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*ข้อบังคบั 
หมวด 500 การช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 

 
501 การช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์  
 สมำชิกมีหน้ำท่ีช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมกำรประมวลผลขอ้มูลท่ีส ำนักหักบญัชี
จดัท ำข้ึนตำมขอ้มูลกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์หรือขอ้มูลกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์ตำมหลกัเกณฑ ์
และวิธีกำรท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 
  สมำชิกอำจมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นท่ีส ำนกัหกับญัชีอนุญำตให้ท ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบ
หลักทรัพย์ตำมกำรประมวลผลข้อมูลท่ีส ำนักหักบัญชีจัดท ำ ข้ึนตำมวรรคหน่ึงแทนสมำชิกได้ 
โดยสมำชิกยงัคงมีควำมผูกพนัตำมสิทธิและหนำ้ที่ที่เกิดข้ึนตำมขอ้มูลกำรช ำระรำคำและส่งมอบ
หลกัทรัพยก์บัส ำนกัหกับญัชี 
 

502 การช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ด้วยระบบการช าระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพย์ 
 กำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยใ์หก้ระท ำดว้ยระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบ
คอมพิวเตอร์ตำมมำตรฐำนท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด โดยใหน้ ำควำมในส่วนท่ีเก่ียวกบักำรช ำระหน้ีดว้ย
ระบบกำรช ำระหน้ีตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้) มำใช้
บงัคบักบักำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยด์ว้ยระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์
โดยอนุโลม 
 

503 การจัดท าและเกบ็รักษาทรัพย์สิน 
 (1)  กำรจดัท ำและเกบ็รักษำบญัชีทรัพยสิ์นของส ำนกัหกับญัชี 

  กำรให้บริกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยข์องส ำนักหักบญัชี ส ำนักหักบญัชีจะ
จดัท ำและเก็บรักษำบญัชีทรัพยสิ์นของส ำนกัหักบญัชีแยกออกจำกบญัชีทรัพยสิ์นของสมำชิกและบญัชี
ทรัพยสิ์นของลูกคำ้ของสมำชิก  
 (2)  กำรเปิดบญัชี 

  เม่ือส ำนักหักบัญชีอนุญำตให้บุคคลใดเป็นสมำชิกแล้ว สมำชิกนั้นต้องเปิดบัญชีเพ่ือ
ประโยชน์ในกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมำชิกแยกออกจำกบญัชีของลูกคำ้ของสมำชิก
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรดงัต่อไปน้ี  

  (2.1)  สมำชิกตอ้งเปิดบญัชีเงินฝำกเพ่ือกำรช ำระรำคำหลกัทรัพยก์บัธนำคำรพำณิชย์
ตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 
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 (2.2) สมำชิกต้องเปิดบัญชีฝำกหลักทรัพย์เพ่ือกำรส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ 
(Settlement Account) แยกเป็นบญัชีของสมำชิกและลูกคำ้ของสมำชิกกบัศูนยรั์บฝำกตำมท่ีส ำนักหักบญัชี
ก ำหนด  

   

504  ข้อมูลเพ่ือการประมวลผล 
ส ำนกัหกับญัชีจะประมวลผลแยกเป็นบญัชีของสมำชิกและลูกคำ้ของสมำชิกจำกขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
(1) ขอ้มูลกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยใ์นตลำดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขำยหลกัทรัพยท่ี์ผูจ้ดักำร

ซ้ือขำยจดัส่งใหแ้ก่ส ำนกัหกับญัชี และ/หรือ    
(2) ขอ้มูลกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวกบักำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยห์รือ

ศูนย์ซ้ือขำยหลกัทรัพย์ท่ีสมำชิกหรือบุคคลอื่นที่สมำชิกมอบหมำยให้ท ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบ
หลกัทรัพยแ์ทนสมำชิกจดัส่งหรือส่งผำ่นบุคคลท่ีส ำนกัหกับญัชีมอบหมำย ใหแ้ก่ส ำนกัหกับญัชี และ/หรือ  

 (3)  ขอ้มูลกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยน์อกจำก (1) และ (2) ท่ีสมำชิกจดัส่งให้แก่
ส ำนกัหกับญัชี หรือท่ีส ำนกัหกับญัชีจดัท ำข้ึนตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 
 
