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ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 900 การยืมและใหย้ืมหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหลกัทรัพยต่์อสาํนกัหกับญัชี 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั    900 - 1  8 กมุภาพนัธ์ 2553 

ข้อบังคบั 

หมวด 900 การยมืและให้ยมืหลกัทรัพย์ 

เพื�อการส่งมอบหลกัทรัพย์ต่อสํานักหักบัญชี 
 

901 หลกัการทั�วไป 
 ในกรณีที�สมาชิกทั�วไปไม่อาจส่งมอบหลกัทรัพยต์ามจาํนวนที�มีหนา้ที�ส่งมอบภายในเวลาที�
สาํนกัหักบญัชีกาํหนดตามหมวด 600  สมาชิกทั�วไปดงักล่าวตอ้งยืมหลกัทรัพยจ์ากสํานกัหักบญัชีหรือ
บุคคลตามที�สาํนกัหกับญัชีมอบหมายเพื�อการส่งมอบหลกัทรัพยต่์อสาํนกัหกับญัชี ตามขอ้บงัคบันี?  

 

902 การยมืและให้ยมืหลกัทรัพย์ 
 การยืมและให้ยืมหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหลกัทรัพยต่์อสํานกัหักบญัชี ผูย้ืมและผูใ้ห้ยืมตอ้ง
ดาํเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี?  
 (1) ผูย้ืมและผูใ้ห้ยืมแต่ละรายมีหน้าที�วางหรือคืนหลกัทรัพย์ หลกัประกันหรือหลกัประกัน
เพิ�มเติม หรือจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชนที์�เกิดจากหลกัทรัพยห์รือหลกัประกนั ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ที�กาํหนดตามขอ้บงัคบันี?  รวมทั?งการดาํเนินการที�เกี�ยวขอ้งตามสิทธิและหน้าที�ตามขอ้มูลที�สํานักหักบญัชี
จดัทาํและแจง้ผ่านระบบงานเชื�อมโยงกบัสาํนกัหักบญัชี 
 (2) ผูย้ืมและผูใ้ห้ยืมต้องดําเนินการเกี�ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื�อการส่งมอบ
หลกัทรัพยต่์อสาํนกัหกับญัชีภายในระยะเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  
 (3) หลกัทรัพยที์�ยืม ใหย้ืม หรือคืนตอ้งมีจาํนวนหลกัทรัพยเ์ป็นหน่วยการซื?อขาย 
 (4) ผูย้ืมและผูใ้หย้ืมตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ประกาศ หรือคาํสั�งที�เกี�ยวกบัการยืมและใหย้ืม
หลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหลกัทรัพยต่์อสาํนกัหกับญัชี ตามหลกัเกณฑที์�สาํนกัหกับญัชีหรือหน่วยงานอื�น 
ที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 
 

903 ผู้ยมืและผู้ให้ยมื 

 ผูย้ืมหลกัทรัพยต์อ้งเป็นสมาชิกสาํนกัหกับญัชีประเภทสมาชิกทั�วไปตามหมวด 300  
ผูใ้หย้ืมหลกัทรัพยต์อ้งเป็นผูฝ้ากกบัศูนยรั์บฝากที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด และมีระบบงานเชื�อมโยง

กบัสาํนกัหกับญัชี 
 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 900 การยืมและใหย้ืมหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหลกัทรัพยต่์อสาํนกัหกับญัชี 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั    900 - 2  8 กมุภาพนัธ์ 2553 

