ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 600 กำรผิดนัดชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
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บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

600

20 ตุลำคม 2560

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 600 กำรผิดนัดชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์

* ข้ อบังคับ
หมวด 600 การผิดนัดชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
601

หลักการดาเนินการ

สำนักหักบัญชี จะแยกพิ จำรณำดำเนิ นกำรกรณี ผิด นัด ในบัญชี ข องลูกค้ำออกจำกบัญ ชี ข อง
สมำชิ ก โดยหำกมีกำรผิดนัดในบัญชี ใด สำนักหักบัญชี อำจดำเนิ นกำรใด ๆ กับบัญชี น้ นั โดยจะไม่นำเงิ น
หรื อหลักประกันอื่นใดในบัญชีของลูกค้ำมำใช้ในกำรชำระหนี้หรื อดำเนินกำรใดกับบัญชีของสมำชิก

602

เหตุผดิ นัด

602.01

เหตุผดิ นัด
หำกเกิดกรณี ดงั ต่อไปนี้กบั สมำชิกให้ถือว่ำสมำชิกผิดนัด
(1) สมำชิ กไม่ชำระรำคำหรื อส่ งมอบหลักทรัพย์หรื อวำงหลักประกันตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชี กำหนด
(2) สมำชิ กไม่ส มทบเงิ นกองทุ น Clearing Fund ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่ อนไขที่
สำนักหักบัญชีกำหนด
(3) สมำชิ ก ไม่ช ำระค่ำ ธรรมเนี ย ม ดอกเบี้ ย ค่ำ ปรับ ค่ำ เสี ย หำย และค่ำ ใช้จ่ำ ยอื ่น ใดที่
สมำชิ กมีภำระผูกพันต่อสำนักหักบัญชีตำมที่สำนักหักบัญชีเรี ยกเก็บ
(4) สมำชิ กถูกฟ้ องล้มละลำยและศำลมี คำสั่งพิ ทกั ษ์ท รัพ ย์ หรื ออยู่ในช่ วงดำเนิ นกำรทำง
กฎหมำยหรื อมีสภำพคล่องหรื อมีฐำนะทำงกำรเงินลดลง จนเป็ นเหตุให้สมำชิ กรำยดังกล่ำวไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรชำระรำคำหรื อส่ งมอบหลักทรัพย์ได้ตำมปกติ
(5) สมำชิ กไม่ชำระหนี้ อื่นใดที่เกี่ยวเนื่ องกับกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ที่สมำชิ ก
มีหน้ำที่ตอ้ งชำระต่อสำนักหักบัญชี
หำกสมำชิ กรำยที่ ผิดนัดสำมำรถแสดงได้ว่ำสมำชิ กมี เงินหรื อหลักทรัพย์เพี ยงพอที่ จะทำกำร
ชำระรำคำหรื อส่ งมอบหลักทรัพย์ในบัญชี ของลูกค้ำหรื อบัญชี ของสมำชิ ก แต่กำรผิดนัดนั้นเกิดจำกควำม
ผิดพลำดในกำรปฏิ บตั ิ งำนของเจ้ำหน้ำที่ (Human Error) ของสมำชิ กและไม่ก่อให้เกิ ดควำมเสี ยหำยต่ อ
ระบบกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์หรื อเกิ ดจำกควำมผิดพลำดในกำรปฏิ บตั ิ งำนของธนำคำรที่
ได้รับอนุญำตให้ทำกำรชำระรำคำแทน (Settlement Bank) หรื อเหตุสุดวิสยั ต่ำงๆ ในระบบกำรประมวลผล
ของสมำชิ กหรื อของธนำคำรที่ ได้รับอนุ ญำตให้ทำกำรชำระรำคำแทน (Settlement Bank) สำนักหักบัญชี
อำจพิจำรณำผ่อนผันกำรดำเนินกำรต่อสมำชิกกรณี ผิดนัดเป็ นรำยกรณี