504.01 การจดัส่งข้อมูลโดยสมาชิกให้แก่ส านักหักบัญชี 

กำรจดัส่งขอ้มูลกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ส ำนกัหกับญัชี สมำชิกตอ้งด ำเนินกำร
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรดงัต่อไปน้ี 

(1) สมำชิกหรือบุคคลอ่ืนท่ีท ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ทนสมำชิกตอ้งบนัทึก
รำยกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยที์่เกี่ยวกบักำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยท่ี์มีขอ้มูลถูกตอ้ง
ตรงกนักบัคู่กรณีผ่ำนระบบงำนเช่ือมโยงกบัส ำนกัหักบญัชีตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และภำยในวนัและ
เวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  

  ในกรณีท่ีรำยกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมวรรคหน่ึงมีข้อมูลไม่ถูกต้อง
ตรงกนั ส ำนกัหกับญัชีจะยกเลิกรำยกำรนั้น 

(2) กำรบนัทึกรำยกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยร์ะหวำ่งสมำชิกดว้ยกนั 
 สมำชิกผูโ้อนตอ้งเป็นผูบ้นัทึกรำยกำร โดยตอ้งระบุวนัช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย์

และรำยกำรอ่ืนท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด ตำมหลกัเกณฑ ์513 
  ในกรณีท่ีส ำนักหักบญัชีมีระบบงำนซ่ึงก ำหนดให้กำรบนัทึกรำยกำรตอ้งด ำเนินกำร
ทั้งสองฝ่ำยให้สมำชิกผูเ้ก่ียวขอ้งท ำกำรบนัทึกรำยกำรโดยระบุวนัช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ละ
รำยกำรอ่ืนท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  
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504.02 การยอมรับความถูกต้องและการเกบ็รักษาข้อมูล 
 (1) สมำชิกยอมรับและผกูพนัว่ำขอ้มูลตำมหลกัเกณฑ ์504 เป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และตกลงให้

ส ำนักหักบญัชีจดัส่งขอ้มูลดงักล่ำวให้แก่ศูนยรั์บฝำกเพ่ือประโยชน์ในกำรโอนหลกัทรัพยเ์พื่อเตรียม
ส่งมอบหลกัทรัพย ์
 (2) ส ำนกัหกับญัชีจะจดัใหมี้ระบบกำรเก็บรักษำ รวบรวม และประมวลผลขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภำพ
และปลอดภยั รวมทั้งมีระบบท่ีสำมำรถเรียกดูขอ้มูลเพ่ือสอบทำนควำมถูกตอ้ง (Audit Trail) ของขอ้มูลท่ี
ปรำกฏในข้อมูลกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย์ และระบบส ำรองข้อมูลไวใ้ช้แทนในกรณีท่ีไม่
สำมำรถน ำขอ้มูลนั้นมำใชไ้ด ้
 

505 การแก้ไขรายการซ้ือขาย 
สมำชิกอำจแกไ้ขรำยกำรซ้ือขำยผำ่นระบบกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยข์องส ำนกัหกับญัชี 

เฉพำะรำยกำรและตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร เง่ือนไข และภำยในเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 
 กำรแกไ้ขรำยกำรซ้ือขำยอ่ืนนอกจำกท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนดตำมวรรคหน่ึง ใหส้มำชิกด ำเนินกำร
ไดเ้ม่ือไดรั้บอนุญำตจำกส ำนกัหกับญัชีแลว้ 

 
506 การยกเลกิรายการซ้ือขาย 

ส ำนกัหักบญัชีอำจยกเลิกรำยกำรซ้ือขำยของสมำชิก เมื่อส ำนกัหักบญัชีไดร้ับค ำร้องขอจำก
ตลำดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขำยหลกัทรัพยใ์ห้ด ำเนินกำรยกเลิก ทั้งน้ี สมำชิกคู่กรณียงัคงตอ้งรับผิด
ในค่ำใชจ้่ำยที่เกิดจำกกำรให้บริกำรกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยข์องส ำนักหักบญัชีหรือ
ค่ำปรับจนครบถว้น 
 

507 การจัดท าและจัดส่งข้อมูลการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 
507.01 การจดัท าข้อมูลการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 

เม่ือส ำนกัหกับญัชีประมวลผลขอ้มูลเพ่ือกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ลว้ ส ำนกัหกับญัชี
จะจดัท ำเป็นขอ้มูลอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดดงัต่อไปน้ีส่งให้แก่สมำชิก โดยให้สมำชิกมีหนำ้ท่ีช ำระรำคำและ
ส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมขอ้มูลดงักล่ำว 