904 การยมืหลกัทรัพย์จากสํานักหักบัญชี 
904.01 การยมืหลกัทรัพย์ 

 การยืมหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหลกัทรัพยต่์อสาํนกัหกับญัชีเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ดงัต่อไปนี?  
 (1) ผูย้ืมยืมหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหลกัทรัพยต่์อสํานกัหักบญัชีจากสํานกัหักบญัชีหรือ
บุคคลตามที�สํานักหักบญัชีมอบหมายได ้เมื�อผูย้ืมผิดนัดส่งมอบหลกัทรัพยต์่อสํานักหักบญัชีตาม
หมวด 600  
 ในกรณีที�ผูย้ืมผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยต่์อสาํนกัหักบญัชีนอ้ยกว่าหนึ� งหน่วยการซื?อขาย ผูย้ืม
ตกลงยืมหลกัทรัพยจ์ากสาํนกัหกับญัชีหรือบุคคลตามที�สาํนกัหกับญัชีมอบหมายจาํนวนหนึ�งหน่วยการซื?อ
ขาย 
 (2) การยืมหลกัทรัพยต์าม (1) ผูย้ืมตกลงยืมหลกัทรัพยจ์ากสํานักหักบญัชีหรือบุคคลตามที�
สาํนกัหกับญัชีมอบหมายและตกลงรับโอนหลกัทรัพยด์งักล่าวเขา้บญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบและ
รับมอบหลกัทรัพยข์องผูย้ืมซึ�งไดเ้ปิดไวก้บัศูนยรั์บฝาก 
 เมื�อสาํนกัหกับญัชีหรือบุคคลตามที�สาํนกัหกับญัชีมอบหมายโอนหลกัทรัพยที์�ยืมเขา้บญัชีฝาก
หลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบและรับมอบหลกัทรัพยที์�ซื?อขายของผูย้ืมตามวรรคหนึ�งโดยถูกตอ้งตามจาํนวนที�มี
การยืมแลว้ การโอนหลกัทรัพยด์งักล่าวจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื�อผูย้ืมไดรั้บมอบหลกัทรัพยโ์ดยถูกตอ้งตรง
ตามจาํนวนที�มีการยืม 
 (3) เมื�อผูย้ืมยืมหลกัทรัพยจ์ากสํานักหักบญัชีหรือบุคคลตามที�สํานักหักบญัชีมอบหมายได้
แลว้  ผูย้ืมมีหน้าที�วางหลกัประกนัที�สมบูรณ์ ไม่บกพร่อง หรือไม่ถูกรอนสิทธิใดแก่สํานกัหักบญัชีตามชนิด 
มลูค่า วิธีการ และภายในเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนดเพื�อเป็นประกนัการคืนหลกัทรัพยที์�ยืม 
 
904.02 การคืนหลกัทรัพย์ที�ยมืและหลกัประกนั 

 ในวนัครบกาํหนดคืนหลกัทรัพยที์�ยืมตามที�สํานกัหักบญัชีกาํหนด ผูย้ืมมีหนา้ที�คืนหลกัทรัพย ์
และสาํนกัหักบญัชีมีหนา้ที�คืนหลกัประกนัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี?   

(1) การคืนหลกัทรัพย ์ผูย้ ืมตอ้งดํารงหลักทรัพย์เดียวกับหลักทรัพย์ที�ยืมไวใ้นบัญชีฝาก
หลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบและรับมอบหลกัทรัพยข์องผูย้ืมซึ� งไดเ้ปิดไวก้บัศูนยร์ับฝากตามจาํนวนที�มีการ
ยืม และการคืนหลกัทรัพยจ์ะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื�อสํานักหักบญัชีหรือบุคคลตามที�สํานักหักบญัชี
มอบหมายไดห้กัหลกัทรัพยอ์อกจากบญัชีฝากหลกัทรัพยด์งักล่าวตามจาํนวนที�มีการยืมแลว้ 

(2) การคืนหลกัประกนั เมื�อสาํนักหักบญัชีไดรั้บคืนหลกัทรัพยที์�ยืมโดยถกูตอ้งตามจาํนวน
ที�มีการยืมแลว้  สํานกัหักบญัชีจะคืนหลกัประกนัที�ไดรั้บตามสัดส่วนของหลกัทรัพยที์�ไดรั้บคืนแก่ผูย้ืมตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 900 การยืมและใหย้ืมหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหลกัทรัพยต่์อสาํนกัหกับญัชี 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั    900 - 3  8 กมุภาพนัธ์ 2553 

