ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 400 กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

สารบัญ
ข้ อบังคับ
หมวด 400 การบริหารความเสี่ยง
หน้ า
401 หลักการบริหารความเสี่ ยง ...............................................................................
402 การดาเนินการเพื่อบริหารความเสี่ ยง ................................................................
403 การจัดส่ งรายงาน .............................................................................................
404 การดารงฐานะทางการเงินหรื อดารงเงินกองทุน...............................................
404.01 กำรดำรงฐำนะทำงกำรเงินของสมำชิก..............................................................
404.02 กำรดำรงเงินกองทุนของสมำชิก .......................................................................
405 การควบคุมมูลค่ าการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ ...................................
406 การควบคุมค่ าความเสี่ ยงในระบบชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ ................
407 หลักประกัน ......................................................................................................
407.01 (1) กำรวำงหลักประกัน.....................................................................................
407.01 (2) กำรจัดเก็บและจัดทำบัญชีทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกัน................................
407.01 (3) ทรัพย์สินที่วำงเป็ นหลักประกันและวิธีกำรวำงหลักประกัน ........................
407.01 (4) กำรคำนวณมูลค่ำหลักประกันและกำรเปลี่ยนหลักประกัน ..........................
407.01 (5) กำรบริ หำรหลักประกัน ...............................................................................
407.01 (6) กำรคืนหลักประกัน .....................................................................................
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 400 กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

ข้ อบังคับ
หมวด 400 การบริหารความเสี่ยง
401

หลักการบริหารความเสี่ ยง

(1) สำนักหักบัญชี อำจจัดให้มีมำตรกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงในระบบชำระรำคำและส่ งมอบ
หลักทรัพย์แตกต่ำงกันตำมประเภทหลักทรัพย์ หรื อประเภทสมำชิ ก ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนัก
หักบัญชีกำหนด
*ในกรณี ที่สมำชิ กไม่อำจดำเนิ นกำรตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชี กำหนดเกี่ ยวกับกำร
ด ำเนิ น กำรเพื่ อ บริ ห ำรควำมเสี่ ย งในระบบงำนช ำระรำคำและส่ งมอบหลักทรั พ ย์ ส ำนักหักบัญ ชี อำจ
ดำเนินกำรให้มีกำรวำงหลักประกันหรื อเรี ยกให้สมำชิกวำงหลักประกันตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนัก
หักบัญชีกำหนดได้
(2) สมำชิ กมีหน้ำที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของสมำชิ กให้เหมำะสม
ชัดเจนโดยไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้
(*ความในหลั กเกณฑ์ 401(1) วรรคสอง เดิ มถู กยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นี ้แทน โดยข้ อ บั งคั บ ของส านั ก
หักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรั พย์ ) หมวด 400 การบริ หารความเสี่ยง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่
15 ตุลาคม 2562 เป็ นต้ นไป)

402

การดาเนินการเพื่อบริหารความเสี่ ยง

เพื่อประโยชน์ในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงในระบบชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี
อำจกำหนดให้สมำชิกปฏิบตั ิตำมในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) จัดส่ งรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงินให้แก่สำนักหักบัญชี
(2) ดำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนกำหนด หรื อกำรดำรงฐำนะทำงกำรเงิ นตำมหลักเกณฑ์ที่หน่ วยงำนซึ่ งมีหน้ำที่ กำกับดูแล
กำรประกอบธุรกิจของนิติบุคคลดังกล่ำวกำหนดตำมกฎหมำย
(3) ควบคุมมูลค่ำกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ของสมำชิ ก
(4) ควบคุ มค่ ำควำมเสี่ ยงในระบบกำรช ำระรำคำและส่ งมอบหลักทรั พย์ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(5) ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่สำนักหักบัญชีกำหนด

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 400 กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

*403 การจัดส่ งรายงาน
**(1) สมำชิ กต้องจัดส่ งรำยงำนให้แก่สำนักหักบัญชี ตำมประเภทและกำหนดเวลำดังต่อไปนี้ โดยให้
จัดส่ งผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิ กส์ที่เชื่ อมต่อกับระบบงำนของสำนักหักบัญชี หรื อเป็ นหนังสื อหรื อผ่ำนสื่ ออื่นใด
ที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(1.1)
รำยงำนกำรคำนวณเงิ นกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ ที่สมำชิกนำส่ งสำนักงำน ก.ล.ต.