(1) ขอ้มูล Net Clearing  
(2) ขอ้มูล Gross Clearing  

ขอ้มูลท่ีส ำนกัหักบญัชีจดัท ำตำมวรรคหน่ึงเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และสมำชิกตกลงยอมรับและ
ผูกพนัตำมขอ้มูลดงักล่ำว  

 
 



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 500 กำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั        500 - 4 29 พฤษภำคม 2558 

 (1)  ข้อมูล Net Clearing 
กำรจดัท ำขอ้มูล Net Clearing  ส ำนกัหกับญัชีจะประมวลผลขอ้มูลตำมหลกัเกณฑ ์504 

เพ่ือใหส้มำชิกช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมขอ้มูลดงักล่ำว  
ในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนท่ีสมำชิกมอบหมำยใหท้ ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ทน

สมำชิกผิดนดัช ำระรำคำหรือส่งมอบหลกัทรัพย  ์หรือมีขอ้มูลกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย์
เกี่ยวขอ้งกบัรำยกำรผิดนดัของบุคคลรำยอื่นที่สมำชิกมอบหมำยให้ท ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบ
หลกัทรัพยแ์ทนสมำชิก ตำมขอ้มูล Net Clearing  ส ำนกัหกับญัชีอำจยกเลิกรำยกำรช ำระรำคำและส่งมอบ
หลกัทรัพยท่ี์มีกำรผิดนัดและรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งนั้น และประมวลผลขอ้มูลกำรช ำระรำคำและส่งมอบ
หลกัทรัพยด์งักล่ำวใหม่ โดยสมำชิกตอ้งช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมขอ้มูล Net Clearing ท่ีมีกำร
แกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลแลว้ 
 (2)  ข้อมูล Gross Clearing 

กำรจดัท ำขอ้มูล Gross Clearing ส ำนักหักบญัชีจะประมวลผลขอ้มูลตำมหลกัเกณฑ์ 
504 (1) ตำมยอดแต่ละรำยกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์โดยรำยกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยด์งักล่ำวตอ้งเป็นไปตำม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีกำรท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

 
507.02  การจดัส่งข้อมูลการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 

ส ำนกัหกับญัชีจะจดัส่งขอ้มูลกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยใ์หแ้ก่สมำชิกหรือบุคคลอ่ืนท่ี
สมำชิกมอบหมำยให้ท ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ทนสมำชิกดว้ยระบบงำนเช่ือมโยงกบั
ส ำนกัหกับญัชีตำมเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด ยกเวน้กรณีท่ีไม่อำจจดัส่งดว้ยระบบดงักล่ำว ใหส้มำชิก
หรือบุคคลท่ีสมำชิกมอบหมำยดังกล่ำวมำรับจำกส ำนักหักบัญชีตำมวิธีกำรและเวลำท่ีส ำนักหักบัญชี
ก ำหนด 

 

*508 การผูกพนัและแทนทีเ่ป็นคู่สัญญา 
กำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์ตำมข ้อมูลกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์ 

ส ำนักหักบญัชีจะเขำ้ผูกพนัหรือแทนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับสมำชิกแต่ละรำยเมื่อมีกำรซ้ือขำย
หลกัทรัพยเ์กิดข้ึนในตลำดหลกัทรัพยห์รือเม่ือส ำนักหักบญัชีไดร้ับขอ้มูลกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยจ์ำก
ผูจ้ดักำรซ้ือขำย โดยส ำนักหักบญัชีจะมีควำมผูกพนัตำมสิทธิและหน้ำท่ีท่ีเกิดข้ึนตำมขอ้มูลกำรช ำระ
รำคำและส่งมอบหลกัทรัพยก์บัสมำชิก 

ในกรณีท่ีส ำนักหักบญัชีไดเ้ขำ้ผูกพนัหรือแทนท่ีเป็นคู่สัญญำกบัสมำชิกตำมวรรคหน่ึงแลว้ และ
ต่อมำสมำชิกรำยดงักล่ำวโอนรำยกำรกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมหลกัเกณฑ ์513 ส ำนกั
หักบญัชีจะเขำ้ผูกพนัหรือแทนท่ีเป็นคู่สัญญำโดยตรงกบัสมำชิกท่ีเป็นผูรั้บโอนรำยกำรดงักล่ำว เม่ือสมำชิก
ผูรั้บโอนรับรองรำยกำรโอนนั้น  



