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ข้อบังคบั 

หมวด 500 การชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 

 
501 การชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์  
 สมาชิกมีหนา้ที�ชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามการประมวลผลขอ้มูลที�สํานักหักบญัชี
จดัทาํขึ>นตามขอ้มลูการซื>อขายหลกัทรัพย ์หรือขอ้มลูการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์ตามหลกัเกณฑ ์
และวิธีการที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 
501.01 การจดัทําและเกบ็รักษาทรัพย์สิน 

 (1)  การจดัทาํและเกบ็รักษาบญัชีทรัพยสิ์นของสาํนกัหกับญัชี 
การใหบ้ริการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสํานกัหักบญัชี สาํนกัหักบญัชีจะจดัทาํและ

เกบ็รักษาบญัชีทรัพยสิ์นของสาํนกัหกับญัชีแยกออกจากบญัชีทรัพยสิ์นของสมาชิกและบญัชีทรัพยสิ์นของ
ลกูคา้ของสมาชิก  
 (2)  การเปิดบญัชี 

เมื�อสํานกัหักบญัชีอนุญาตให้บุคคลใดเป็นสมาชิกแลว้ สมาชิกนั>นตอ้งเปิดบญัชีเพื�อประโยชน์ใน
การชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปนี>   

  (2.1)  สมาชิกตอ้งเปิดบญัชีเพื�อการชาํระราคาหลกัทรัพยก์บัธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ
ธนาคารพาณิชยที์�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

 (2.2) สมาชิกต้องเปิดบัญชีเพื�อการส่งมอบหลักทรัพย์หรือบัญชีเพื�อการเก็บรักษา
ทรัพยสิ์นกบัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์ามที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

 สาํนกัหักบญัชีอาจอนุญาตให้สมาชิกเปิดบญัชีเพื�อการเก็บรักษาทรัพยสิ์นมากกว่าหนึ� ง
บญัชี และสาํนกัหกับญัชีอาจกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการบนัทึกและการเก็บรักษาทรัพยสิ์นในแต่
ละประเภทบญัชีแตกต่างกนัไดต้ามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด   

 

502  ข้อมูลเพื&อการประมวลผล 
สาํนกัหกับญัชีจะประมวลผลจากขอ้มลูดงัต่อไปนี>    
(1) ขอ้มูลการซื>อขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซื์>อขายหลกัทรัพยที์�ผูจ้ดัการซื>อ

ขายจดัส่งใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชี และ/หรือ    
(2) ขอ้มลูการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์�เกี�ยวกบัการซื>อขายในตลาดหลกัทรัพยห์รือ

ศูนยซื์>อขายหลกัทรัพยที์�สมาชิกจดัส่งใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชี และ/หรือ   
(3) ขอ้มูลการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยน์อกจาก (1) และ (2) ที�สมาชิกจดัส่งให้แก่

สาํนกัหกับญัชีตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 
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*502.01 การจดัส่งข้อมูลโดยสมาชิกให้แก่สํานักหักบัญชี 

การจดัส่งขอ้มลูการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยใ์หแ้ก่สาํนกัหกับญัชี สมาชิกตอ้งดาํเนินการ
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี>  

(1) สมาชิกตอ้งบนัทึกรายการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์�เกี�ยวกบัการซื>อขายใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละสมาชิกคู่กรณีตอ้งรับรองรายการดงักล่าวดว้ยระบบงานเชื�อมโยงกบัสํานกัหักบญัชี
ภายในวนัและเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 
 ในกรณีที�สมาชิกคู่กรณีไม่รับรองรายการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยภ์ายในวนัและเวลา
ตามวรรคหนึ�งสาํนกัหกับญัชีจะยกเลิกรายการนั>น 

(2) การบันทึกรายการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการดงัต่อไปนี>  

 (2.1) การบนัทึกรายการระหว่างสมาชิกทั�วไปกบัสมาชิกสมทบ สมาชิกทั�วไปตอ้งเป็น 
ผูบ้นัทึกรายการ โดยตอ้งระบุวนัชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ละรายการอื�นที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