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

600 - 1

20 ตุลำคม 2560

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 600 กำรผิดนัดชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
*602.02 มูลค่ าการผิดนัดชาระราคาหรื อส่ งมอบหลักทรัพย์
ในกรณี ที่สมำชิ กผูม้ ี หน้ำที่ ชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ตำมรำยงำนของสำนักหักบัญชี
หรื อบุคคลอื่นที่สมำชิ กมอบหมำยให้ทำกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์แทนสมำชิ กไม่ดำรงเงินใน
บัญชี เงิ นฝำก หรื อไม่ได้ดำรงหลักทรัพย์ในบัญชี ฝำกหลักทรัพย์เพื่อกำรส่ งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพย์
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และภำยในระยะเวลำที่สำนักหักบัญชี กำหนด ให้ถือว่ำสมำชิกผิดนัดนับตั้งแต่วนั ที่
ครบกำหนดเวลำชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ตำมจำนวนในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี ผิดนัดชำระรำคำหลักทรัพย์
(1.1) กรณี ส มำชิ ก ผิด นัด ช ำระรำคำหลัก ทรัพ ย์ตำมข้อมูล Net Clearing ให้ถือว่ำ มี
มูลค่ำกำรผิดนัดชำระรำคำตำมจำนวนเงินที่ไม่ดำรงเงินในบัญชี เงินฝำกให้ครบถ้วน
(1.2) กรณี บุคคลอื่นที่สมำชิ กมอบหมำยให้ทำกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์แทน
สมำชิกไม่ดำรงเงินในบัญชีเงินฝำกไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนตำมข้อมูล Net Clearing ให้ถือว่ำมีมูลค่ำกำร
ผิดนัดชำระรำคำตำมจำนวนเงินทั้งจำนวน แม้วำ่ จะได้ดำรงเงินในบัญชีเงินฝำกดังกล่ำวไว้บำงส่ วนแล้วก็ตำม
(1.3) กรณี สมำชิกผิดนัดชำระรำคำหลักทรัพย์ตำมข้อมูล Gross Clearing แต่ละรำยกำร
ไม่ว่ำทั้งหมดหรื อบำงส่ วน ให้ถือว่ำมีมูลค่ำกำรผิดนัดชำระรำคำหลักทรัพย์ตำมจำนวนเงินที่มีหน้ำที่ ดำรง
เงินในบัญชี เงินฝำกทั้งจำนวนตำมรำยกำรกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ที่มีกำรผิดนัดแต่ละรำยกำร
แม้วำ่ จะได้ดำรงเงินในบัญชีเงินฝำกดังกล่ำวไว้บำงส่ วนแล้วก็ตำม
(2) กรณี ผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์
(2.1) กรณี สมำชิ กผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์ตำมข้อมูล Net Clearing ให้ถือว่ำมีมูลค่ำ
กำรผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพ ย์ตำมจำนวนที่ ไม่ได้ดำรงไว้หรื อตำมจำนวนที่ ไม่ส มบูรณ์ บกพร่ อง หรื อ
ถูกรอนสิ ทธิ ในบัญชี ฝำกหลักทรัพย์เพื่ อกำรส่ งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพย์
(2.2) กรณี บุคคลอื่นที่ สมำชิ กมอบหมำยให้ทำกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
แทนสมำชิ กไม่ดำรงหลักทรัพย์ในบัญชี ฝำกหลักทรัพย์เพื่อกำรส่ งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพย์ตำมข้อมูล
Net Clearing ไม่ว่ำทั้งหมดหรื อ บำงส่ วน ให้ถือว่ำมี มูลค่ ำกำรผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพ ย์ตำมจำนวนใน
รำยกำรที่ ยกเลิ ก แม้ว่ำจะได้ดำรงหลักทรัพย์ไว้บำงส่ วนหรื อหลักทรั พย์ที่ดำรงไว้บำงส่ วนสมบู รณ์ ไม่
บกพร่ อง หรื อไม่ถูกรอนสิ ทธิ กต็ ำม
(2.3) กรณี สมำชิกผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์ตำมข้อมูล Gross Clearing แต่ละรำยกำรไม่
ว่ ำ ทั้ง หมดหรื อ บำงส่ ว น ให้ ถื อ ว่ ำ มี มู ล ค่ ำ กำรผิ ด นั ด ส่ งมอบหลัก ทรั พ ย์ต ำมจ ำนวนที่ มี ห น้ ำ ที่ ด ำรง
หลักทรัพย์ในบัญชีฝำกหลักทรัพย์เพื่อกำรส่ งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพย์ท้ งั จำนวนตำมรำยกำรกำรชำระ
รำคำและส่ งมอบหลักทรั พ ย์ที่มีกำรผิ ดนัดแต่ ละรำยกำร แม้ว่ำจะได้ด ำรงหลักทรั พ ย์ไว้บ ำงส่ วนหรื อ
หลักทรัพย์ที่ดำรงไว้บำงส่ วนสมบู รณ์ ไม่บกพร่ อง หรื อไม่ถูกรอนสิ ทธิ ในบัญชี ฝำกหลักทรัพย์ดงั กล่ำว
แล้วก็ตำม

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

600 - 2

20 ตุลำคม 2560

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 600 กำรผิดนัดชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
(*ความในหลักเกณฑ์ 602.02 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ วน
ที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรั พย์ ) หมวด 600 การผิดนัดชาระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วนั ที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็ นต้ นไป)