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 500 กำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั        500 - 5 29 พฤษภำคม 2558 

(*ความในหลักเกณฑ์ 508 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี  (ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 500 การช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป) 
 

*509 ก าหนดวนัช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 
สมำชิกมีหน้ำท่ีช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมก ำหนดเวลำและวิธีกำรท่ีส ำนกัหักบญัชีก ำหนด

ดงัต่อไปน้ี 
**(1) กรณีช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมขอ้มูล Net Clearing 

สมำชิกมีหนำ้ท่ีช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยภ์ำยในวนัท ำกำรท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 
**(2) กรณีช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมขอ้มูล Gross Clearing  

สมำชิกมีหนำ้ท่ีช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยภ์ำยในวนัท ำกำรท่ีสมำชิกก ำหนด แต่ทั้งน้ี 
ตอ้งไม่เกินระยะเวลำท่ีส ำนกัหักบญัชีก ำหนดตำม (1) 

(3) กรณีช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยที์่มีกำรซ้ือเพื่อส่งมอบหลกัทรัพยที์่ผิดนัด (Buy-in)  
หรือท่ีมีกำรซ้ือเพ่ือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ลูกคำ้ของสมำชิกผิดนดั (Member buy – in) ภำยในวนัท่ีซ้ือขำยหลกัทรัพย ์

(*ความในหลักเกณฑ์ 509 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี  (ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 500 การช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนัที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

(**ความในหลักเกณฑ์ 509 (1) และ (2) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี  
(ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 500 การช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2560 ซ่ึงมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป) 
 

510 การช าระราคาหลกัทรัพย์ 
สมำชิกมีหนำ้ท่ีช ำระรำคำหลกัทรัพยต์ำมขอ้มูลกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยต่์อส ำนกัหกับญัชี 

 
510.01 วธีิการช าระราคาและรับช าระราคาหลกัทรัพย์ 
 สมำชิกผูมี้หน้ำท่ีช ำระรำคำหลกัทรัพย์ตอ้งช ำระรำคำหลกัทรัพยแ์ก่ส ำนักหกับญัชีโดยวิธีกำร
ด ำรงเงินในบญัชีเงินฝำกของตนตำมจ ำนวนเงินท่ีมีหนำ้ท่ีช ำระรำคำตำมรำยงำนขอ้มูลกำรช ำระรำคำและ
ส่งมอบหลกัทรัพยข์องส ำนกัหักบญัชี เพ่ือให้ส ำนกัหักบญัชีหักโอนเขำ้บญัชีเงินฝำกของส ำนกัหักบญัชี 
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 
 สมำชิกผูมี้สิทธิรับช ำระรำคำหลกัทรัพยต์อ้งรับช ำระรำคำดว้ยวิธีกำรรับโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำก
ของตนตำมรำยงำนขอ้มูลกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยข์องส ำนักหักบญัชีตำมหลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 
 



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 500 กำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั        500 - 6 29 พฤษภำคม 2558 

510.02 ความสมบูรณ์ของการช าระราคาและรับช าระราคาหลกัทรัพย์ 
 กำรช ำระรำคำและกำรรับช ำระรำคำหลกัทรัพยจ์ะถือว่ำเสร็จสมบูรณ์ เม่ือส ำนกัหักบญัชีหรือ
สมำชิกผูมี้สิทธิรับช ำระรำคำไดรั้บโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกของส ำนกัหักบญัชีหรือของสมำชิกผูมี้สิทธิ
รับช ำระรำคำโดยถูกตอ้งตรงกบัรำยงำนขอ้มูลกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยข์องส ำนกัหกับญัชี  
 เม่ือกำรช ำระรำคำหลกัทรัพย์เสร็จสมบูรณ์แลว้ สมำชิกผูมี้หน้ำท่ีช ำระรำคำหลกัทรัพย ์จะ
เพิกถอนกำรช ำระรำคำหลกัทรัพยไ์ม่ได ้
 

511 การส่งมอบหลกัทรัพย์ 
สมำชิกมีหนำ้ท่ีส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมขอ้มูลกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยต่์อส ำนกัหกับญัชี 