(2.2) การบนัทึกรายการระหวา่งสมาชิกสมทบดว้ยกนั  สมาชิกสมทบที�มีหนา้ที�ส่งมอบ
หลกัทรัพยต์อ้งเป็นผูบ้นัทึกรายการ โดยตอ้งระบุวนัชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ละรายการอื�น 
ที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

(2.3) การบนัทึกรายการระหว่างสมาชิกทั�วไปกบัสมาชิกทั�วไป สมาชิกทั�วไปผูโ้อน
ตอ้งเป็นผูบ้นัทึกรายการ โดยตอ้งระบุวนัชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ละรายการอื�นที�สํานกัหักบญัชี
กาํหนด ตามหลกัเกณฑ ์509 
 ในกรณีที�สํานักหักบญัชีมีระบบงานซึ� งกาํหนดให้การบนัทึกรายการตอ้งดาํเนินการทั>งสองฝ่าย    
ให้สมาชิกผูเ้กี�ยวขอ้งทาํการบนัทึกรายการโดยระบุวนัชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ละรายการอื�น    
ที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 
 (*ความใน 502.01  เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี�แทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ในส่วนที)เกี)ยวข้อง
กับหลักทรัพย์) หมวด 500 การชาํระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์  ลงวนัที) 15 มิถุนายน 2555  ซึ)งมีผลบังคับใช้ตั�งแต่วันที) 1 
กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป) 

 
502.02 การยอมรับความถูกต้องและการเกบ็รักษาข้อมูล 

 (1) สมาชิกยอมรับและผกูพนัวา่ขอ้มลูตามหลกัเกณฑ ์502 เป็นขอ้มลูที�ถกูตอ้ง 
 (2) สาํนกัหกับญัชีจะจดัใหมี้ระบบการเก็บรักษา รวบรวม และประมวลผลขอ้มูลที�มีประสิทธิภาพ
และปลอดภยั รวมทั>งมีระบบที�สามารถเรียกดูขอ้มูลเพื�อสอบทานความถูกตอ้ง (Audit Trail) ของขอ้มูลที�
ปรากฏในข้อมูลการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และระบบสํารองข้อมูลไวใ้ช้แทนในกรณีที�ไม่
สามารถนาํขอ้มลูนั>นมาใชไ้ด ้
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503 การจัดทาํและจัดส่งข้อมูลการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 
503.01 การจดัทําข้อมูลการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 

เมื�อสํานกัหักบญัชีประมวลผลขอ้มูลเพื�อการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ลว้ สํานกัหักบญัชี
จะจดัทาํเป็นขอ้มูลอย่างหนึ� งอย่างใดดงัต่อไปนี> ส่งให้แก่สมาชิก โดยให้สมาชิกมีหนา้ที�ชาํระราคาและ
ส่งมอบหลกัทรัพยต์ามขอ้มลูดงักล่าว 

(1) ขอ้มลู Net Clearing  
(2) ขอ้มลู Gross Clearing  

ขอ้มูลที�สํานักหักบญัชีจดัทาํตามวรรคหนึ� งเป็นขอ้มูลที�ถูกตอ้ง และสมาชิกตกลงยอมรับและ
ผูกพนัตามขอ้มูลดงักล่าว  
 (1)  ข้อมูล Net Clearing 

การจดัทาํขอ้มูล Net Clearing  สาํนกัหกับญัชีจะประมวลผลขอ้มูลตามหลกัเกณฑ ์502 (1) และ 
502 (2) เพื�อใหส้มาชิกชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามขอ้มลูดงักล่าว  

ในกรณีที�สมาชิกสมทบผิดนดัชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยต์ามขอ้มูล Net Clearing 
สาํนกัหักบญัชีอาจยกเลิกรายการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์�มีการผิดนดัและรายการที�เกี�ยวขอ้ง 
และประมวลผลขอ้มูลการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยด์งักล่าวใหม่ โดยสมาชิกตอ้งชาํระราคาและ
ส่งมอบหลกัทรัพยต์ามขอ้มลู Net Clearing ที�มีการแกไ้ขปรับปรุงขอ้มลูแลว้ 