904.03 การคืนหลกัทรัพย์ที�ยมืก่อนถึงวนัครบกาํหนด 

(1) ผูย้ืมอาจขอคืนหลกัทรัพยที์�ยืมใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชีก่อนถึงวนัครบกาํหนดคืนหลกัทรัพย์
ได ้โดยตอ้งแจง้ใหส้าํนกัหกับญัชีทราบล่วงหนา้ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 
 การคืนหลกัทรัพยต์ามวรรคหนึ� งก่อนถึงวนัครบกาํหนดคืนหลกัทรัพย ์ผูย้ืมและสาํนกัหกับญัชีมี
หนา้ที�คืนหลกัทรัพยห์รือคืนหลกัประกนัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามหลกัเกณฑ ์904.02 โดยผูย้ืมอาจ
ดํารงหลักทรัพย์เดียวกับหลักทรัพย์ที�ยืมไวใ้นบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผูย้ ืมนอกหนือจากบัญชีฝาก
หลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบและรับมอบหลกัทรัพยก์็ได ้
 การคืนหลกัทรัพยต์ามวรรคหนึ� งตามกาํหนดคืนหลกัทรัพย ์ผูย้ืมและสํานกัหักบญัชีมีหน้าที�คืน
หลกัทรัพยห์รือคืนหลกัประกนัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามหลกัเกณฑ ์904.02 โดยผูย้ืมตอ้งดาํรง
หลกัทรัพยเ์ดียวกบัหลกัทรัพยที์�ยืมไวใ้นบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบและรับมอบหลกัทรัพย ์
 (2) สาํนกัหกับญัชีอาจเรียกคืนหลกัทรัพยที์�ใหย้ืมก่อนถึงวนัครบกาํหนดคืนหลกัทรัพยต์ามที�
กาํหนดได้ โดยสํานักหักบัญชีจะแจ้งให้ผูย้ืมทราบล่วงหน้าก่อนวนัที�จะได้รับคืนหลักทรัพย์ภายใน
ระยะเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  
 ผู ย้ ืมและสํา น ักห ักบญัชีมีหน ้า ที �ค ืนหลกัทรัพยห์รือคืนหลกัประกนัตา มวิธีกา รตา ม
หลกัเกณฑ์ 904.02  
 
904.04 การจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ที�เกดิจากหลกัทรัพย์ที�ยมืหรือหลกัประกนั 

 (1)  การจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชนที์�เกิดจากหลกัทรัพยที์�ยืม 
  (1.1) กรณีที�ผูอ้อกหลกัทรัพยจ่์ายสิทธิประโยชน์ที�เกิดจากหลกัทรัพยที์�ยืมเป็นสิทธิ
ในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ ผูย้ืมไม่มีหนา้ที�ดาํเนินการใหส้าํนกัหกับญัชีไดรั้บสิทธิดงักล่าว  
 (1.2) กรณีที�ผูอ้อกหลกัทรัพยจ่์ายสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในหลกัทรัพยที์�ยืมนอกจาก
ตาม (1.1) ผูย้ืมตอ้งจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ใด ๆ นั?นให้แก่สาํนกัหกับญัชีภายหลงัหกัค่าใชจ่้าย
และภาระภาษีที�เกี�ยวขอ้ง  
 (2)  การจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชนที์�เกิดจากหลกัประกนั 
  (2.1) กรณีที�ผูอ้อกหลกัทรัพยจ่์ายสิทธิประโยชน์ที�เกิดจากหลกัประกนัเป็นสิทธิใน
การเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ สาํนกัหกับญัชีไม่มีหนา้ที�ดาํเนินการใหผู้ย้ืมไดรั้บสิทธิดงักล่าว  
 (2.2) กรณีที�ผูอ้อกหลกัทรัพยจ่์ายสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในหลกัประกนันอกจากตาม 
(2.1) สาํนกัหกับญัชีตอ้งจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ใด ๆ นั?นใหผู้ย้ืมภายหลงัหกัค่าใชจ่้ายและภาระ
ภาษีที�เกี�ยวขอ้ง  

 

 

 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 900 การยืมและใหย้ืมหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหลกัทรัพยต่์อสาํนกัหกับญัชี 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั    900 - 4  8 กมุภาพนัธ์ 2553 