 
511.01 วธีิการส่งมอบและรับมอบหลกัทรัพย์ 

 (1) สมำชิกผูม้ีหน้ำที่ส่งมอบหลกัทรัพยต์อ้งด ำรงหลกัทรัพยที์่สมบูรณ์ ไม่บกพร่อง
หรือไม่ถูกรอนสิทธิในบญัชีฝำกหลกัทรัพยเ์พ่ือกำรส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพย ์เพ่ือสมำชิกและเพ่ือ
ลูกคำ้ของสมำชิกให้เพียงพอกบักำรหักโอนหลกัทรัพยต์ำมจ ำนวนท่ีมีหนำ้ท่ีส่งมอบตำมรำยงำนขอ้มูล
กำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยข์องส ำนกัหกับญัชี  เพ่ือใหศู้นยรั์บฝำกหกัโอนหลกัทรัพยจ์ำกบญัชี
ฝำกหลกัทรัพยด์งักล่ำวเขำ้บญัชีฝำกหลกัทรัพยเ์พ่ือกำรส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพยข์องส ำนกัหกับญัชี 
ตำมขอ้มูลกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยข์องส ำนกัหักบญัชี โดยกำรส่งมอบหลกัทรัพยจ์ะถือว่ำ
เสร็จสมบูรณ์เม่ือส ำนกัหกับญัชีไดรั้บมอบหลกัทรัพยโ์ดยถูกตอ้งตรงตำมรำยงำนขอ้มูลกำรช ำระรำคำและ
ส่งมอบหลกัทรัพยข์องส ำนกัหกับญัชี  
 ในกรณีท่ีบญัชีฝำกหลกัทรัพยเ์พ่ือกำรส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพยเ์พ่ือสมำชิกและเพ่ือ
ลูกคำ้ของสมำชิกผูมี้หนำ้ท่ีส่งมอบ มีหลกัทรัพยต์ำมประเภทและชนิดเดียวกบัหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งส่งมอบ 
ใหถื้อวำ่สมำชิกตกลงใหใ้ชห้ลกัทรัพยใ์นบญัชีฝำกหลกัทรัพยด์งักล่ำวเพ่ือกำรส่งมอบ 
 (2) สมำชิกผูมี้สิทธิรับมอบหลกัทรัพยจ์ะไดรั้บโอนหลกัทรัพยใ์นบญัชีฝำกหลกัทรัพย์เพ่ือ
กำรส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพยเ์พ่ือสมำชิกและเพ่ือลูกคำ้ของสมำชิก โดยศูนยรั์บฝำกจะหักโอน
หลกัทรัพยจ์ำกบญัชีฝำกหลกัทรัพยเ์พ่ือกำรส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพยข์องส ำนกัหกับญัชีเขำ้บญัชีฝำก
หลกัทรัพยเ์พ่ือกำรส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพยเ์พ่ือสมำชิกและเพ่ือลูกคำ้ของสมำชิก ตำมจ ำนวนท่ีมี
สิทธิรับมอบตำมรำยงำนขอ้มูลกำรช ำระรำคำหลกัทรัพยแ์ละส่งมอบหลกัทรัพยข์องส ำนกัหกับญัชี 
  * ในกรณีท่ีมีกำรผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมขอ้มูลกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์
ศูนยรั์บฝำกจะหักโอนหลกัทรัพยด์ว้ยวิธีกำรตำมวรรคหน่ึง ตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรจดัสรร
หลกัทรัพยใ์นกรณีท่ีมีกำรผิดนัดส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมท่ีส ำนักหักบญัชีก ำหนด โดยสมำชิกอำจไดรั้บ
มอบหลกัทรัพยต์ำมวรรคหน่ึงหรืออำจเป็นผูร้อรับหลกัทรัพยต์ำมหลกัเกณฑ ์511.03 (1) 



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 500 กำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั        500 - 7 29 พฤษภำคม 2558 

 (*เพ่ิมเติมความในวรรคท้ายของหลักเกณฑ์ 511.01 (2) โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ

หลักทรัพย์) หมวด 500 การช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ลงวันที่  20 ตุลาคม 2560 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  

6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป) 
 
511.02 ความสมบูรณ์ของการส่งมอบและรับมอบหลกัทรัพย์ 
 กำรส่งมอบและรับมอบหลกัทรัพยจ์ะถือว่ำเสร็จสมบูรณ์ เม่ือศูนยรั์บฝำกไดด้ ำเนินกำรส่งมอบ
หลกัทรัพยใ์หแ้ก่ส ำนกัหกับญัชีหรือสมำชิกผูมี้สิทธิไดรั้บมอบหลกัทรัพยโ์ดยถูกตอ้งตรงตำมรำยงำนขอ้มูล
กำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยข์องส ำนกัหกับญัชี  