 (2)  ข้อมูล Gross Clearing 
การจดัทาํขอ้มูล Gross Clearing  สํานกัหักบญัชีจะประมวลผลขอ้มูลตามหลกัเกณฑ ์502 (1) 

หรือขอ้มลูตามหลกัเกณฑ ์502 (3) ตามยอดแต่ละรายการ 
 
503.02 การจดัส่งข้อมูลการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 

สาํนกัหักบญัชีจะจดัส่งขอ้มูลการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยใ์หแ้ก่สมาชิกดว้ยระบบงาน
เชื�อมโยงกบัสาํนกัหกับญัชีตามเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  ยกเวน้กรณีที�ไม่อาจจดัส่งดว้ยระบบดงักล่าว 
ใหส้มาชิกมารับจากสาํนกัหกับญัชีตามวิธีการและเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

 

*504 การผูกพนัและแทนที&เป็นคู่สัญญา 
การชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามขอ้มูลการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์สาํนกัหกับญัชี

จะเขา้ผกูพนัหรือแทนที�เป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัสมาชิกทั�วไปแต่ละรายเมื�อมีการซื>อขายหลกัทรัพยเ์กิดขึ>น
ในตลาดหลกัทรัพยห์รือเมื�อสํานกัหักบญัชีไดรั้บขอ้มูลการซื>อขายหลกัทรัพยจ์ากผูจ้ดัการซื>อขาย โดย
สํานักหักบัญชีจะมีความผูกพันตามสิทธิและหน้าที� ที� เกิดขึ> นตามข้อมูลการชําระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพยก์บัสมาชิกทั�วไป 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 500 การชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั        500 - 4 15 กมุภาพนัธ์ 2553 

ในกรณีที�สาํนกัหกับญัชีไดเ้ขา้ผูกพนัหรือแทนที�เป็นคู่สัญญากบัสมาชิกทั�วไปตามวรรคหนึ�งแลว้ 
และต่อมาสมาชิกทั�วไปรายดงักล่าวโอนรายการการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์509 
สาํนกัหกับญัชีจะเขา้ผกูพนัหรือแทนที�เป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัสมาชิกทั�วไปที�เป็นผูรั้บโอนรายการดงักล่าว 
เมื�อสมาชิกทั�วไปผูรั้บโอนรับรองรายการโอนนั>น 
 (*ความใน 504  เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี�แทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี     (ในส่วนที)เกี)ยวข้อง
กับหลักทรัพย์)  หมวด 500  การชาํระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์   ลงวนัที) 19 กันยายน 2556   ซึ)งมีผลบังคับใช้ตั�งแต่วันที) 
1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป) 

 

505 กาํหนดวนัชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 
สมาชิกมีหน้าที�ชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามกาํหนดเวลาและวิธีการที�สํานกัหักบญัชี

กาํหนดดงัต่อไปนี>  
 (1) กรณีชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามขอ้มลู Net Clearing 
 (1.1) ภายในวนัทาํการที� 3  ถดัจากวนัที�ซื>อขายหลกัทรัพย ์สาํหรับการชาํระราคาและส่ง
มอบหลกัทรัพยป์ระเภททุน 
 (1.2) ภายในวนัทาํการที� 2  ถดัจากวนัที�ซื>อขายหลกัทรัพย ์สาํหรับการชาํระราคาและส่ง
มอบหลกัทรัพยป์ระเภทหนี>  

*(2) กรณีชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามขอ้มลู Gross Clearing  
 (2.1) ภายในวนัทาํการที�สมาชิกกาํหนด แต่ทั>งนี> ไม่เกินวนัทาํการที� 3 ถดัจากวนัที�ซื>อขาย
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์สาํหรับการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยป์ระเภททุน  
 (2.2) ภายในวนัทาํการที�สมาชิกกาํหนด แต่ทั>งนี> ไม่เกินวนัทาํการที� 2 ถดัจากวนัที�ซื>อ
ขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์สาํหรับการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยป์ระเภทหนี>  