ดังต่อไปนี้
(ก) รำยงำนสถำนะรำยวัน
(ข) รำยงำนกำรคำนวณเงิ นกองทุนสภำพคล่องสุ ท ธิ ข องวันทำกำรสุ ดท้ำ ย
ของเดือน
ให้สมำชิ กจัดส่ งรำยงำนตำมวรรคหนึ่ งตำมระยะเวลำที่สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด
หรื อตำมระยะเวลำที่สมำชิกได้รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี
(1.2)
รำยงำนแสดงฐำนะทำงกำรเงิ นและผลกำรด ำเนิ นงำนที่ สมำชิ กน ำส่ งส ำนักงำน
ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้
(ก) งวดประจำเดือน ให้จดั ส่ งตำมระยะเวลำที่ สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด หรื อ
ตำมระยะเวลำที่สมำชิกได้รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี
(ข) งวดประจำ 6 เดื อนแรกของปี บัญชี ให้จดั ส่ งภำยใน 3 เดื อน นับจำกวันสิ้ น
งวดกำรบัญชีดงั กล่ำว
(ค) งวดประจำปี บัญชี ให้จดั ส่ งภำยใน 4 เดือน นับจำกวันสิ้ นปี บัญชีดงั กล่ำว
(1.3)
รำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) และควำมเห็ น ใดๆ ที่ เกี่ ย วกับ
ระบบหรื อกำรดำเนิ นงำนหลังกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์และงำนบริ หำรควำมเสี่ ยงของสมำชิก เฉพำะส่ วนที่มี
นัยสำคัญ รวมทั้งรำยงำนผลกำรดำเนิ นกำรในส่ วนที่ มีนยั สำคัญของสมำชิ กตำมคำแนะนำของเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบภำยใน (Internal Auditor) ให้จดั ส่ งปี ละ 1 ครั้ง
(1.4)
รำยงำนกำรกำกับดู แลกำรปฏิ บตั ิ ตำมข้อกำหนด หนังสื อเวียน หรื อค ำสั่งของ
สำนักหักบัญชี (Compliance Report) เฉพำะส่ วนที่มีนยั สำคัญ รวมทั้งรำยงำนผลกำรดำเนินกำรในส่ วนที่มี
นัยสำคัญของสมำชิ กตำมคำแนะนำของเจ้ำหน้ำที่ กำกับดูแลกำรปฏิ บตั ิ งำนตำมข้อกำหนด หนังสื อเวียน
หรื อคำสัง่ ของสำนักหักบัญชี (Compliance Officer) ให้จดั ส่ งปี ละ 1 ครั้ง
สำนักหักบัญชี อำจยกเว้นกำรจัดส่ งรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงินหรื อรำยงำนอื่นใดให้แก่
สมำชิกตำมที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควรได้
(2) สมำชิ กต้องรำยงำนเหตุกำรณ์ที่อำจส่ งผลกระทบต่อกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
ของสมำชิกดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลประกอบต่อสำนักหักบัญชี
(2.1) ในกรณี ที่สมำชิ กมี ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นที่ ปรับมูลค่ ำแล้ว (Adjusted Equity) น้อยกว่ำ
หรื อเท่ำกับ 1.1 เท่ำของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ สมำชิ กมีหน้ำที่ ตอ้ งดำรงตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชี กำหนด
บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 400 กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ในหมวด 300 ให้สมำชิ กจัดส่ งรำยงำนกำรคำนวณเงินกองทุ นสภำพคล่องสุ ทธิ ให้กบั สำนักหักบัญชี ทุกวัน
โดยให้จดั ส่ งภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ สมำชิ กนำส่ งรำยงำนตำม (1) (1.2) จนกว่ำสมำชิ กจะแก้ไขเหตุ
ดังกล่ำวแล้วเสร็ จ หรื อตำมระยะเวลำที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร
ทั้งนี้ กำรคำนวณส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ที่ปรับมูลค่ำแล้ว (Adjusted Equity) ตำมวรรค
หนึ่ง สำนักหักบัญชีจะไม่นบั รวมกำไรจำกเงินลงทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
(2.2) ในกรณี ที่สมำชิ กมีเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ เมื่อสิ้ นวันทำกำรใด ๆ ลดลงมำอยู่
ที่ ระดับน้อยกว่ำหรื อเท่ำกับ 3 เท่ำของหลักเกณฑ์ข้ นั ต่ ำที่ ตอ้ งดำรงไว้ตำมที่ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุ นกำหนด ให้สมำชิ กจัดส่ งรำยงำนกำรคำนวณเงิ นกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ
ให้กบั สำนักหักบัญชี ทุกวัน โดยให้จดั ส่ งภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่เกิดกรณี ดงั กล่ำวจนกว่ำจะสำมำรถ
ดำรงเงิ นกองทุ นสภำพคล่องสุ ทธิ ได้ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้รำยงำนเป็ นเวลำ 7 วันทำกำรติ ดต่อกัน
หรื อตำมระยะเวลำที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(2.3) ในกรณี ที่ส มำชิ กมี กำรเปลี่ ยนแปลงที่ มีนัยสำคัญต่ อกำรดำเนิ นงำนของบริ ษ ทั
เช่ น กำรเปลี่ ยนแปลงกรรมกำร ผูจ้ ดั กำร หรื อบุ คคลที่ มีอำนำจในกำรจัดกำร กำรควบรวมบริ ษ ทั กำร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง กำรดำเนิ นงำน กำรเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนของกำรถือหุ น้ ของผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่เป็ น