603

การดาเนินการกรณีผดิ นัด

603.01

การผิดนัดชาระราคาหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ 602.01 (1)
*หำกสมำชิ กผิ ดนัด ชำระรำคำหลักทรั พ ย์ตำมเหตุ ผิ ดนัดหลักเกณฑ์ 602.02 (1) (1.1) สมำชิ ก
ดังกล่ำวต้องชำระรำคำหลักทรัพย์ตำมจำนวนเงินที่ผิดนัดและค่ำเสี ยหำยที่เกิดจำกกำรผิดนัดให้แก่สำนัก
หักบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่ สำนักหักบัญชี กำหนด โดยสำนักหักบัญชี อำจดำเนิ นกำร
ประกำรใดประกำรหนึ่ งหรื อหลำยประกำรดังต่อไปนี้ จนกว่ำจะได้รับชำระรำคำหลักทรัพย์ที่ผิดนัดและ
ค่ำเสี ยหำยจนครบถ้วน
(1) ระงับกำรโอนและหักโอนหลักทรั พ ย์ในบัญ ชี ฝ ำกหลักทรั พ ย์เ พื่ อกำรส่ งมอบหรื อ
รับมอบหลักทรัพย์ (Settlement Account) เพื่อสมำชิ กหรื อลูกค้ำของสมำชิ กผูผ้ ิดนัดที่ มีสิทธิ รับ มอบใน
วัน แรกที่ ถื อ ว่ำ ผิด นัด ชำระรำคำและในวัน ถัด ไป และขำยหลักทรั พ ย์ที่ ร ะงับไว้ใ นบัญชี ด งั กล่ำ วเพื่ อ
นำเงิ น มำชำระรำคำหลัก ทรั พ ย์ที่ ผิด นัด และค่ ำ เสี ย หำยตำมหลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิธี ก ำรที่ สำนัก
หักบัญชี กำหนด
(2) ระงับกำรชำระรำคำหลักทรัพย์ที่สมำชิ กผูผ้ ิดนัดมีสิทธิ ได้รับตำมรำยงำนในวันแรกที่
ถือว่ำผิดนัดชำระรำคำและในวันถัดไป และนำเงินที่สมำชิ กผูผ้ ิดนัดมีสิทธิ ได้รับมำชำระรำคำหลักทรัพย์ที่
ผิดนัดและค่ำเสี ยหำย
(3) เรี ยกให้สมำชิ กผูผ้ ิดนัดวำงหลักประกันตำมที่สำนักหักบัญชี กำหนดเพื่อเป็ นประกันว่ำ
สมำชิ กผูผ้ ิดนัดจะชำระรำคำหลักทรัพย์ที่ผิดนัดและค่ำเสี ยหำยให้แก่สำนักหักบัญชี และอำจดำเนิ นกำร
บังคับหลักประกันดังกล่ำวเพื่อนำเงินมำชำระรำคำหลักทรัพย์ที่ผิดนัดและค่ำเสี ยหำย
ในกรณี ที่สมำชิ กดังกล่ำวไม่วำงหลักประกัน วำงหลักประกันไม่ครบถ้วน หรื อสำนัก
หักบัญชี บงั คับหลักประกันได้ไม่เพียงพอภำยในเวลำที่สำนักหักบัญชีกำหนด สำนักหักบัญชีอำจระงับกำร
ให้บริ กำรกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์แก่สมำชิกผูผ้ ิดนัดนั้น
(4) บังคับ ช ำระหนี้ จำกหลักประกันที่ ส มำชิ กผูผ้ ิด นัด วำงไว้เพื่ อเป็ นประกันกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงในระบบชำระรำคำหลักทรัพย์ และนำเงินมำชำระรำคำหลักทรัพย์ที่ผิดนัดและค่ำเสี ยหำยที่
สมำชิกผิดนัดชำระรำคำเพื่อชำระรำคำให้แก่สมำชิกผูม้ ีสิทธิ ได้รับ
(5) ดำเนิ นกำรใช้เงินกองทุน Clearing Fund ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่ กำหนด
ในส่ วนที่เกี่ยวกับกองทุน Clearing Fund