905  การให้ยมืหลกัทรัพย์ 

905.01 การให้ยมืหลกัทรัพย์ 

 การให้ยืมหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหลกัทรัพยต่์อสํานกัหักบญัชี เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการดงัต่อไปนี?  
 (1) ผูใ้ห้ย ืมตกลงให้สํานักหักบัญชีหรือบุคคลตามที�สํานักหักบัญชีมอบหมายหักโอน
หลกัทรัพยที์�ใหย้ืมตามจาํนวนที�มีการใหย้ืมในบญัชีฝากหลกัทรัพยข์องผูใ้หย้ืมซึ� งไดเ้ปิดไวก้บัสาํนกัหกับญัชี
หรือบุคคลตามที�สาํนกัหกับญัชีมอบหมายได ้ 
 เมื�อศูนยรั์บฝากหกัหลกัทรัพยต์ามจาํนวนที�มีการใหย้ืมออกจากบญัชีฝากหลกัทรัพยต์ามวรรคหนึ� ง
แลว้ การใหย้ืมหลกัทรัพยด์งักล่าวจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื�อสาํนกัหกับญัชีไดรั้บมอบหลกัทรัพยต์ามจาํนวนที�
มีการใหย้ืมแลว้  
 (2) หลกัทรัพยที์�ใหย้ืมตอ้งสมบูรณ์ ไม่บกพร่อง หรือไม่ถกูรอนสิทธิใด 
 ถา้ปรากฏความเสียหายใดจากการใหย้ืมหลกัทรัพยที์�ไม่สมบูรณ์ ไม่บกพร่องหรือถูกรอนสิทธิใด 
ผูใ้หย้ืมตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายที�เกิดขึ?น 
 (3) เมื�อผูใ้ห้ยืมให้ยืมหลกัทรัพยแ์ก่สํานกัหักบญัชีแลว้ ผูใ้ห้ยืมมีสิทธิไดรั้บหลกัประกนัตาม
ประเภทและอตัราและตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการที�สํานกัหักบญัชีกาํหนด โดยผูใ้หย้ืมตกลงให้
สาํนกัหกับญัชีดูแลรักษาหลกัประกนัดงักล่าวแทน 
 ในการเก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินที� เป็นหลกัประกันตามวรรคหนึ� ง สํานักหักบัญชีจะแยก
ทรัพยสิ์นดงักล่าวไวต่้างหากจากทรัพยสิ์นของสาํนกัหกับญัชี 
 
905.02 การคืนหลกัทรัพย์ที�ให้ยมืและหลกัประกนั 
 ในวนัครบกาํหนดคืนหลกัทรัพยที์�ใหย้ืมตามที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด สาํนกัหกับญัชีมีหนา้ที�คืน
หลกัทรัพย ์และผูใ้ห้ยืมมีหนา้ที�คืนหลกัประกนัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี?   
 (1) การคืนหลกัทรัพย ์สาํนกัหักบญัชีหรือบุคคลตามที�สํานกัหักบญัชีมอบหมายจะโอน
หลกัทรัพยเ์ดียวกบัหลกัทรัพยที์�ยืมเขา้บญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการยืมและใหย้ืมหลกัทรัพยข์องผูใ้หย้ืมซึ� งได้
เปิดไวก้บัศูนยรั์บฝากตามจาํนวนที�มีการใหย้ืม และการคืนหลกัทรัพยจ์ะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื�อศูนยรั์บฝาก
ไดห้กัหลกัทรัพยอ์อกจากบญัชีฝากหลกัทรัพยด์งักล่าวตามจาํนวนที�มีการใหย้ืมแลว้  
 (2) การคืนหลกัประกนั เมื�อผูใ้หย้ืมไดรั้บคืนหลกัทรัพยที์�ใหย้ืมโดยถูกตอ้งตามจาํนวนที�มีการ
ใหย้ืมแลว้  ผูใ้หย้ืมจะคืนหลกัประกนัที�ไดรั้บตามสัดส่วนของหลกัทรัพยที์�ไดรั้บคืนแก่สาํนกัหกับญัชีตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 
 
 
 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 900 การยืมและใหย้ืมหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหลกัทรัพยต่์อสาํนกัหกับญัชี 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั    900 - 5  8 กมุภาพนัธ์ 2553 

905.03 การคืนหลกัทรัพย์ที�ให้ยมืก่อนถึงวนัครบกาํหนด 

 สาํนกัหกับญัชีอาจคืนหลกัทรัพยที์�ให้ยืมให้แก่ผูใ้ห้ยืมก่อนถึงวนัครบกาํหนดคืนหลกัทรัพยไ์ด ้
โดยสาํนกัหกับญัชีจะแจง้ใหผู้ใ้หย้ืมทราบล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  
 สํานักหักบัญชีมีหน้าที� คืนหลักทรัพย์ และผูใ้ห้ยืมมีหน้าที� คืนหลกัประกันโดยใช้วิธีการตาม
หลกัเกณฑ ์905.02 
 