จำนวนมำกกว่ำร้อยละ 25 ของจำนวนหุน้ ทั้งหมด ให้รำยงำนภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่เกิดกรณี ดงั กล่ำว
(2.4) กรณี อื่น ๆ ที่อำจส่ งผลกระทบต่อกำรดำเนิ นงำน ฐำนะทำงกำรเงิน และสภำพคล่อง
ของสมำชิก ให้รำยงำนภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่สมำชิกทรำบถึงกรณี ดงั กล่ำว
(3) ในกรณี ที่สมำชิ กจัดส่ งรำยงำนเกี่ ยวกับฐำนะทำงกำรเงิ นโดยมีขอ้ มูลไม่ถูกต้องหรื อไม่
ครบถ้วน สมำชิ กอำจขอแก้ไขข้อมูลดังกล่ำวให้ถูกต้องครบถ้วนได้ โดยจัดส่ งรำยงำนเกี่ ยวกับฐำนะทำง
กำรเงินที่แก้ไขตำมวิธีกำรเดียวกับที่สมำชิกจัดส่ งรำยงำนดังกล่ำวให้กบั สำนักหักบัญชีโดยทันที
เพื่อประโยชน์ในกำรกำกับและตรวจสอบกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ ฐำนะกำรเงิ น
และกำรดำเนิ นงำนของสมำชิ ก สำนักหักบัญชี อำจแจ้งให้สมำชิ กจัดส่ งรำยงำนอื่ นและกำหนดเวลำจัดส่ งได้
ตำมที่เห็นสมควร
(4) หำกสมำชิ กไม่ส ำมำรถจัด ส่ งรำยงำนได้ภ ำยในระยะเวลำที่ ส ำนักหักบัญ ชี กำหนด ให้
สมำชิกแจ้งล่วงหน้ำก่อนวันครบกำหนดส่ งพร้อมเหตุผลและควำมจำเป็ นในกำรส่ งล่ำช้ำ ซึ่ งสำนักหักบัญชี
จะพิจำรณำเป็ นรำยกรณี
ในกรณี ที่สมำชิ กจัดส่ งเป็ นหนังสื อ สมำชิ กต้องดำเนิ นกำรให้กรรมกำรที่มีอำนำจลงนำม
ผูกพันบริ ษทั ซึ่ งปรำกฏตำมหนังสื อรั บ รองกำรจดทะเบี ยนหุ ้นส่ วนบริ ษทั ที่ ออกโดยกรมพัฒ นำธุ รกิ จ
กำรค้ำกระทรวงพำณิ ชย์ลงลำยมือชื่อรับรองในรำยงำนที่สมำชิกจัดส่ งเป็ นหนังสื อด้วย
(*ความในหลักเกณฑ์ 403 เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นี ้แทน โดยข้ อบังคับของสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวกับหลักทรั พย์ ) หมวด 400 การบริ หารความเสี่ ยง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่ งมีผลบังคั บใช้ ตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2562
เป็ นต้ นไป)
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 400 กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
(** ความในหลักเกณฑ์ 403(1) เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับของสานักหั กบัญชี (ในส่ วน
ที่ เกี่ ย วกั บ หลั ก ทรั พย์ ) หมวด 400 การบริ หารความเสี่ ยง ลงวั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2563 ซึ่ งมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้ นไป)

*404 การดารงฐานะทางการเงินหรื อดารงเงินกองทุน
404.01 การดารงฐานะทางการเงินของสมาชิก
(1) กรณี ส มำชิ กมี ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นน้อยกว่ำจำนวนที่ ส ำนักหักบัญชี กำหนดตำมข้อบังคับ
หมวด 300 (ข้อบังคับ ว่ำด้วยสมำชิ ก) ส ำนัก หัก บัญ ชี อำจพิ จำรณำผ่อนผัน โดยให้ส มำชิ กด ำเนิ นกำร
ดังต่อไปนี้
(1.1) แจ้งเหตุดงั กล่ำวเป็ นหนังสื อให้สำนักหักบัญชี ทรำบภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่
สมำชิกจัดส่ งรำยงำนแสดงฐำนะทำงกำรเงินให้แก่สำนักหักบัญชี
(1.2) ส่ งรำยงำนกำรค ำนวณเงิ น กองทุ น สภำพคล่ อ งสุ ท ธิ ใ ห้ แ ก่ ส ำนั ก หั ก บัญ ชี ต ำม
หลักเกณฑ์ 403 (2) (2.1)
(1.3) ส่ งแผนกำรแก้ไขส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นให้แก่ สำนักหักบัญชี ภำยใน 60 วันนับแต่วนั ที่
สมำชิ กไม่สำมำรถดำรงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ได้ หรื อตำมระยะเวลำที่สำนักหักบัญชี เห็นสมควร ยกเว้นกรณี ที่
สมำชิ กสำมำรถดำรงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นได้ตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชี กำหนดภำยในงวดประจำเดือน
ถัดไป
(1.4) แจ้งควำมคื บหน้ำกำรดำเนิ นกำรตำมแผนกำรแก้ไขส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นให้สำนักหัก
บัญชี ทรำบภำยใน 90 วันนับแต่วนั ที่ สมำชิ กไม่สำมำรถดำรงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นได้
(1.5) ดำรงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ให้ไม่นอ้ ยกว่ำจำนวนที่สำนักหักบัญชี กำหนดตำมข้อบังคับ
หมวด 300 (ข้อบังคับว่ำด้วยสมำชิก) ภำยใน 120 วันนับแต่วนั ที่สมำชิกมีส่วนของผูถ้ ือหุ น้ น้อยกว่ำจำนวน
ดังกล่ำว หรื อตำมระยะเวลำที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร
กรณี ที่สมำชิ กมีหน้ำที่ตอ้ งนำส่ งหนังสื อ รำยงำน หรื อเอกสำรอื่นใดตำมข้อ (1) วรรคหนึ่ ง
ให้สมำชิ กดำเนิ นกำรตำมวิธีกำรที่สำนักหักบัญชี กำหนด
(2) ในระหว่ำงที่ ส มำชิ กมี ส่ วนของผู ถ้ ื อหุ ้ น น้อยกว่ำ จำนวนที่ ส ำนัก หักบัญ ชี ก ำหนดตำม
ข้อบังคับหมวด 300 (ข้อบังคับว่ำด้วยสมำชิก) สำนักหักบัญชีอำจพิจำรณำดำเนินกำรจำกัดปริ มำณธุรกรรม
ในบัญชีของสมำชิก
กรณี สมำชิ ก ที่ ถู ก จ ำกัด ปริ มำณธุ ร กรรมตำมข้อ (2) วรรคหนึ่ ง ประสงค์ จ ะขอวำง