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

600 - 3

20 ตุลำคม 2560

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 600 กำรผิดนัดชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
หำกบุ คคลอื่ นที่ สมำชิ กมอบหมำยให้ ท ำกำรช ำระรำคำและส่ งมอบหลักทรั พย์แทนสมำชิ ก
ไม่ดำรงเงิ นในบัญชี เงินฝำกตำมหลักเกณฑ์ 602.02 (1) (1.2) สำนักหักบัญชี อำจยกเลิกรำยกำรชำระรำคำและ
ส่ งมอบหลักทรัพย์ที่มีกำรผิดนัด โดยสมำชิ กต้องชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ตำมรำยงำนของสำนักหัก
บัญชีที่มีกำรแก้ไขปรับปรุ งข้อมูลตำมรำยกำรที่ยกเลิกแล้ว
นอกจำกกำรด ำเนิ นกำรกับสมำชิ กผูผ้ ิ ดนัดช ำระรำคำหลักทรั พย์ตำมหลักเกณฑ์ 603.01 แล้ว
สำนักหักบัญชี อำจระงับกำรให้บริ กำรกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์แก่ สมำชิ กผูผ้ ิดนัดชำระรำคำ
หลักทรัพย์และ/หรื อยังไม่ได้ชำระรำคำหลักทรัพย์ที่ผิดนัดและค่ำเสี ยหำยตำมหลักเกณฑ์ 603.01 จนกว่ำจะมี
กำรชำระรำคำหลักทรัพย์ที่ผิดนัดและค่ำเสี ยหำยจนครบถ้วน
(*ความในหลั ก เกณฑ์ 603.01 วรรคหนึ่ ง เดิ ม ถู ก ยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นี ้แ ทน โดยข้ อ บั งคั บ ส านั ก
หักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรั พย์ ) หมวด 600 การผิดนัดชาระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562
ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็ นต้ นไป)

603.02

การผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ 602.01 (1)
*หำกสมำชิ กผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์ตำมเหตุผิดนัดหลักเกณฑ์ 602.02 (2) (2.1) สมำชิ กดังกล่ำว
ต้องส่ งมอบหลักทรัพย์ตำมจำนวนหลักทรัพย์ที่ผิดนัดและค่ำเสี ยหำยที่เกิดจำกกำรผิดนัดให้แก่สำนักหักบัญชี
ให้ถูกต้องครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่ สำนักหักบัญชี กำหนด โดยสำนักหักบัญชี หรื อบุคคลตำมที่ สำนัก
หักบัญชี มอบหมำยจะดำเนิ นกำรยืมหลักทรัพย์จำกบุคคลอื่นให้กบั สมำชิ กผูผ้ ิดนัด หรื อให้ยืมหลักทรัพย์แก่
สมำชิ กผูผ้ ิดนัด ตำมประเภท ชนิ ด และจำนวนเดียวกันกับที่สมำชิ กผิดนัดส่ งมอบเพื่อส่ งมอบให้แก่สมำชิ กผูม้ ี
สิ ทธิ ได้รับตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่สำนักหักบัญชี กำหนด และสำนักหักบัญชี อำจดำเนิ นกำรประกำร
ใดประกำรหนึ่ งหรื อหลำยประกำรดังต่ อไปนี้ จนกว่ำจะได้รั บมอบหลักทรั พย์ที่ ผิ ดนัดและค่ ำเสี ยหำยจน
ครบถ้วน
(1) ระงับกำรชำระรำคำหลักทรัพย์ที่สมำชิ กผูผ้ ิดนั ดมีสิทธิ ได้รับตำมรำยงำนในวันแรก
ที่ถือว่ำผิดนัดส่ งมอบและในวันถัดไปตำมอัตรำที่สำนักหักบัญชี กำหนด โดยเป็ นจำนวนหน่วยกำรซื้ อขำย
ตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรซื้ อเพื่อส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด (Buy –in) และนำเงิ น
ที ่ ส มำชิ ก ผู ผ้ ิด นัด มีสิ ท ธิ ไ ด้ร ับ นั้ น ไปซื ้ อ หลัก ทรัพ ย์ต ำมประเภท ชนิ ด และจ ำนวนเดี ย วกัน กับ
หลักทรัพย์ที่สมำชิ กผิดนัดส่ งมอบเพื่อส่ งมอบให้แก่ผูร้ อรับหลักทรัพย์
(2) ระงับกำรโอนหรื อกำรหักโอนหลักทรัพย์ในบัญชี ฝำกหลักทรัพย์เพื่อกำรส่ งมอบหรื อ
รับมอบหลักทรัพย์ (Settlement Account) เพื่อสมำชิ กหรื อลูกค้ำของสมำชิ กผู ผ้ ิดนัดที่ มีสิทธิ รับมอบใน
วันแรกที่ ถือว่ำผิดนัดส่ งมอบและในวันถัดไป และขำยหลักทรัพย์ที่ระงับไว้เพื่อนำเงิ นไปซื้ อหลักทรัพย์
ตำมประเภท ชนิ ด และจำนวนเดี ยวกันกับหลักทรัพย์ที่สมำชิ กผิดนัดส่ งมอบเพื่ อส่ งมอบให้แก่ ผูร้ อรั บ
หลักทรัพย์ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(3) เรี ยกให้สมำชิ กผูผ้ ิดนัดวำงหลักประกันตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชี กำหนดเพื่อ
เป็ นประกันว่ำสมำชิ กผูผ้ ิดนัด จะส่ งมอบหลักทรัพ ย์ที่ผิดนัด และค่ำเสี ย หำยให้แก่สำนักหักบัญชี และ
บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