 (3)   กรณีชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์�มีการซื>อเพื�อส่งมอบหลกัทรัพยที์�ผิดนดั (Buy-in) 
ภายในวนัที�ซื>อขายหลกัทรัพย ์  
 (*ความใน 505 (2)  เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี�แทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี     (ในส่วนที)
เกี)ยวข้องกับหลักทรัพย์)  หมวด 500  การชาํระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์   ลงวันที) 19 กันยายน 2556   ซึ)งมีผลบังคับใช้
ตั�งแต่วนัที) 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป) 

 

*506 การชําระราคาหลกัทรัพย์ 
สมาชิกมีหนา้ที�ชาํระราคาหลกัทรัพยต์ามขอ้มลูการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต่์อสาํนกั

หกับญัชี    
 
 
 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 500 การชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั        500 - 5 15 กมุภาพนัธ์ 2553 

506.01 วธีิการชําระราคาและรับชําระราคาหลกัทรัพย์ 

 สมาชิกผูมี้หน้าที�ชาํระราคาหลกัทรัพยต์อ้งชาํระราคาหลกัทรัพยแ์ก่สาํนักหกับญัชีโดยวิธีการ
ดาํรงเงินในบญัชีเงินฝากของตนตามจาํนวนเงินที�มีหนา้ที�ชาํระราคาตามรายงานขอ้มูลการชาํระราคาและ
ส่งมอบหลกัทรัพยข์องสาํนกัหักบญัชี เพื�อใหส้ํานกัหกับญัชีหกัโอนเขา้บญัชีเงินฝากของสํานกัหกับญัชี 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 
 สมาชิกผูมี้สิทธิรับชาํระราคาหลกัทรัพยต์อ้งรับชาํระราคาดว้ยวิธีการรับโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก
ของตนตามรายงานขอ้มูลการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสํานกัหักบญัชีตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 
 
506.02 ความสมบูรณ์ของการชําระราคาและรับชําระราคาหลกัทรัพย์ 

 การชาํระราคาและการรับชาํระราคาหลกัทรัพยจ์ะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ เมื�อสาํนกัหักบญัชีหรือ
สมาชิกผูมี้สิทธิรับชาํระราคาไดรั้บโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของสาํนกัหกับญัชีหรือของสมาชิกผูมี้สิทธิรับ
ชาํระราคาโดยถกูตอ้งตรงกบัรายงานขอ้มลูการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสาํนกัหกับญัชี  
 เมื�อการชาํระราคาหลกัทรัพยเ์สร็จสมบูรณ์แลว้ สมาชิกผูมี้หน้าที�ชาํระราคาหลกัทรัพยจ์ะเพิก
ถอนการชาํระราคาหลกัทรัพยไ์ม่ได ้
 (*ความใน 506  เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี�แทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี     (ในส่วนที)เกี)ยวข้อง
กับหลักทรัพย์)  หมวด 500  การชาํระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์   ลงวนัที) 19 กันยายน 2556   ซึ)งมีผลบังคับใช้ตั�งแต่วันที) 
1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป) 

 

*507 การส่งมอบหลกัทรัพย์ 
สมาชิกมีหนา้ที�ส่งมอบหลกัทรัพยต์ามขอ้มูลการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต่์อสาํนกัหกับญัชี 

 