หลักประกันแทนกำรถูกจำกัดปริ มำณธุ รกรรมในบัญ ชี ของสมำชิ ก ให้สมำชิ กแจ้งควำมประสงค์มำยัง
สำนัก หัก บัญ ชี พร้อ มทั้งดำเนิ น กำรวำงหลักประกัน เพื่ อกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงตำมวิธีกำรที่ สำนักหัก
บัญชี กำหนด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 400 กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ทั้งนี้ ในระหว่ำงที่ ส มำชิ กมี ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นน้อยกว่ำ จำนวนที่ สำนักหักบัญ ชี กำหนด
สำนักหักบัญชี อำจดำเนิ นกำรบังคับหลักประกันที่สมำชิ กได้วำงไว้กบั สำนักหักบัญชี ตำมข้อ (2) วรรค
สอง เพื่อนำเงินมำชำระหนี้หรื อค่ำเสี ยหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นได้
(3) เมื่อมีเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งดังต่อไปนี้ เกิดขึ้นกับสมำชิ ก
(3.1) สมำชิ กไม่จดั ส่ งแผนกำรแก้ไขส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ให้แก่สำนักหักบัญชี ได้ภำยใน
ระยะเวลำที่สำนักหักบัญชี กำหนดหรื อภำยในระยะเวลำที่ได้รับกำรผ่อนผันจำกสำนักหักบัญชี
(3.2) สมำชิ กไม่สำมำรถแก้ไขส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ได้ภำยในระยะเวลำที่สำนักหัก บัญชี
กำหนดหรื อภำยในระยะเวลำที่ได้รับกำรผ่อนผันจำกสำนักหักบัญชี
(3.3) สมำชิกมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ต่ำกว่ำศูนย์
(3.4) สมำชิกมีกำรกระทำหรื อมีเหตุอื่นใดที่อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ ยงต่อระบบกำรชำระ
รำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
สำนักหักบัญชี อำจพิ จำรณำดำเนิ นกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งหรื อหลำยอย่ำงดังต่ อไปนี้ กับ
สมำชิกรำยที่มีเหตุตำมข้อ (3) วรรคหนึ่ง
(ก) จำกัดปริ มำณธุรกรรมในบัญชีของสมำชิกและบัญชีของลูกค้ำของสมำชิก
(ข) ระงับกำรให้บริ กำรของสำนักหักบัญชีเป็ นกำรชัว่ ครำว
(ค) ให้พน้ จำกกำรเป็ นสมำชิกของสำนักหักบัญชี
ในกรณี ที่สำนักหักบัญชี ระงับกำรให้บริ กำรแก่สมำชิ กเป็ นกำรชัว่ ครำวตำมข้อ (3) วรรค
สอง (ข) สำหรับบริ กำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี อำจร้องขอให้ตลำดหลักทรัพย์
พิจำรณำดำเนิ นกำรใด ๆ เพื่อระงับกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ของสมำชิ กรำยดังกล่ำวในตลำดหลักทรัพย์ได้
ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์เห็นสมควร
(4) กรณี สมำชิ กรำยใดที่ สำมำรถแก้ไขให้มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชี
กำหนดได้แล้ว แต่ไม่สำมำรถดำรงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ได้ภำยในรอบระยะเวลำ 12 งวดประจำเดือนนับตั้งแต่
เดื อ นล่ ำสุ ด ที่ ส มำชิ กมี ส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้นน้อยกว่ำจำนวนที่ ส ำนักหัก บัญ ชี กำหนด ส ำนักหักบัญ ชี อำจ
พิจำรณำให้สมำชิ กรำยนั้นนำส่ งเงินสมทบเข้ำกองทุน Clearing Fund เป็ น 2 เท่ำของเงินสมทบรำยเดื อน
ตำมที่ ได้รับแจ้งจำกสำนักหักบัญชี ตำมข้อบังคับหมวด 700 (ข้อบังคับว่ำด้วยทรัพย์สินเพื่ อควำมมัน่ คง)
จนกว่ำสมำชิกจะสำมำรถดำรงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ได้ตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด
404.02 การดารงเงินกองทุนของสมาชิก
(1) กรณี สมำชิ กไม่สำมำรถดำรงเงิ นกองทุ นสภำพคล่องสุ ทธิ ได้ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร
ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุ นก ำหนด ส ำนั กหั กบัญ ชี อำจพิ จำรณำผ่ อนผัน โดยให้ ส มำชิ ก
ดำเนินกำรดังต่อไปนี้
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 400 กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
(1.1) แจ้งเหตุดงั กล่ำวเป็ นหนังสื อให้สำนักหักบัญชี ทรำบภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่
สมำชิกไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ ได้
(1.2) ส่ งรำยงำนกำรค ำนวณเงิ นกองทุ นสภำพคล่ องสุ ทธิ ให้ แก่ ส ำนั กหั กบัญ ชี ตำม
หลักเกณฑ์ 403 (2) (2.2)
(1.3) ส่ งแผนกำรแก้ไขกำรดำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ ให้แก่สำนักหักบัญชี (ก) ตำม
หลักเกณฑ์และระยะเวลำที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด หรื อตำมระยะเวลำ
ที่ สมำชิ กได้รั บกำรผ่ อนผันจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. (แล้วแต่ กรณี ) หรื อ (ข) ตำมระยะเวลำที่ ส ำนักหั กบัญชี
เห็นสมควร
(1.4) ด ำรงเงิ น กองทุ น สภำพคล่ องสุ ท ธิ ให้ ได้ (ก) ตำมหลักเกณฑ์ และระยะเวลำที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุ นกำหนด หรื อตำมระยะเวลำที่ ได้รับกำรผ่อนผันจำก