600 - 4

20 ตุลำคม 2560

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 600 กำรผิดนัดชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
สำนักหักบัญชี อำจดำเนิ นกำรบังคับหลักประกันดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชี กำหนดเพื่อนำ
เงิ นไปซื้ อหลักทรัพย์ตำมประเภท ชนิ ด และจำนวนเดี ยวกันกับหลักทรัพย์ที่สมำชิ กผิดนัดส่ งมอบเพื่อ
ส่ งมอบให้แก่ผูร้ อรับหลักทรัพย์ หรื อนำมำเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงิ นค่ำปรับแทนกำรส่ งมอบหลักทรัพย์ที่
ผิดนัด หำกสมำชิ กผูผ้ ิดนัดไม่สำมำรถส่ งมอบหลักทรัพย์ได้ภำยในระยะเวลำที่ สำนักหักบัญชี กำหนด
ในกรณี ที่สมำชิ กผูผ้ ิดนัดไม่วำงหลักประกัน วำงหลักประกันไม่ครบถ้วน หรื อสำนัก
หักบัญชี บงั คับหลักประกันได้ไม่เพียงพอตำมเวลำที่ สำนักหักบัญชี กำหนด สำนักหักบัญชี อำจระงับกำร
ให้บริ กำรกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์แก่สมำชิกผูผ้ ิดนัดนั้น
(4) บังคับ ช ำระหนี้ จำกหลักประกันที่ ส มำชิ กผูผ้ ิด นัด วำงไว้เพื่ อเป็ นประกันกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงในระบบส่ งมอบหลักทรัพย์ และนำเงินไปซื้ อหลักทรัพย์ตำมประเภท ชนิ ด และจำนวนเดียวกัน
กับที่สมำชิกผิดนัดส่ งมอบเพื่อส่ งมอบให้แก่ผรู ้ อรับหลักทรัพย์
(5) ดำเนิ นกำรใช้เงินกองทุน Clearing Fund ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่ กำหนด
ในส่ วนที่เกี่ยวกับกองทุน Clearing Fund
กำรซื้ อหลักทรัพย์เพื่อส่ งมอบให้แก่ผรู ้ อรับหลักทรัพย์ตำม (1) ถึง (4) ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรตำมหลักเกณฑ์ 603.05
หำกบุคคลอื่นที่ สมำชิ กมอบหมำยให้ทำกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์แทนสมำชิ กไม่
ดำรงหลักทรัพย์ในบัญชี ฝำกหลักทรัพย์เพื่อกำรส่ งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพย์ตำมหลักเกณฑ์ 602.02 (2)
(2.2) สำนักหักบัญชี อำจยกเลิ กรำยกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ที่มีกำรผิดนัด โดยสมำชิ กต้อง
ชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ตำมรำยงำนของสำนักหักบัญชีที่มีกำรแก้ไขปรับปรุ งข้อมูลตำมรำยกำรที่
ยกเลิกแล้ว
นอกจำกกำรด ำเนิ น กำรกับสมำชิ กผูผ้ ิ ด นัด ส่ งมอบหลักทรั พ ย์ต ำมหลักเกณฑ์ 603.02 แล้ว
สำนักหักบัญชี อำจระงับกำรให้บริ กำรแก่ ส มำชิ กผูผ้ ิดนัดส่ งมอบหลักทรั พย์และ/หรื อยังไม่ ได้ส่งมอบ
หลักทรัพย์ที่ผิดนัดและค่ำเสี ยหำยตำมหลักเกณฑ์ 603.02 จนกว่ำจะมีกำรส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดและ
ค่ำเสี ยหำยจนครบถ้วน
(*ความในหลักเกณฑ์ 603.02 วรรคหนึ่ ง เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับส านั กหั กบัญชี
(ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรั พย์ ) หมวด 600 การผิดนัดชาระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่ งมีผล
บังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็ นต้ นไป)

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

600 - 5

20 ตุลำคม 2560

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 600 กำรผิดนัดชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
603.03