905.04 การจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ที�เกดิจากหลกัทรัพย์ที�ให้ยมืและหลกัประกนั 

 (1) การจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชนที์�เกิดจากหลกัทรัพยที์�ใหย้ืม 
(1.1) กรณีที�ผูอ้อกหลกัทรัพยจ่์ายสิทธิประโยชน์ที�เกิดจากหลกัทรัพยที์�ให้ยืมเป็น

สิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ สาํนกัหกับญัชีไม่มีหนา้ที�ดาํเนินการใหผู้ใ้หย้ืมไดรั้บสิทธินั?น 
 (1.2) กรณีที�ผูอ้อกหลกัทรัพยจ่์ายสิทธิประโยชนใ์ด ๆ ในหลกัทรัพยที์�ใหย้ืมนอกจาก
ตาม (1.1)  สาํนกัหกับญัชีตอ้งจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชนใ์ดๆ นั?นใหแ้ก่ผูใ้หย้ืมภายหลงัหกัค่าใชจ่้าย
และภาระภาษีที�เกี�ยวขอ้ง  

(2) การจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชนที์�เกิดจากหลกัประกนั 
(2.1) กรณีที�ผูอ้อกหลกัทรัพยจ่์ายสิทธิประโยชน์ที�เกิดจากหลกัประกนัเป็นสิทธิใน

การเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ ผูใ้หย้ืมไม่มีหนา้ที�ดาํเนินการใหส้าํนกัหกับญัชีไดรั้บสิทธินั?น 
(2.2) กรณีที�ผูอ้อกหลกัทรัพยจ่์ายสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในหลกัประกนันอกจากตาม 

(2.1)  ผูใ้หย้ืมตอ้งจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชนใ์ด ๆ นั?นใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชีภายหลงัหกัค่าใชจ่้ายและ
ภาระภาษีที�เกี�ยวขอ้ง  

 

906 การวางหลกัประกนัเพิ�มเติม  
 สาํนกัหักบญัชีจะคาํนวณมูลค่าหลกัทรัพยที์�ยืมหรือใหย้ืมและมูลค่าหลกัประกนัเป็นประจาํทุก
วนัทาํการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

ในกรณีที�มูลค่าหลกัประกนัต่อมูลค่าหลกัทรัพยที์�ยืมหรือให้ยืม ณ ขณะใดขณะหนึ�งตํ�ากว่าหรือ 
เกินกว่าที�สํานักหักบัญชีกําหนด ผูย้ืม ผูใ้ห้ยืม หรือสํานักหักบัญชีต้องวางหลักประกันเพิ�มหรือคืน
หลกัประกนัส่วนเกิน ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และภายในเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 
 ผูมี้หนา้ที�วางหลกัประกนัเพิ�มตามวรรคสองมีหนา้ที�วางหลกัประกนัเพิ�มตามวิธีการที�สาํนกัหกับญัชี
กาํหนดใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชี และสาํนกัหกับญัชีจะดูแลหลกัประกนัเพิ�มโดยเก็บรักษาและดูแลหลกัประกนั
เพิ�มดงักล่าวแยกต่างหากจากทรัพยสิ์นของสาํนกัหกับญัชี 
 

 

 

 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 900 การยืมและใหย้ืมหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหลกัทรัพยต่์อสาํนกัหกับญัชี 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั    900 - 6  8 กมุภาพนัธ์ 2553 

907 การปรับจํานวนหรือมูลค่าหลกัทรัพย์หรือหลกัประกนั 

ผูย้ืมและผูใ้ห้ยืมยินยอมให้สาํนกัหกับญัชีปรับจาํนวนหรือมูลค่าของหลกัทรัพยที์�ยืมหรือให้ยืม
หรือหลกัประกนัที�เป็นหลกัทรัพย ์เมื�อมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนี? เกิดขึ?นในระหว่างที�ยงัไม่ถึงวนัครบกาํหนด
คืนหลกัทรัพย ์อนัจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์เมื�อมีการคืนหลกัทรัพยห์รือหลกัประกนัที�วางไวต้าม
หมวดนี?       

