำยงำนข้อมูล
กำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี
เมื่อ กำรส่ งมอบหลักทรัพย์เสร็ จสมบูรณ์แ ล้ว สมำชิ กผูม้ ีหน้ำ ที่ส่งมอบหลักทรัพย์จะเพิกถอน
กำรส่ งมอบหลักทรัพย์ไม่ได้
* 511.03 การรอรับหลักทรัพย์ และค่ าปรับระหว่ างรอรับหลักทรัพย์
511.03 (1) การรอรับหลักทรัพย์ เนื่องจากมีการผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์
ในกรณี ที่มีกำรผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์ตำมข้อมูลกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ ผูม้ ีสิทธิ
รั บมอบหลักทรั พย์รำยที่ ย งั ไม่ ได้รับมอบหลักทรั พย์ตำมหลักเกณฑ์ 511.01 (2) จะมี ฐำนะเป็ นผูร้ อรั บ
หลักทรัพย์และมีสิทธิ ได้รับหลักประกันระหว่ำงรอรับหลักทรัพย์ โดยสำนักหักบัญชี จะเรี ยกหลักประกัน
จำกสมำชิกผูผ้ ิดนัดส่ งมอบตำมมูลค่ำกำรผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์ และเก็บรักษำไว้แทนผูร้ อรับหลักทรัพย์
หรื อลูกค้ำของผูร้ อรับหลักทรัพ ย์จนกว่ำจะได้รับมอบหลักทรัพย์จำกสมำชิ กผูผ้ ิดนัดโดยครบถ้วน ทั้งนี้
ในกรณี ที่ส มำชิ กผูผ้ ิด นัด ไม่ สำมำรถจัด หำหลักทรั พ ย์มำส่ งมอบได้ภ ำยในระยะเวลำที่ ส ำนักหักบัญชี
กำหนด ผูร้ อรับหลักทรัพย์อำจได้รับเงินค่ำปรับแทนกำรส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
511.03 (2) ค่ าปรับระหว่ างรอรับหลักทรัพย์
ในกรณี ที่มีกำรจ่ำยสิ ทธิ ประโยชน์ใดๆ อันเนื่องมำจำกมีกำรปิ ดสมุดทะเบียนหรื อกำรกำหนดให้
สิ ทธิ อื่นใดในระหว่ำงกำรผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์ หำกเป็ นสิ ทธิ ประโยชน์ที่สำมำรถคำนวณมูลค่ำเป็ นเงิน
ได้ตำมประเภทที่ สำนักหักบัญชี กำหนด สำนักหักบัญชี จ ะคำนวณมูลค่ำสิ ทธิ ประโยชน์ดงั กล่ำวเพื่ อให้
สมำชิ กผูผ้ ิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์ชำระค่ำปรับเพื่อชดเชยควำมเสี ยหำยให้แก่ผรู ้ อรับหลักทรัพย์ตำมอัตรำ
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนด
หำกสมำชิ กผูผ้ ิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์ไม่ดำเนิ นกำรชำระค่ำปรับ หรื อสมำชิ กผูผ้ ิดนัดส่ งมอบ
หลักทรัพย์หรื อผูร้ อรับหลักทรัพย์ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่ งไม่เห็นชอบกับกำรคำนวณค่ำปรับ หรื อในกรณี ที่กำรจ่ำย
สิ ทธิ ประโยชน์ดงั กล่ำวเป็ นกำรจ่ ำยสิ ทธิ ประโยชน์นอกเหนื อจำกประเภทที่ สำนักหักบัญชี กำหนดตำม
วรรคหนึ่ ง สำนักหักบัญชี อำจเปิ ดเผยรำยชื่ อสมำชิ กผูผ้ ิดนั ดส่ งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผูร้ อรับหลักทรั พย์
เพื่อให้คู่กรณี ดำเนินกำรตกลงกันตำมที่เห็นสมควร เพื่อชดเชยควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้นอันเนื่องจำกกำรผิดนัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 500 กำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
ส่ งมอบหลักทรัพย์ของคู่กรณี อีกฝ่ ำยหนึ่ ง ทั้งนี้ มิให้ถือว่ำกำรที่สมำชิ กไม่ดำเนิ นกำรชำระค่ำปรับเป็ นเหตุ
ผิดนัดตำมหลักเกณฑ์ 602.01
(*เพิ่มเติ มความในหลักเกณฑ์ 511.03 โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรั พย์ ) หมวด 500
การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไป)