สำนักงำน ก.ล.ต. (แล้วแต่กรณี ) หรื อ (ข) ตำมระยะเวลำที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร
กรณี ที่สมำชิ กมีหน้ำที่ตอ้ งนำส่ งหนังสื อ รำยงำน หรื อเอกสำรอื่นใดตำมข้อ (1) วรรคหนึ่ ง ให้
สมำชิกดำเนินกำรตำมวิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(2) ในระหว่ ำงที่ สมำชิ กไม่ ส ำมำรถด ำรงเงิ นกองทุ นสภำพคล่ องสุ ทธิ ได้ตำมหลักเกณฑ์ ที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด สำนักหักบัญชี อำจพิจำรณำดำเนิ นกำรจำกัด
ปริ มำณธุรกรรมในบัญชีของสมำชิ ก
กรณี สมำชิ กที่ ถูกจำกัดปริ มำณธุ รกรรมตำมข้อ (2) วรรคหนึ่ ง ประสงค์จะขอวำงหลักประกัน
แทนกำรถูกจำกัดปริ มำณธุ รกรรมในบัญชี ของสมำชิ ก ให้สมำชิกแจ้งควำมประสงค์มำยังสำนักหักบัญชี พร้อม
ทั้งดำเนินกำรวำงหลักประกันเพื่อกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงตำมวิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนด
ทั้งนี้ ในระหว่ำงที่ สมำชิ กไม่สำมำรถดำรงเงิ นกองทุ นสภำพคล่องสุ ทธิ ได้ตำมหลักเกณฑ์ที่
กำหนด สำนักหักบัญชี อำจดำเนิ นกำรบังคับหลักประกันที่สมำชิ กได้วำงไว้กบั สำนักหักบัญชี ตำมข้อ (2) วรรค
สอง เพื่อนำเงินมำชำระหนี้ หรื อค่ำเสี ยหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นได้
(3) เมื่อมีเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นกับสมำชิ ก
(3.1) สมำชิ กไม่จดั ส่ งแผนกำรแก้ไขกำรดำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ ให้แก่สำนักหัก
บัญชี ได้ตำมหลักเกณฑ์และระยะเวลำที่ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด หรื อ
ตำมระยะเวลำที่ ได้รับกำรผ่อนผันจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. แล้วแต่ กรณี หรื อตำมระยะเวลำที่ ส ำนักหักบัญชี
เห็นสมควร
(3.2) สมำชิ กไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ ได้ตำมหลักเกณฑ์และระยะเวลำ
ที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด หรื อตำมระยะเวลำที่ ได้รับกำรผ่อนผันจำก
สำนักงำน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี หรื อตำมระยะเวลำที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร
(3.3) สมำชิกมีเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ ต่ำกว่ำศูนย์ติดต่อกันเกิน 5 วันทำกำร
(3.4) สมำชิ กมี กำรกระทำหรื อมี เหตุ อื่นใดที่ อำจก่ อให้เกิ ดควำมเสี่ ยงต่ อระบบกำรชำระ
รำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 400 กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
สำนักหักบัญชี อำจพิจำรณำดำเนิ นกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งหรื อหลำยอย่ำงดังต่อไปนี้ กับสมำชิ ก
รำยที่มีเหตุตำมข้อ (3) วรรคหนึ่ง
(ก)
จำกัดปริ มำณธุรกรรมในบัญชีของสมำชิ กและบัญชีของลูกค้ำของสมำชิ ก
(ข)
ระงับกำรให้บริ กำรของสำนักหักบัญชีเป็ นกำรชัว่ ครำว
(ค)
ให้พน้ จำกกำรเป็ นสมำชิ กของสำนักหักบัญชี
ในกรณี ที่สำนักหักบัญชี ระงับกำรให้บริ กำรแก่สมำชิ กเป็ นกำรชัว่ ครำวตำมข้อ (3) วรรคสอง
(ข) สำหรั บบริ กำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี อำจร้องขอให้ตลำดหลักทรั พย์พิจำรณำ
ดำเนิ นกำรใด ๆ เพื่ อระงับกำรซื้ อขำยหลักทรั พย์ของสมำชิ กรำยดังกล่ำวในตลำดหลักทรั พย์ได้ตำมที่ ตลำด
หลักทรัพย์เห็นสมควร
(*ความในหลักเกณฑ์ 404 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับของสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวกับหลักทรั พย์ ) หมวด 400 การบริ หารความเสี่ยง ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 สิ งหาคม 2565
เป็ นต้ นไป)

*405 การควบคุมมูลค่ าการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
สำนักหักบัญชี จะคำนวณมูลค่ำกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ของสมำชิ กที่ คงค้ำงชำระ
สุ ทธิ เป็ นประจำทุกวันทำกำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนด
ในกรณี ที่มูลค่ำกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ของสมำชิ กที่คงค้ำงชำระสุ ทธิ เกินจำนวน 8 เท่ำ
ของเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ สมำชิ กต้องดำเนินกำรแก้ไขให้มูลค่ำที่คงค้ำงชำระสุ ทธิ ไม่เกินจำนวนดังกล่ำว
ภำยใน 90 วันนับแต่วนั ที่มีมูลค่ำกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์คงค้ำงชำระสุ ทธิ เกินจำนวนนั้น
ในระหว่ำงที่มูลค่ำกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ของสมำชิ กคงค้ำงชำระสุ ทธิ เกินจำนวน