เมื่อกำรส่งมอบหลกัทรัพยเ์สร็จสมบูรณ์แลว้ สมำชิกผูม้ีหนำ้ท่ีส่งมอบหลกัทรัพยจ์ะเพิกถอน
กำรส่งมอบหลกัทรัพยไ์ม่ได ้

 
* 511.03 การรอรับหลกัทรัพย์และค่าปรับระหว่างรอรับหลกัทรัพย์ 
511.03 (1) การรอรับหลกัทรัพย์เน่ืองจากมกีารผดินัดส่งมอบหลกัทรัพย์  
 ในกรณีท่ีมีกำรผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมขอ้มูลกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์ผูมี้สิทธิ
รับมอบหลกัทรัพยร์ำยท่ียงัไม่ไดรั้บมอบหลกัทรัพย์ตำมหลกัเกณฑ์ 511.01 (2) จะมีฐำนะเป็นผูร้อรับ
หลกัทรัพยแ์ละมีสิทธิไดรั้บหลกัประกนัระหว่ำงรอรับหลกัทรัพย ์โดยส ำนกัหกับญัชีจะเรียกหลกัประกนั
จำกสมำชิกผูผ้ิดนดัส่งมอบตำมมูลค่ำกำรผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพย ์และเกบ็รักษำไวแ้ทนผูร้อรับหลกัทรัพย์
หรือลูกคำ้ของผูร้อรับหลกัทรัพยจ์นกว่ำจะไดรั้บมอบหลกัทรัพยจ์ำกสมำชิกผูผ้ิดนดัโดยครบถว้น ทั้งน้ี 
ในกรณีท่ีสมำชิกผูผ้ิดนัดไม่สำมำรถจัดหำหลกัทรัพยม์ำส่งมอบไดภ้ำยในระยะเวลำท่ีส ำนักหักบญัชี
ก ำหนด ผูร้อรับหลกัทรัพยอ์ำจไดรั้บเงินค่ำปรับแทนกำรส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดั 
 
511.03 (2) ค่าปรับระหว่างรอรับหลกัทรัพย์ 
 ในกรณีท่ีมีกำรจ่ำยสิทธิประโยชนใ์ดๆ อนัเน่ืองมำจำกมีกำรปิดสมุดทะเบียนหรือกำรก ำหนดให้
สิทธิอ่ืนใดในระหวำ่งกำรผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพย ์หำกเป็นสิทธิประโยชนท่ี์สำมำรถค ำนวณมูลค่ำเป็นเงิน
ไดต้ำมประเภทท่ีส ำนักหักบญัชีก ำหนด ส ำนักหักบญัชีจะค ำนวณมูลค่ำสิทธิประโยชน์ดงักล่ำวเพ่ือให้
สมำชิกผูผ้ิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยช์ ำระค่ำปรับเพ่ือชดเชยควำมเสียหำยใหแ้ก่ผูร้อรับหลกัทรัพยต์ำมอตัรำ 
หลกัเกณฑ ์และวิธีกำรท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด   

หำกสมำชิกผูผ้ิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยไ์ม่ด ำเนินกำรช ำระค่ำปรับ หรือสมำชิกผูผ้ิดนดัส่งมอบ
หลกัทรัพยห์รือผูร้อรับหลกัทรัพยฝ่์ำยใดฝ่ำยหน่ึงไม่เห็นชอบกบักำรค ำนวณค่ำปรับ หรือในกรณีท่ีกำรจ่ำย
สิทธิประโยชน์ดงักล่ำวเป็นกำรจ่ำยสิทธิประโยชน์นอกเหนือจำกประเภทท่ีส ำนักหักบญัชีก ำหนดตำม
วรรคหน่ึง ส ำนกัหักบญัชีอำจเปิดเผยรำยช่ือสมำชิกผูผ้ิดนัดส่งมอบหลกัทรัพยใ์ห้แก่ผูร้อรับหลกัทรัพย์
เพ่ือใหคู่้กรณีด ำเนินกำรตกลงกนัตำมท่ีเห็นสมควร เพ่ือชดเชยควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองจำกกำรผิดนดั



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 500 กำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั        500 - 8 29 พฤษภำคม 2558 