(1) การใหสิ้ทธิซื?อหุน้เพิ�มทุนแก่ผูถื้อหลกัทรัพยต์ามส่วนจาํนวนหลกัทรัพยที์�มีอยูก่่อนแลว้ 
(2)     การเปลี�ยนแปลงมูลค่าหลกัทรัพยที์�ตราไวอ้นัเป็นผลให้จาํนวนหลกัทรัพยน์ั?นเพิ�มขึ?นหรือ

ลดลง 
(3)     การไถ่ถอนหลกัทรัพย ์  
(4)     การรวมกิจการ การควบกิจการ หรือการทาํคาํเสนอซื?อหลกัทรัพยเ์พื�อครอบงาํกิจการ

 (5)     การจ่ายเงินปันผลเป็นหลกัทรัพย ์
(6)    การเปลี�ยนสภาพหลกัทรัพย ์หรือ   
(7)    กรณีอื�นใดในทาํนองเดียวกนั 
 

908 เหตุผดินัดและการดําเนินการกรณผีดินัด 
908.01 เหตุผดินัด 

908.01 (1) เหตุผดินัดของผู้ยืม 
สาํนกัหกับญัชีอาจพิจารณาวา่เหตุดงัต่อไปนี? เป็นเหตุผิดนดัของผูย้ืม  

 (1) ไม่วางหลกัประกนัตามวิธีการตามหลกัเกณฑ ์904.01 (3) 
 (2) ไม่คืนหลกัทรัพยที์�ยืมตามวิธีการตามหลกัเกณฑ ์904.02 หรือหลกัเกณฑ ์904.03   
 (3) ไม่จ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในหลกัทรัพยที์�ยืมให้แก่สํานกัหักบญัชีตาม
วิธีการตามหลกัเกณฑ ์904.04   
 (4) ไม่วางหลกัประกนัส่วนเพิ�มตามวิธีการตามหลกัเกณฑ ์906  
908.01 (2) เหตุผดินัดของผู้ให้ยมื 
 สาํนกัหกับญัชีอาจพิจารณาวา่เหตุดงัต่อไปนี? เป็นเหตุผิดนดัของผูใ้หย้ืม  
 (1) ไม่คืนหลกัประกนัตามวิธีการตามหลกัเกณฑ ์905.02 หรือตามหลกัเกณฑ ์905.03   
 (2) ไม่จ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชนใ์ด  ๆในหลกัประกนัใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชีตามวิธีการตาม
หลกัเกณฑ ์905.04   
 (3) ไม่คืนหลกัประกนัส่วนเกินตามหลกัเกณฑ ์906 
 
 
 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 900 การยืมและใหย้ืมหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหลกัทรัพยต่์อสาํนกัหกับญัชี 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั    900 - 7  8 กมุภาพนัธ์ 2553 