การคานวณมูลค่ าหลักทรัพย์ ที่ผดิ นัดและการเรียกหลักประกัน
สำนักหักบัญชี จะคำนวณมูลค่ำหลักทรัพย์ที่ผิดนัดและเรี ยกหลักประกันจำกสมำชิ กเพื่ อเป็ น
ประกัน ว่ำ สมำชิ ก ผู ผ้ ิด นัด จะชำระรำคำหรื อ ส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์ที่ ผิด นัด และชำระค่ ำ เสี ย หำยให้แ ก่
สำนักหักบัญชี โดยจะคำนวณอย่ำงน้อยหนึ่ งครั้ งทุกวันทำกำรและจัดทำข้อมูลแจ้งให้สมำชิ ก ผูผ้ ิด นัด
เพื่อกำรวำงหลักประกันตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนด
เมื่อมีกำรคำนวณมูลค่ำที่ ผิดนัดตำมวรรคหนึ่ งแล้ว สำนักหักบัญชี จะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินที่
สมำชิ กนำมำวำงเป็ นหลักประกันโดยจะคำนวณอย่ำงน้อยหนึ่งครั้งทุกวันทำกำร เพื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่ำ
หลักทรัพย์ที่ผิดนัด และหำกมูลค่ำทรัพย์สินที่สมำชิกนำมำวำงเป็ นหลักประกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ งต่ำกว่ำ
หรื อเกินกว่ำมูลค่ำหลักทรัพย์ที่ผิดนัด สมำชิ กที่ผิดนัดต้องวำงหลักประกันเพิ่มหรื อสำนักหักบัญชี ตอ้ ง
คืนหลักประกันส่ วนเกิน ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และภำยในเวลำที่สำนักหักบัญชีกำหนด
*603.04 การยืมหลักทรัพย์
ในกรณี ที่สำนักหักบัญชี เห็นว่ำสมำชิ กไม่อำจส่ งมอบหลักทรัพย์ตำมจำนวนที่มีหน้ำที่ส่งมอบ
ตำมรำยงำนของสำนักหักบัญชี ภำยในกำหนดเวลำตำมหลักเกณฑ์ 603.02 หรื อไม่อำจส่ งมอบหลักทรัพย์ที่
ผิดนัดให้ครบถ้วน สำนักหักบัญชี หรื อบุคคลตำมที่สำนักหักบัญชี มอบหมำยอำจดำเนิ นกำรยืมหลักทรัพย์
จำกบุ คคลอื่นให้กบั สมำชิ กดังกล่ำวหรื อให้ยืมหลักทรัพย์แก่สมำชิ กดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ตำมที่ สำนักหักบัญชี กำหนดเพื่ อส่ งมอบให้แก่สมำชิ กผูม้ ีสิทธิ ได้รับ และสำนักหักบัญชี อำจดำเนิ นกำร
ประกำรใดประกำรหนึ่งหรื อหลำยประกำรตำมหลักเกณฑ์ 603.02 ได้จนกว่ำจะได้มีกำรส่ งมอบหลักทรัพย์
ที่ผิดนัดและค่ำเสี ยหำยจนครบถ้วน
เมื่อสำนักหักบัญชี หรื อบุคคลตำมที่สำนักหักบัญชี มอบหมำยยืมหลักทรัพย์ให้กบั สมำชิ กหรื อ
ให้ยืมหลักทรัพย์แก่สมำชิกตำมวรรคหนึ่ ง สมำชิ กดังกล่ำวต้องส่ งมอบหลักทรัพย์เดียวกับหลักทรัพย์ที่ยืม
คืนให้แก่สำนักหักบัญชี หรื อบุคคลตำมที่สำนักหักบัญชี มอบหมำยตำมจำนวนที่สำนักหักบัญชี หรื อบุคคล
ตำมที่ สำนักหักบัญชี มอบหมำยได้ดำเนิ นกำรส่ งมอบให้กบั สมำชิ กผูม้ ีสิทธิ ได้รับดังกล่ำวและปฏิ บตั ิตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรยืมและกำรคืนหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชี กำหนดรวมทั้งชำระค่ำใช้จ่ำย
ที่เกี่ยวข้องคืนตำมที่สำนักหักบัญชีกำหนด
ในกรณี ที่สมำชิ กตำมวรรคหนึ่งไม่ได้ส่งมอบหลักทรัพย์คืนให้แก่สำนักหักบัญชี หรื อบุคคลตำมที่
สำนักหักบัญชี มอบหมำย สำนักหักบัญชี อำจดำเนิ นกำรตำมหลักเกณฑ์ 602.02 และหลักเกณฑ์ 603.04 โดย
อนุโลมจนกว่ำสำนักหักบัญชีจะได้รับมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและค่ำใช้จ่ำยจนครบถ้วน
(*ความในหลักเกณฑ์ 603.04 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ วน
ที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรั พย์ ) หมวด 600 การผิดนัดชาระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วนั ที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็ นต้ นไป)

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

600 - 6

20 ตุลำคม 2560

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 600 กำรผิดนัดชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
603.05