507.01 วธีิการส่งมอบและรับมอบหลกัทรัพย์ 

 (1) สมาชิกผูมี้หนา้ที�ส่งมอบหลกัทรัพยต์อ้งดาํรงหลกัทรัพยที์�สมบูรณ์ ไม่บกพร่องหรือไม่ถูก
รอนสิทธิในบญัชีฝากหลกัทรัพย ์ให้เพียงพอกบัการหักโอนหลกัทรัพยต์ามจาํนวนที�มีหนา้ที�ส่งมอบตาม
รายงานขอ้มูลการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสํานกัหกับญัชี และตกลงให้ศูนยรั์บฝากหกัโอน
หลกัทรัพยจ์ากบญัชีฝากหลกัทรัพยด์งักล่าวเขา้บญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพย์
ของสํานกัหักบญัชี ตามขอ้มูลการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสํานกัหักบญัชี โดยการส่งมอบ
หลกัทรัพยจ์ะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื�อสํานักหักบญัชีไดรั้บมอบหลกัทรัพยโ์ดยถูกตอ้งตรงตามรายงาน
ขอ้มลูการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสาํนกัหกับญัชี ทั>งนี>ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี>  
  (ก) การส่งมอบหลกัทรัพยต์ามขอ้มลูการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต่์อสาํนกัหกั
บญัชี สมาชิกผูมี้หนา้ที�ส่งมอบตอ้งดาํรงหลกัทรัพยใ์นบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหรือรับมอบ
หลกัทรัพยเ์พื�อสมาชิกและเพื�อลกูคา้ของสมาชิก  



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 500 การชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั        500 - 6 15 กมุภาพนัธ์ 2553 

  (ข) หากบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื�อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ตาม (ก) มี
หลกัทรัพยไ์ม่เพียงพอกบัการหกับญัชีโอนหลกัทรัพยต์ามจาํนวนที�มีหนา้ที�ส่งมอบตามรายงานขอ้มูลการ
ชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสาํนกัหกับญัชี สมาชิกตกลงใหศู้นยรั์บฝากหกัโอนหลกัทรัพยจ์าก
บญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการฝาก การถอนหรือการโอนหลกัทรัพยข์องสมาชิกและของลูกคา้ของสมาชิกที�
สมาชิกระบุ ทั>งนี>ตามจาํนวนคงเหลือที�สมาชิกมีหนา้ที�ส่งมอบตามรายงานขอ้มลูดงักล่าวของสาํนกัหกับญัชี  
 ในกรณีที�บญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพยเ์พื�อสมาชิกและเพื�อลูกคา้ 
และ/หรือบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการฝาก การถอน หรือการโอนหลกัทรัพยข์องสมาชิกและของลูกคา้ของ
สมาชิกผูมี้หนา้ที�ส่งมอบ มีหลกัทรัพยต์ามประเภทและชนิดเดียวกบัหลกัทรัพยที์�ตอ้งส่งมอบ ให้ถือว่า
สมาชิกตกลงใหใ้ชห้ลกัทรัพยใ์นบญัชีฝากหลกัทรัพยด์งักล่าวเพื�อการส่งมอบ 
 (2) สมาชิกผูมี้สิทธิรับมอบหลกัทรัพยจ์ะไดรั้บโอนหลกัทรัพยใ์นบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการ
ส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพยเ์พื�อสมาชิกและเพื�อลูกคา้ของสมาชิก และ/หรือบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อ
การฝาก การถอน หรือการโอนหลกัทรัพยข์องสมาชิกและของลูกคา้ของสมาชิก ตามจาํนวนที�มีสิทธิรับ
มอบตามรายงานขอ้มลูการชาํระราคาหลกัทรัพยแ์ละส่งมอบหลกัทรัพยข์องสาํนกัหกับญัชี 
 
507.02 ความสมบูรณ์ของการส่งมอบและรับมอบหลกัทรัพย์ 
 การส่งมอบและรับมอบหลกัทรัพยจ์ะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ เมื�อศูนยรั์บฝากไดด้าํเนินการส่งมอบ
หลกัทรัพยใ์หแ้ก่สาํนกัหกับญัชีหรือสมาชิกผูมี้สิทธิไดรั้บมอบหลกัทรัพยโ์ดยถูกตอ้งตรงตามรายงานขอ้มูล
การชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสาํนกัหกับญัชี  

เมื�อการส่งมอบหลกัทรัพยเ์สร็จสมบูรณ์แลว้ สมาชิกผูมี้หนา้ที�ส่งมอบหลกัทรัพยจ์ะเพิกถอน
การส่งมอบหลกัทรัพยไ์ม่ได ้
 (*ความใน 507  เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี�แทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี     (ในส่วนที)เกี)ยวข้อง
กับหลักทรัพย์)  หมวด 500  การชาํระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์   ลงวนัที) 19 กันยายน 2556   ซึ)งมีผลบังคับใช้ตั�งแต่วันที) 
1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป) 