ที่สำนักหักบัญชี กำหนด สมำชิ กต้องวำงหลักประกันเป็ นจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำมูลค่ำกำรชำระรำคำและส่ งมอบ
หลักทรัพย์ของสมำชิกที่คงค้ำงชำระสุ ทธิ เกินจำนวนดังกล่ำวภำยในเวลำที่สำนักหักบัญชีกำหนด
ในกรณี ที่ สมำชิ กไม่ส ำมำรถแก้ไ ขจำนวนมูลค่ ำกำรชำระรำคำและกำรส่ งมอบหลักทรั พ ย์ที่
คงค้ำงชำระสุ ทธิ ให้อยูภ่ ำยในจำนวนและเวลำตำมวรรคสอง สำนักหักบัญชี อำจกำหนดให้สมำชิกนั้นพ้นจำก
กำรเป็ นสมำชิกได้
(*ความในหลักเกณฑ์ 405 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับของสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวกับ หลักทรั พย์ ) หมวด 400 การบริ หารความเสี่ ยง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2562
เป็ นต้ นไป)
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 400 กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

*406 การควบคุมค่ าความเสี่ ยงในระบบชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
สำนักหักบัญชีจะคำนวณค่ำควำมเสี่ ยงในระบบกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ของสมำชิ ก
แต่ละรำยเป็ นประจำทุกวันทำกำร เพื่ อประเมินมูลค่ำควำมเสี ยหำยสู งสุ ดที่ อำจเกิ ดขึ้ นจำกควำมผันผวน
ของรำคำหลักทรัพย์ที่คงค้ำงรอกำรชำระรำคำและส่ งมอบสุ ทธิ สะสมที่ระดับควำมเชื่อมัน่ อย่ำงน้อยร้อยละ
99 โดยแยกตำมประเภทบัญชี ของสมำชิ กและบัญชี ของลูกค้ำของสมำชิ ก ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
สำนักหักบัญชีกำหนด
ในกรณี ที่สมำชิ กมีค่ำควำมเสี่ ยงในระบบกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์เกิ นกว่ำระดับที่
สำนักหักบัญชี กำหนด ตำมวิธีกำรคำนวณที่ สำนักหักบัญชี กำหนด สำนักหักบัญชี อำจนำเงิ นสมทบเข้ำ
กองทุน Clearing Fund ของสมำชิ กมำใช้รองรับควำมเสี่ ยงของสมำชิ กได้โดยสมำชิ กต้องวำงหลักประกัน
เพื่อรองรับควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรทำธุรกรรมตำมจำนวนที่สำนักหักบัญชี กำหนด ภำยในเวลำที่
สำนักหักบัญชีกำหนด
(*ความในหลักเกณฑ์ 406 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับของสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวกับ หลักทรั พย์ ) หมวด 400 การบริ หารความเสี่ ยง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2562
เป็ นต้ นไป)

*407 หลักประกัน
407.01 (1) การวางหลักประกัน
ในกรณี ที่สมำชิกไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมมำตรกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงตำมหลักเกณฑ์ 402 ได้ สำนัก
หัก บัญ ชี อ ำจเรี ย กให้ส มำชิ ก วำงหลัก ประกัน ตำมมูล ค่ำ และประเภททรัพ ย์สิ น ตำมที่ ส ำนัก หัก บัญชี
กำหนด และสำนักหักบัญชีอำจดำเนิ นกำรบังคับหลักประกันดังกล่ำวเพื่อนำเงินมำชำระหนี้หรื อค่ำเสี ยหำย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักหักบัญชี กำหนด
ในกรณี ที่ สมำชิ กไม่ วำงหลักประกัน วำงหลักประกันไม่ ครบถ้วน หรื อส ำนั กหั กบัญ ชี บั ง คับ
หลักประกันได้ไม่เพียงพอภำยในเวลำที่ สำนักหักบัญชี กำหนด สำนักหักบัญชี อำจดำเนิ นกำรประกำรใด
ประกำรหนึ่งหรื อหลำยประกำรดังต่อไปนี้
(1) เรี ยกให้สมำชิกวำงหลักประกันเพิ่มเติมตำมที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(2) ระงับกำรให้บริ กำรกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์แก่สมำชิกดังกล่ำว และให้สมำชิกนั้น
ชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(3) เปลี่ยนแปลงวิธีกำรและเงื่อนไขในกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ของสมำชิกดังกล่ำว
(4) มีคำสัง่ ให้สมำชิกดังกล่ำวพ้นจำกกำรเป็ นสมำชิก
ทั้งนี้ สำนักหักบัญชีอำจแจ้งกำรดำเนินกำรดังกล่ำวให้ตลำดหลักทรัพย์ทรำบตำมที่เห็นสมควร
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 400 กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
407.01 (2) การจัดเก็บและจัดทาบัญชีทรัพย์ สินที่เป็ นหลักประกัน
สำนักหักบัญ ชี จะเก็บรั กษำและดู แลทรั พ ย์สิ นที่ เป็ นหลักประกันที่ ได้รับจำกสมำชิ กโดยแยก
ทรัพย์สินดังกล่ำวไว้ต่ำงหำกจำกทรัพย์สินของสำนักหักบัญชี
407.01 (3) ทรัพย์ สินที่วางเป็ นหลักประกันและวิธีการวางหลักประกัน
ทรัพย์สินที่สมำชิกอำจนำมำวำงเพื่อเป็ นหลักประกันมีดงั ต่อไปนี้
(1) เงินสดสกุลเงินบำท
ให้สมำชิ กวำงหลักประกัน โดยวิธีกำรดำรงเงิ นสดในบัญชี ของสมำชิ กเพื่ อให้ธนำคำร
พำณิ ชย์ตำมที่สำนักหักบัญชี กำหนดหักโอนหรื อสมำชิ กโอนเงินสดเข้ำบัญชีของสำนักหักบัญชี และจะถือว่ำ
สมบูรณ์เมื่อสำนักหักบัญชี ได้รับเงินสดสกุล เงินบำทถูกต้องครบถ้วนตำมจำนวนที่สมำชิ กมีหน้ำที่ตอ้ ง