การซื้ อเพื่อส่ งมอบหลักทรัพย์ ที่ผดิ นัด (Buy - in)
กำรซื้ อ เพื่ อ ส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์ที่ ผิด นัด ให้แ ก่ ผู ร้ อรั บ หลัก ทรั พ ย์ต ำมหลัก เกณฑ์ 603.02
สำนัก หัก บัญ ชี จ ะเริ่ ม ดำเนิ น กำรซื้ อ ในวัน ทำกำรแรกถัด จำกวัน ที่ ส มำชิ ก ผิด นัด ส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์
โดยซื้ อเป็ นจำนวนหน่ ว ยกำรซื้ อ ขำยตำมข้อ กำหนดของตลำดหลัก ทรัพ ย์ว่ำ ด้ว ยกำรซื้ อ เพื ่อส่ ง มอบ
หลักทรัพ ย์ที่ผิดนัดในรำคำซื้ อขำยที่ สำนักหักบัญชี กำหนดซึ่ งรวมค่ำใช้จ่ำยที่ เกิ ดขึ้ นและดำเนิ นกำรตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักหักบัญชี กำหนด และหำกหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชี ดำเนิ นกำรซื้ อดังกล่ำว
มีจำนวนมำกกว่ำจำนวนหลักทรัพย์ที่ผิดนัด ให้สมำชิกผูผ้ ิดนัดรับซื้ อหลักทรัพย์จำนวนที่เกินนั้นด้วย
นอกจำกกำรดำเนิ นกำรกับสมำชิ กตำมหลักเกณฑ์ 603.02 ถึง 603.04 แล้ว สำนักหักบัญชี อำจ
ระงับกำรให้บริ กำรกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์แก่สมำชิ กผูผ้ ิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์และ/หรื อ
ยังมิได้ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด ค่ำเสี ยหำยและค่ำใช้จ่ำยตำมหลักเกณฑ์ 603.02 ถึง 603.04 จนกว่ำจะมี
กำรส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด ค่ำเสี ยหำยและค่ำใช้จ่ำยจนครบถ้วน
*603.06 การใช้ และคืนเงินกองทุน Clearing Fund
กรณี ที่ สมำชิ กผิด นัดช ำระรำคำหรื อผิ ดนัด ส่ งมอบหลักทรั พ ย์แ ละได้มีกำรใช้เงิ นจำกกองทุ น
Clearing Fund เพื่อดำเนิ นกำรให้มีกำรชำระรำคำหรื อส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดพร้อมค่ำเสี ยหำยที่เกิดจำก
กำรผิดนัดต่อสำนักหักบัญชี และสำนักหักบัญชี ได้รับชำระรำคำหรื อได้รับมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดพร้อม
ค่ำเสี ยหำยที่ เกิ ดจำกกำรผิดนัดทั้งหมดหรื อบำงส่ วน ถ้ำสำนักหักบัญ ชี ได้ระงับเงิ นหรื อหลักทรั พย์หรื อ
ยึ ด ถื อ หลัก ประกัน ใดของสมำชิ ก ผู ้ผิ ด นั ด นั้ นไว้ ส ำนั ก หั ก บั ญ ชี จ ะโอนเงิ น หรื อหลัก ทรั พ ย์ห รื อ
หลักประกันที่ ได้ระงับหรื อ ยึดถื อไว้ท้ งั หมดหรื อส่ วนที่ เหลื ออยู่ให้แก่ กองทุ น Clearing Fund เพื่ อเป็ น
ประกันกำรเรี ยกเงินคืนกองทุนและดอกเบี้ยพร้อมค่ำปรับจำกสมำชิกนั้น
(*ความในหลักเกณฑ์ 603.06 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ วน
ที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรั พย์ ) หมวด 600 การผิดนัดชาระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วนั ที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็ นต้ นไป)

603.07 การดาเนินการต่ อสมาชิกกรณีผดิ นัด
สำนักหักบัญชีอำจดำเนินกำรต่อสมำชิกสำนักหักบัญชีดงั ต่อไปนี้
(1) ภำคทัณฑ์
(2) ปรับ
(3) ระงับกำรให้บริ กำรเป็ นกำรชัว่ ครำว
(4) ให้พน้ จำกกำรเป็ นสมำชิก

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

600 - 7

20 ตุลำคม 2560

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 600 กำรผิดนัดชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์