512

การชาระราคาหลักทรัพย์ พร้ อมการส่ งมอบหลักทรัพย์

เมื่อสมำชิ กผูม้ ีสิ ทธิ ไ ด้รับชำระรำคำหลักทรัพย์ไ ด้ดำเนิ นกำรส่ งมอบหลักทรัพย์ต ำมวิธีกำร
ตำมหลักเกณฑ์ 511 แล้ว สำนักหักบัญชี จะดำเนิ นกำรชำระรำคำหลักทรัพย์ให้แก่สมำชิ กผูม้ ีสิ ทธิ ไ ด้รับ
ชำระรำคำหลักทรัพย์ และเมื่อสมำชิกผูม้ ีสิทธิ ได้รับมอบหลักทรัพย์ได้ดำเนิ นกำรชำระรำคำหลักทรัพย์ตำม
วิธีกำรตำมหลักเกณฑ์ 510 แล้ว ศูนย์รับฝำกจะดำเนินกำรส่ งมอบหลักทรัพย์ให้แก่สมำชิกผูม้ ีสิทธิ ได้รับมอบ
หลักทรัพย์ตำมรำยงำนของสำนักหักบัญชี

513

การโอนรายการการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์

*(1) สมำชิ กอำจโอนรำยกำรกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพ ย์ข องสมำชิ กหรื อของ
ลูกค้ำของสมำชิ กให้แก่สมำชิ กรำยอื่นได้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่ อนไขที่ สำนักหักบัญชี กำหนด
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1.1) กรณี ที่เป็ นกำรโอนของลูกค้ำรำยเดียวกัน หรื อโดยผลของกฎหมำยหรื อคำสัง่ ศำล
(1.2) กรณี มีเหตุขดั ข้องจำกระบบคอมพิวเตอร์ ของสมำชิ ก
สำนักหักบัญชี อำจไม่อนุ ญำตให้สมำชิ กทำกำรโอนรำยกำรกำรชำระรำคำและส่ งมอบ
หลักทรัพย์ หำกสำนักหักบัญชี พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรโอนรำยกำรกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
ดังกล่ำวอำจส่ งผลกระทบต่อกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
(2) กำรโอนรำยกำรกำรช ำระรำคำและส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์ต ำม (1) ให้ด ำเนิ น กำรตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้
(2.1) สมำชิ กผูโ้ อนต้องบันทึ กกำรโอนรำยกำรกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
และสมำชิ ก ผู ร้ ับ โอนต้อ งรับ รองกำรโอนดัง กล่ำ วด้ว ยระบบงำนเชื ่ อ มโยงกับ ส ำนัก หัก บัญ ชี ต ำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และภำยในวันและเวลำที่ สำนักหักบัญชี กำหนด
ในกรณี ที่สมำชิ กคู่กรณี ไม่รับรองกำรโอนรำยกำรกำรชำระรำคำและส่ งมอบ
หลักทรัพย์ภำยในวันและเวลำตำมวรรคหนึ่ ง สำนักหักบัญชี จะยกเลิกกำรโอนนั้น และให้สมำชิ กผูโ้ อน
มีภำระผูกพันในกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ตำมรำยกำรที่ยกเลิกดังกล่ำวต่อสำนักหักบัญชี
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 500 กำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
(2.2) กำรโอนรำยกำรกำรชำระรำคำและส่ ง มอบหลัก ทรัพ ย์ต ำม (2.1) ให้มีผ ล
สมบูรณ์และไม่สำมำรถเพิกถอนได้ เมื่อสมำชิ กผูร้ ับโอนรับรองรำยกำรโอนดังกล่ำวแล้ว โดยสมำชิ ก
ผูร้ ับโอนมีภำระผูกพันในกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ตำมรำยกำรที่ รับโอนต่อสำนักหักบัญชี
(*ความในหลักเกณฑ์ 513 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหักบัญชี (ในส่ วน
ที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรั พย์ ) หมวด 500 การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็ นต้ นไป)

************************************
(*ความในข้ อบังคับหมวด 500 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหักบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวข้ องกับหลักทรั พย์ ) หมวด 500 การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วนั ที่ 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)
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