วำงหลักประกันโดยสมำชิกจะต้องดำเนินกำรให้เสร็ จสิ้ นภำยในเวลำที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(2) หลักทรัพย์ตำมที่สำนักหักบัญชีกำหนด
ให้สมำชิ กวำงหลักประกันโดยวิธีกำรดำรงหลักทรัพย์ในบัญชี ฝำกหลักทรัพย์เพื่อกำรส่ งมอบ
หรื อรับมอบหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขำย (Settlement Account) ของสมำชิ กและ/หรื อลูกค้ำของสมำชิ ก แล้วแต่กรณี
เพื่อให้ศูนย์รับฝำกโอนหลักทรัพย์หรื อสมำชิกโอนหลักทรัพย์เข้ำบัญชี ฝำกหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชีเปิ ดไว้
กับศูนย์รับฝำก เพื่ อวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรักษำหลักประกัน และจะถือว่ำกำรวำงหลักประกันมีผลสมบูรณ์
เมื่อศูนย์รับฝำกได้หักโอนหลักทรัพย์เข้ำบัญชี ฝำกหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชี เปิ ดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใน
กำรเก็บรักษำหลักประกันของสมำชิ กหรื อลูกค้ำของสมำชิ ก แล้วแต่กรณี หรื อเมื่อสำนักหักบัญชี ได้รับโอน
หลักทรัพย์ โดยถูกต้องครบถ้วนตำมจำนวนที่ สมำชิ กมีหน้ำที่ ตอ้ งวำงหลักประกัน ทั้งนี้ สมำชิ กจะต้อง
ดำเนินกำรวำงหลักประกันให้เสร็ จสิ้ นภำยในเวลำที่สำนักหักบัญชีกำหนด
หลักทรัพย์ตำมวรรคหนึ่งต้องเป็ นหลักทรัพย์ที่สมบูรณ์ ไม่บกพร่ อง หรื อถูกรอนสิ ทธิ ใดๆ
และจะต้องมีสัดส่ วนของประเภทหลักทรัพย์ (Concentration Limit) ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ สำนัก
หักบัญชี กำหนด ทั้งนี้ ในกรณี หลักทรัพย์ที่สมำชิ กนำมำวำงเป็ นหลักประกันมีสัดส่ วนเกิ นกว่ำที่ สำนัก
หักบัญชี กำหนด สำนักหักบัญชี อำจไม่คำนวณมูลค่ำหลักทรัพย์ที่สมำชิ กนำมำวำงเป็ นหลักประกันในส่ วนที่
เกิ นจำกสัดส่ วนที่ สำนักหักบัญชี กำหนด หรื ออำจดำเนิ นกำรคื นหลักประกันในส่ วนที่ เกิ นดังกล่ำวหรื อ
ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร
(3) ทรัพย์สินอื่นตำมที่สำนักหักบัญชีกำหนด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 400 กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ในกรณี ที่สมำชิ กไม่สำมำรถวำงหลักประกันที่เป็ นหลักทรัพย์ได้ครบถ้วนตำมมูลค่ำที่ ได้รับแจ้ง
จำกสำนักหักบัญชี ภำยในเวลำที่ สำนักหักบัญชี กำหนด สมำชิ กต้องดำรงเงิ นสดสกุลเงิ นบำทให้ครบถ้วน
ตำมข้อมูลที่ได้รับแจ้งจำกสำนักหักบัญชี เพื่อให้ธนำคำรพำณิ ชย์ตำมที่สำนักหักบัญชี กำหนดหักโอนหรื อ
สมำชิกโอนเงินสดเข้ำบัญชี ของสำนักหักบัญชี และจะถือว่ำสมบูรณ์เมื่อสำนักหักบัญชีได้รับทรัพย์สินซึ่ งมี
มูลค่ำรวมถูกต้องครบถ้วนตำมจำนวนที่สมำชิกมีหน้ำที่ตอ้ งวำงหลักประกัน โดยสมำชิกจะต้องดำเนินกำร
ดังกล่ำวภำยในเวลำที่สำนักหักบัญชีกำหนดและตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด
เมื่อกำรวำงหลักประกันเสร็ จสมบูรณ์แล้ว สมำชิกจะเพิกถอนกำรวำงหลักประกันไม่ได้
407.01 (4) การคานวณมูลค่ าหลักประกันและการเปลีย่ นหลักประกัน
(1) กำรคำนวณมูลค่ำหลักประกัน
สำนักหักบัญชี จะปรั บ มู ลค่ ำทรั พ ย์สิ นที่ วำงเป็ นหลักประกันให้เป็ นไปตำมรำคำตลำด
(Mark-to-Market) ซึ่ งหักด้วยอัตรำค่ำควำมเสี่ ยง (Haircut Rate) ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักหักบัญชี
กำหนด โดยคำนวณอย่ำงน้อยวันทำกำรละ 1 ครั้ง
ในกรณี ที่ มู ล ค่ ำ ทรั พ ย์สิ น ที่ ส มำชิ ก มี ห น้ ำ ที่ ว ำงเป็ นหลัก ประกัน กับ ส ำนั ก หั ก บัญ ชี
มีกำรเปลี่ยนแปลงอันเนื่ องมำจำกกำรปรับมูลค่ำตำมวรรคหนึ่ ง สำนักหักบัญชี จะแจ้งให้สมำชิ กทรำบและ
สมำชิกมีหน้ำที่วำงหลักประกันให้ครบถ้วนตำมจำนวนที่ได้รับแจ้งจำกสำนักหักบัญชี
สำนักหักบัญชี อำจทบทวนอัตรำค่ำควำมเสี่ ยง (Haircut Rate) เพื่อคำนวณมูลค่ำหลักทรัพย์
อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื อตำมที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร
(2) กำรเปลี่ยนหลักประกัน
เมื่ อสมำชิ กร้ องขอหรื อ เมื่ อมี เหตุ จำเป็ นเหตุ กำรณ์ ใดเหตุ กำรณ์ หนึ่ งดังต่ อไปนี้ เ กิ ด ขึ้ น
สมำชิ กมี หน้ำที่ เ ปลี่ ย นทรั พ ย์สิ นที่ วำงเป็ นหลักประกันหรื อแจ้งให้ลูกค้ำ ทรำบเพื่ อดำเนิ นกำรเปลี่ ย น
ทรั พ ย์สิ นที่ วำงเป็ นหลักประกันภำยในเวลำที่ สำนักหักบัญชี กำหนด โดยทรั พ ย์สิ นที่ นำมำวำงแทนที่
ทรั พ ย์สิ น เดิ ม จะต้อ งทำให้ห ลัก ประกัน ของสมำชิ ก หรื อ ลูก ค้ำ ของสมำชิ ก แล้ว แต่ ก รณี มี มูล ค่ ำ ไม่
น้อ ยกว่ำ หลักประกัน ที่ ส มำชิ กมี ห น้ำ ที่ ต อ้ งดำรงไว้ก บั สำนัก หักบัญ ชี ทั้งนี้ เ มื่ อ สำนักหัก บัญ ชี ไ ด้รั บ
หลักประกัน ใหม่แ ล้ว สำนัก หัก บัญ ชี จะคื น หลัก ประกัน เดิ ม ให้แ ก่ ส มำชิ ก เมื่ อ ได้รั บ กำรร้ อ งขอจำก
สมำชิ ก
(2.1) กำรจ่ำยสิ ทธิ ประโยชน์ในหลักทรัพย์เป็ นเงินปันผล หุน้ ปันผล หรื อดอกเบี้ย