604

การชาระเงินค่ าปรับแทนการส่ งมอบหลักทรัพย์ ทผี่ ดิ นัด

604.01

การชาระเงินค่ าปรั บแทนการส่ งมอบหลักทรั พย์ กรณีผ้ ูผิดนัดไม่ สามารถส่ งมอบหลักทรั พย์ ได้
ภายในเวลาที่กาหนด
ในกรณี ที่สำนักหักบัญ ชี ได้ดำเนิ นกำรตำมหลักเกณฑ์ 603 แล้วและสมำชิ กผูผ้ ิดนัดส่ งมอบ
หลักทรัพย์ไม่สำมำรถจัดหำหลักทรัพย์ตำมประเภท ชนิ ด และจำนวนเดียวกันมำส่ งมอบภำยในระยะเวลำ
ที่สำนักหักบัญชีกำหนด สำนักหักบัญชีอำจเรี ยกให้สมำชิกผูผ้ ิดนัดดำเนินกำรชำระเงินค่ำปรับให้แก่สำนัก
หักบัญชี เพื่อนำส่ งให้แก่ผูร้ อรับหลักทรัพย์สำหรับชดเชยควำมเสี ยหำยแทนกำรส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ผิด
นัดตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยให้ถือว่ำหลักประกันที่สำนักหักบัญชีเรี ยกไว้ใน
ระหว่ำงรอรับหลักทรัพย์ที่ผิดนัดตำมหลักเกณฑ์ 511.03 (1) เป็ นส่ วนหนึ่งของค่ำปรับดังกล่ำวด้วย
หำกผูร้ อรับหลักทรัพย์ได้รับชำระเงิ นค่ำปรับแทนกำรส่ งมอบหลักทรัพย์ตำมวรรคหนึ่ งโดย
ถูกต้องครบถ้วนให้ถือว่ำฐำนะกำรรอรั บหลักทรั พย์ของผูร้ อรั บรำยดังกล่ ำวและฐำนะกำรผิดนัดส่ งมอบ
หลักทรั พ ย์ข องสมำชิ กผูผ้ ิ ดนัด เป็ นอันสิ้ น สุ ด ลงเช่ นเดี ยวกับ กำรสิ้ นสุ ด กำรเข้ำผูกพันหรื อแทนที่ เป็ น
คู่สัญญำของสำนักหักบัญชี ทั้งนี้ สำนักหักบัญชีจะดำเนิ นกำรคืนหลักประกันส่ วนเกินจำกจำนวนที่สำนัก
หักบัญชีเรี ยกเก็บไว้ให้แก่สมำชิกผูผ้ ิดนัด (ถ้ำมี) เมื่อได้รับกำรร้องขอจำกสมำชิก
604.02

การชาระเงินค่ าปรั บแทนการส่ งมอบหลักทรั พย์ กรณีมีเหตุการณ์ ที่กระทบการส่ งมอบหลักทรั พย์
ในระหว่ างการผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์
สำนักหักบัญชี อำจดำเนิ นกำรตำมหลักเกณฑ์ 603.02 หรื อเรี ยกให้ส มำชิ กผูผ้ ิด นัดช ำระเงิ น
ค่ำปรับแทนกำรส่ งมอบหลัก ทรั พ ย์ที่ผิด นัด ตำมหลัก เกณฑ์ 604.01 ก่ อ นระยะเวลำที่ สำนัก หักบัญ ชี
กำหนด ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์ได้
(1) ตลำดหลักทรัพย์มีคำสัง่ เพิกถอนหลักทรัพย์ที่ผิดนัดจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์ที่ได้รับกำรจด
ทะเบียนหรื อที่ได้รับอนุญำตให้ทำกำรซื้ อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์
(2) บริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ที่มีกำรผิดนัดประสงค์จะขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของตนออกจำก
กำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรื อที่ได้รับอนุญำตให้ทำกำรซื้ อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์
(3) บริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ที่มีกำรผิดนัดจัดให้มีกำรชำระบัญชีเพื่อเลิกบริ ษทั
(4) หลักทรัพย์ที่ผิดนัดครบกำหนดอำยุ
(5) กรณี อื่นใดตำมที่สำนักหักบัญชี เห็นสมควร
กำรดำเนิ นกำรเมื่ อมีเหตุกำรณ์ ตำมวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข วิธีกำร และ
ภำยในระยะเวลำที่สำนักหักบัญชีกำหนด

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

600 - 8

20 ตุลำคม 2560

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 600 กำรผิดนัดชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์

605

ความรับผิดชอบของสมาชิก

หำกสมำชิกผิดนัดไม่วำ่ ในกรณี ใด สมำชิ กยังคงมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบชำระค่ำธรรมเนียม
ดอกเบี้ย ค่ำปรับ ค่ำเสี ยหำย และค่ำใช้จ่ำยอื่นใดที่อำจเกิดจำกกำรดำเนินกำรของสำนักหักบัญชี
*********************
(*ความในข้ อบังคับหมวด 600 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหักบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวข้ องกับหลักทรั พย์ ) หมวด 600 การผิดนัดชาระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วนั ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไป)

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

600 - 9

20 ตุลำคม 2560