 

508 การชําระราคาหลกัทรัพย์พร้อมการส่งมอบหลกัทรัพย์ 
 เมื�อสมาชิกผูมี้สิทธิไดร้ับชาํระราคาหลกัทรัพยไ์ดด้าํเนินการส่งมอบหลกัทรัพยต์ามวิธีการ
ตามหลกัเกณฑ ์507 แลว้ สํานกัหักบญัชีหรือศูนยรั์บฝากแลว้แต่กรณีจะดาํเนินการชาํระราคาหลกัทรัพย์
ให้แก่สมาชิกผูม้ีสิทธิไดร้ับชําระราคาหลกัทรัพย ์และเมื�อสมาชิกผูมี้สิทธิได้รับมอบหลกัทรัพย์ได้
ดาํเนินการชาํระราคาหลกัทรัพยต์ามวิธีการตามหลกัเกณฑ ์506 แลว้ ศูนยรั์บฝากแลว้แต่กรณีจะดาํเนินการ
ส่งมอบหลกัทรัพยใ์หแ้ก่สมาชิกผูมี้สิทธิไดรั้บมอบหลกัทรัพย ์   

 

 

 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 500 การชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั        500 - 7 15 กมุภาพนัธ์ 2553 

*509 การโอนรายการการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 
 (1) สมาชิกทั�วไปอาจโอนรายการการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมาชิกหรือ
ของลูกคา้ของสมาชิกให้แก่สมาชิกทั�วไปรายอื�นได้ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขที�สํานักหักบัญชี
กาํหนดในกรณีดงัต่อไปนี>  
 (1.1)  กรณีที�เป็นการโอนของลูกคา้รายเดียวกนั หรือโดยผลของกฎหมายหรือ
คาํสั�งศาล 
 (1.2) กรณีมีเหตุขดัขอ้งจากระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก 
 สํานกัหักบญัชีอาจไม่อนุญาตให้สมาชิกทําการโอนรายการการชําระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพย ์หากสํานกัหักบญัชีพิจารณาแลว้เห็นว่าการโอนรายการการชําระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพยด์งักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์
 (2) การโอนรายการการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์าม (1) ให้ดาํเนินการตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี>  
  (2.1)  สมาชิกผูโ้อนตอ้งบนัทึกการโอนรายการการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์
และสมาชิกผูร้ ับโอนตอ้งร ับรองการโอนดงักล่าวดว้ยระบบงานเชื�อมโยงกบัสํานกัห ักบญัชี            
ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และภายในวนัและเวลาที�สาํนกัหักบญัชีกาํหนด  
   ในกรณีที�สมาชิกคู่กรณีไม่รับรองการโอนรายการการชาํระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพยภ์ายในวนัและเวลาตามวรรคหนึ� ง สาํนกัหักบญัชีจะยกเลิกการโอนนั>น และให้สมาชิกผูโ้อน
มีภาระผูกพนัในการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามรายการที�ยกเลิกดงักล่าวต่อสํานกัหักบญัชี
  (2.2)  การโอนรายการการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์าม (2.1) ให้มีผล
สมบูรณ์และไม่สามารถเพิกถอนได ้เมื�อสมาชิกผูร้ับโอนรับรองรายการโอนดงักล่าวแลว้ โดยสมาชิก
ผูรั้บโอนมีภาระผูกพนัในการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามรายการที�รับโอนต่อสาํนกัหักบญัชี 
 (*เพิ)มเติมความใน 509 โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ในส่วนที)เกี)ยวข้องกับหลักทรัพย์)  หมวด 500 การชาํระ
ราคาและส่งมอบหลักทรัพย์  ลงวนัที) 15 มิถุนายน 2555  ซึ)งมีผลบังคับใช้ตั�งแต่วนัที) 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป) 

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