(2.2) กำรจ่ำยสิ ทธิ ประโยชน์ในหลักทรัพย์เป็ นสิ ทธิ จองซื้ อหุน้ เพิ่มทุน
(2.3) กำรจ่ำยสิ ทธิ ประโยชน์ใด ๆ ในหลักทรัพย์นอกจำกตำม (2.1) และ (2.2)
(2.4) กำรรวมหรื อควบกิจกำรที่ไม่มีผลเป็ นกำรเปลี่ยนหลักทรัพย์
(2.5) กำรนำหลักทรัพย์ไปใช้เพื่ อกำรส่ งมอบหลักทรัพย์ตำมกำรประมวลผลข้อมูลที่
สำนักหักบัญชีจดั ทำขึ้น
(2.6) กรณี อื่นใดตำมที่สำนักหักบัญชีกำหนด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 400 กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ในกรณี ที่สมำชิ กหรื อลูกค้ำของสมำชิ กไม่ดำเนิ นกำรเปลี่ยนทรัพย์สินที่ วำงเป็ นหลักประกัน
ในกรณี ที่มีเหตุ กำรณ์ ตำมวรรคหนึ่ ง และมี สิ ทธิ ประโยชน์เกิ ดขึ้ นจำกทรั พย์สินที่ วำงเป็ นหลักประกันนั้น
สำนักหักบัญชีสงวนสิ ทธิ ในกำรพิจำรณำดำเนิ นกำรใช้สิทธิ ที่ได้รับ หรื อจ่ำยคืนสิ ทธิ ประโยชน์ให้แก่สมำชิ ก
ภำยหลังหักค่ ำธรรมเนี ยม ค่ ำใช้จ่ำย และภำระภำษี ที่ เกี่ ยวข้อง หรื อไม่ รั บสิ ทธิ ประโยชน์ ด ังกล่ ำว หรื อ
ดำเนิ นกำรอื่ นใดตำมหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข หรื อวิธีกำรที่ สำนักหักบัญชี กำหนด โดยสมำชิ กมี หน้ำที่ แจ้งให้
ลูกค้ำของสมำชิ กรับทรำบและยินยอมให้สมำชิ กปฏิ บตั ิตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ สำนักหักบัญชี
กำหนด
กำรด ำเนิ น กำรใด ๆ ของส ำนักหักบัญ ชี ตำมวรรคสองมี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อกำรรั บสิ ท ธิ
ประโยชน์ในทรั พย์สินในระหว่ำงที่ วำงเป็ นหลักประกันเท่ ำนั้น หำกมี กรณี ที่สำนักหักบัญชี ตอ้ งบังคับ
หลักประกันในช่ วงที่ มีเหตุกำรณ์ตำมวรรคหนึ่ ง สำนักหักบัญชี มีสิ ทธิ บงั คับหลักประกันเพื่อกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงและกำรผิดนัดชำระรำคำและกำรส่ งมอบหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี
407.01(5) การบริหารหลักประกัน
สำนักหักบัญชี หรื อบุ คคลที่ ส ำนักหักบัญชี มอบหมำยอำจนำหลักประกันที่ ได้รับจำกสมำชิ กไป
บริ หำรจัดกำร โดยหำดอกผลหรื อนำไปลงทุนได้
สำนักหักบัญชี อำจกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรหลักประกันเงิ นสดสกุลเงิ นบำทโดยอำจลงทุน
ในหลักทรัพ ย์หรื อทรัพ ย์สิ นอื่นหรื อไปหำผลประโยชน์โ ดยวิธีอื่น อย่ำ งใดอย่ำงหนึ่ งหรื อหลำยอย่ำ ง
ดังต่อไปนี้
(1.1) ตัว๋ เงิ นคลัง พันธบัตรรัฐบำล พันธบัตรธนำคำรแห่ งประเทศไทย พันธบัตรกองทุนฟื้ นฟู
และพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
(1.2) พันธบัตรที่ ออกโดยรัฐวิสำหกิ จหรื อหน่ วยงำนของรัฐหรื อนิ ติบุคคลที่ มีกฎหมำยเฉพำะ
จัดตั้งขึ้น โดยต้องเป็ นพันธบัตรที่กระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน
(1.3) เงินฝำก หรื อบัตรเงินฝำก ของธนำคำรพำณิ ชย์หรื อสถำบันกำรเงินอื่นที่มีกฎหมำยเฉพำะ
จัดตั้งขึ้น
กำรลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อกำรหำผลประโยชน์โดยวิธีกำรตำมวรรคสองต้องมี
กำหนดเวลำไถ่ถอนหรื อคืนเงินลงทุนตำมหลักเกณฑ์และระยะเวลำที่สำนักหักบัญชีกำหนด
ทั้งนี้ สำนักหักบัญชี จะจัด สรรผลประโยชน์ให้สมำชิ กตำมหลักเกณฑ์และระยะเวลำที่ สำนัก
หักบัญชีกำหนด
407.01(6) การคืนหลักประกัน
สมำชิ กอำจขอคื นหลักประกันที่ วำงไว้กบั สำนักหักบัญชี ได้ เมื่อพิจำรณำแล้วปรำกฏว่ำ สมำชิ ก
สำมำรถปฏิบตั ิตำมมำตรกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงตำมหลักเกณฑ์ 402 ได้ โดยสมำชิ กอำจขอคืนหลักประกัน
ได้เฉพำะในส่ วนที่ เกิ นกว่ำควำมเสี่ ยงดังกล่ ำวเท่ ำนั้น โดยสมำชิ กจะต้องแจ้งให้ส ำนักหักบัญ ชี ทรำบ
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 400 กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ล่วงหน้ำภำยในเวลำที่สำนักหักบัญชี กำหนด และสำนักหักบัญชี จะคืนทรัพย์สินประเภทเดียวกับที่สมำชิ ก
วำงเป็ นหลักประกันไว้กบั สำนักหักบัญชี ทั้งนี้ สำนักหักบัญชี อำจไม่อนุญำตให้ขอคืนได้ หำกมีเหตุผลอัน
สมควร หรื อสำนักหักบัญชีอำจตกลงเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรขอคืนหลักประกันกับสมำชิกได้
กำรขอคื นหลักประกันตำมวรรคหนึ่ ง สมำชิ กอำจขอคื นหลักประกันส่ วนเกิ นในจำนวนที่ เหลือ
ภำยหลังหักชำระหนี้ และค่ำบริ หำรจัดกำรที่สมำชิกค้ำงชำระต่อสำนักหักบัญชี ตำมวิธีกำรและระยะเวลำที่
สำนักหักบัญชีกำหนด
(*ความในหลักเกณฑ์ 407 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับของสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวกับ หลักทรั พย์ ) หมวด 400 การบริ หารความเสี่ ยง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2562
เป็ นต้ นไป)

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