ส่งมอบหลกัทรัพยข์องคู่กรณีอีกฝ่ำยหน่ึง ทั้งน้ี มิใหถื้อว่ำกำรท่ีสมำชิกไม่ด ำเนินกำรช ำระค่ำปรับเป็นเหตุ
ผิดนดัตำมหลกัเกณฑ ์602.01 
 (*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 511.03 โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 500 
การช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ลงวนัที่ 20 ตุลาคม 2560 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป) 
 

512 การช าระราคาหลกัทรัพย์พร้อมการส่งมอบหลกัทรัพย์ 
 เมื่อสมำชิกผูม้ีสิทธิไดร้ับช ำระรำคำหลกัทรัพย์ไดด้ ำเนินกำรส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมวิธีกำร
ตำมหลกัเกณฑ ์511 แลว้ ส ำนกัหักบญัชีจะด ำเนินกำรช ำระรำคำหลกัทรัพยใ์ห้แก่สมำชิกผูม้ีสิทธิไดร้ับ
ช ำระรำคำหลกัทรัพย์ และเม่ือสมำชิกผูมี้สิทธิไดรั้บมอบหลกัทรัพยไ์ดด้ ำเนินกำรช ำระรำคำหลกัทรัพยต์ำม
วิธีกำรตำมหลกัเกณฑ ์510 แลว้ ศูนยรั์บฝำกจะด ำเนินกำรส่งมอบหลกัทรัพยใ์หแ้ก่สมำชิกผูมี้สิทธิไดรั้บมอบ
หลกัทรัพยต์ำมรำยงำนของส ำนกัหกับญัชี   
 

513 การโอนรายการการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 
 *(1) สมำชิกอำจโอนรำยกำรกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมำชิกหรือของ
ลูกคำ้ของสมำชิกให้แก่สมำชิกรำยอ่ืนไดต้ำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเง่ือนไขท่ีส ำนกัหักบญัชีก ำหนด
ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 (1.1)  กรณีท่ีเป็นกำรโอนของลูกคำ้รำยเดียวกนั หรือโดยผลของกฎหมำยหรือค ำสัง่ศำล 
 (1.2) กรณีมีเหตุขดัขอ้งจำกระบบคอมพิวเตอร์ของสมำชิก 
 ส ำนกัหักบญัชีอำจไม่อนุญำตให้สมำชิกท ำกำรโอนรำยกำรกำรช ำระรำคำและส่งมอบ
หลกัทรัพย ์หำกส ำนกัหกับญัชีพิจำรณำแลว้เห็นว่ำกำรโอนรำยกำรกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย์
ดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์
 (2) กำรโอนรำยกำรกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ตำม (1) ให้ด ำเนินกำรตำม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรดงัต่อไปน้ี 

(2.1)  สมำชิกผูโ้อนตอ้งบนัทึกกำรโอนรำยกำรกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย์
และสมำชิกผูร้ ับโอนตอ้งรับรองกำรโอนดงักล่ำวดว้ยระบบงำนเชื่อมโยงกบัส ำนกัหักบญัชีตำม
หลกัเกณฑ ์วิธีกำร และภำยในวนัและเวลำท่ีส ำนกัหักบญัชีก ำหนด  

 ในกรณีท่ีสมำชิกคู่กรณีไม่รับรองกำรโอนรำยกำรกำรช ำระรำคำและส่งมอบ
หลกัทรัพยภ์ำยในวนัและเวลำตำมวรรคหน่ึง ส ำนกัหักบญัชีจะยกเลิกกำรโอนนั้น และให้สมำชิกผูโ้อน
มีภำระผกูพนัในกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมรำยกำรท่ียกเลิกดงักล่ำวต่อส ำนกัหกับญัชี 
  



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 500 กำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั        500 - 9 29 พฤษภำคม 2558 

(2.2)  กำรโอนรำยกำรกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยต์ำม (2.1) ให้มีผล
สมบูรณ์และไม่สำมำรถเพิกถอนได ้เม่ือสมำชิกผูรั้บโอนรับรองรำยกำรโอนดงักล่ำวแลว้ โดยสมำชิก
ผูรั้บโอนมีภำระผูกพนัในกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมรำยกำรท่ีรับโอนต่อส ำนกัหักบญัชี 

(*ความในหลักเกณฑ์ 513 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วน
ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 500 การช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป) 

 

************************************ 
 
(*ความในข้อบังคับหมวด 500 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วนท่ี

เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 500 การช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนัที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 