908.02 การดาํเนินการกรณีผดินัด 

908.02 (1)กรณีผู้ยมืผดินัด 

 เมื�อผูย้ืมผิดนดัตามหลกัเกณฑ ์908.01 (1) สาํนกัหกับญัชีอาจดาํเนินการประการใดประการหนึ�ง
หรือหลายประการดงัต่อไปนี?   จนกวา่จะมีการวางหลกัประกนั หรือการคืนหลกัทรัพย ์หรือการจ่ายคืนหรือ
ชดเชยสิทธิประโยชนใ์ด ๆ ในหลกัทรัพย ์หรือการวางหลกัประกนัเพิ�ม และชาํระค่าเสียหายจนครบถว้น 
 (1) ยืมหลกัทรัพยจ์ากบุคคลอื�นเพื�อการคืนหลกัทรัพยที์�ยืม โดยผูย้ืมยินยอมปฏิบติัตามหนา้ที�
ของผูย้ืมตามที�กาํหนดในสญัญาและขอ้บงัคบัตามหมวดนี?  
 (2) บงัคบัหลกัประกนัที�ไดว้างไว ้
 (3) ยึดและบงัคบัเงินที�ผูย้ืมมีสิทธิไดรั้บจากการยืมหรือใหย้ืมหลกัทรัพยต์ามหมวดนี?   
 (4) ยึดและบงัคบัเงิน หลกัทรัพย ์หรือหลกัประกนัที�ผูย้ ืมมีสิทธิไดร้ับหรือวางไวก้บั
สาํนักหักบญัชี  
 (5) ยึดและบงัคบัหลกัทรัพยที์�ผูย้ืมดาํรงไวใ้นบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบและรับ
มอบหลกัทรัพยที์�ซื?อขายของผูย้ืม   
 (6) ยึดและบงัคบัหลกัทรัพยที์�เป็นของผูย้ืมในบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการฝาก การถอน หรือ
การโอนหลกัทรัพยข์องผูย้ืม 
 (7) ดาํเนินการอื�นใดตามที�สาํนกัหกับญัชีเห็นสมควร 
908.02 (2) กรณีผู้ให้ยมืผดินัด 
 เมื�อผูใ้ห้ยืมผิดนดัตามหลกัเกณฑ ์908.01 (2) สํานกัหักบญัชีอาจดาํเนินการประการใดประการ
หนึ�งหรือหลายประการดงัต่อไปนี?  จนกว่าจะมีการคืนหลกัประกนั หรือการจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์
ใด ๆ ในหลกัประกนั หรือการวางหลกัประกนัเพิ�ม และชาํระค่าเสียหายจนครบถว้น 
 (1) ยึดและบงัคบัเงินที�ผูใ้หย้ืมดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บจากการใหย้ืมหลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบันี?  
 (2) ยึดและบงัคบัเงิน หลกัทรัพย ์หรือหลกัประกนัที�ผูใ้หย้ืมดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บหรือวางไว้
กบัสาํนกัหกับญัชี 

(3)  ยึดและบงัคบัหลกัทรัพยที์�ผูใ้หย้ืมดาํรงไวใ้นบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบและรับ
มอบหลกัทรัพยที์�ซื?อขายของผูใ้หย้ืม  

(4) ยึดและบงัคบัหลกัทรัพยที์�เป็นของผูใ้ห้ยืมในบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการฝาก การถอน 
หรือการโอนหลกัทรัพยข์องผูใ้หย้ืม 

(5) ดาํเนินการอื�นใดตามที�สาํนกัหกับญัชีเห็นสมควร 
 
 
 
 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 900 การยืมและใหย้ืมหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหลกัทรัพยต่์อสาํนกัหกับญัชี 
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909 อตัราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
 ผูย้ืมและผูใ้ห้ยืมมีหน้าที�ชําระค่าธรรมเนียมการยืมหลกัทรัพย์ ค่าบริการและค่าใช้จ่ายใดๆ ที�
เกี�ยวขอ้งกบัการยืมหรือการให้ยืมหลกัทรัพย์ให้แก่สํานักหักบัญชีในอตัราที�ระบุไวใ้นใบแจ้งหนี? และ
ภายในเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี?  
 (1) ผูย้ืมมีหน้าที�ชําระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์และค่าบริการที� เกี�ยวข้องกับการยืม
หลกัทรัพยแ์ก่สาํนกัหกับญัชีตามอตัราที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 
 (2) ผูใ้หย้ืมมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการยืมหลกัทรัพยต์ามอตัราที�ผูใ้หย้ืมกาํหนด และมีหนา้ที�
ชาํระค่าที�เกี�ยวขอ้งกบัการใหย้ืมหลกัทรัพยแ์ก่สาํนกัหกับญัชีตามอตัราที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 
 (3) ผูย้ืมและผูใ้หย้ืมมีหนา้ที�ชาํระค่าใชจ่้ายใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการยืมและใหย้ืมหลกัทรัพย์
ในอตัราที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด โดยสาํนกัหกับญัชีจะแจง้ใหผู้ย้ืมและผูใ้หย้ืมทราบล่วงหนา้ 
 สาํนกัหกับญัชีอาจเปลี�ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมการยืมหลกัทรัพย ์ค่าบริการและค่าใชจ่้ายตาม
วรรคหนึ�งไดต้ามความเหมาะสม โดยสาํนกัหกับญัชีจะแจง้ใหผู้ย้ืมและผูใ้หย้ืมทราบล่วงหนา้ 
 
 

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


