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*ข้ อบังคับ
หมวด 700 ทรัพย์ สินเพื่อความมั่นคง
701

การจัดตั้งทรัพย์ สินเพื่อความมัน่ คง

สำนักหักบัญชี อำจจัดให้มี ทรัพย์สินเพื่อควำมมัน่ คงในระบบกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
เพื่อเป็ นประกันควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดจำกกำรผิด นัดชำระรำคำหรื อผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์ หรื อควำม
เสี ยหำยอื่นที่อำจเกิดจำกกำรกระทำของสมำชิ กในกิจกำรที่เกี่ยวกับกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ของ
สำนักหักบัญชี

702

ประเภทของทรัพย์ สินเพื่อความมัน่ คง

ทรั พ ย์สิ นเพื่ อควำมมั่นคงในระบบกำรช ำระรำคำและส่ งมอบหลักทรั พ ย์แ บ่ งได้เ ป็ น 2 ประเภท
ดังต่อไปนี้
(1) กองทุนทดแทนควำมเสี ยหำยในระบบกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fund)
ทั้งนี้ จำนวนเงินกองทุนให้เป็ นไปตำมที่คณะกรรมกำรกองทุนกำหนด
(2) เงินสำรองเพื่อควำมมัน่ คงของสำนักหักบัญชีในส่ วนของตลำดหลักทรัพย์ (SET Reserve Fund)

703

ความเป็ นเจ้ าของทรัพย์ สิน

ตลำดหลักทรัพย์และสมำชิ กเป็ นเจ้ำของทรัพย์สิน ตำมสัดส่ วนที่ สมทบเข้ำทรัพย์สินเพื่อควำมมัน่ คง
ในระบบกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี

704 กองทุ น ทดแทนความเสี ย หายในระบบการช าระราคาและส่ งมอบหลั ก ทรั พ ย์
(Clearing Fund)
704.01 การสมทบทรัพย์ สินเข้ ากองทุน
ทรัพย์สินที่สมทบเข้ำกองทุนประกอบด้วยเงินสมทบจำกตลำดหลักทรัพย์และจำกสมำชิ กกองทุนตำม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ตลำดหลักทรัพย์จ่ำยเงินสมทบครั้งเดียวเฉพำะในครำวจัดตั้งกองทุนจำนวน 100 ล้ำนบำท
(2) สมำชิกกองทุนจ่ำยเงินสมทบให้ครบตำมประเภทและจำนวนดังต่อไปนี้
บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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*(2.1) เงิ นสมทบคงที่ ให้จ่ำยเมื่อแรกเข้ำเป็ นสมำชิ กกองทุน โดยจ่ำยตำมจำนวนของแต่ ละ
ประเภทสมำชิกสำนักหักบัญชี ดังนี้
(ก) สมำชิกสำมัญ (General Clearing Member) ให้จ่ำยเงินสมทบคงที่จำนวนไม่นอ้ ย
กว่ำ 18 ล้ำนบำท
(ข) สมำชิกวิสำมัญ (Direct Clearing Member) ให้จ่ำยเงินสมทบคงที่จำนวนไม่นอ้ ย
กว่ำ 13 ล้ำนบำท
กรณี ที่สมำชิกกองทุนรำยใดเข้ำเป็ นสมำชิ กกองทุนก่อนวันที่หลักเกณฑ์ตำมวรรคหนึ่ง
มีผลบังคับใช้ และมีเงินสมทบคงที่ รวมกับเงินสมทบรำยเดือนที่สมำชิกกองทุนได้จ่ำยเข้ำกองทุน และดอกผล
หรื อผลประโยชน์จำกกำรลงทุนในเงินดังกล่ำวแล้วมีจำนวนเกินกว่ำเงินสมทบคงที่ ตำมที่กำหนดไว้ตำมวรรค
หนึ่ง สมำชิกกองทุนรำยนั้นไม่ตอ้ งจ่ำยเงินสมทบคงที่ตำมจำนวนที่กำหนดในวรรคหนึ่ งอีก
(2.2) เงินสมทบรำยเดือน จะเรี ยกเก็บโดยพิจำรณำระดับควำมเสี่ ยงในกำรเกิดควำมเสี ยหำย
จำกกำรกระทำของสมำชิ กกองทุนแต่ละรำยตำมที่สำนักหักบัญชีประกำศกำหนด โดยเงินสมทบรำยเดือนต้อง
มีจำนวนขั้นต่ำไม่นอ้ ยกว่ำ 1,000 บำท
กรณี ที่สมำชิ กกองทุนจ่ำยเงิ นสมทบรำยเดื อนล่ำช้ำ หรื อไม่ดำเนิ นกำรจ่ำยเงิ นสมทบรำยเดื อน
ตำมวรรคหนึ่ ง ผูจ้ ดั กำรกองทุนอำจเรี ยกค่ำปรับจำกสมำชิ กกองทุนรำยดังกล่ำว โดยสมำชิ กกองทุนมีหน้ำที่
ชำระค่ำปรับให้แก่กองทุนตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และภำยในระยะเวลำที่สำนักหักบัญชี กำหนด ทั้งนี้ ค่ำปรับ
ดังกล่ำวอำจเรี ยกเก็บโดยคำนวณตำมอัตรำสู งสุ ดตำมกฎหมำยว่ำด้วยดอกเบี้ ยเงิ นให้กูย้ ืมของสถำบันกำรเงิ น
นับแต่วนั ที่ จ่ำยล่ำช้ำจนถึ งวันที่ ชำระครบถ้วน เว้นแต่ ผูจ้ ดั กำรกองทุ นจะกำหนดอัตรำไว้เป็ นอย่ำงอื่ น โดย
กำหนดหลักเกณฑ์และแจ้งให้สมำชิกกองทุนทรำบล่วงหน้ำ
(*ความในหลักเกณฑ์ 704.01 (2) (2.1) เดิมถูกยกเลิกและให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับของสานักหั กบัญชี
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรั พย์ ) หมวด 700 ทรั พย์ สินเพื่ อความมั่นคง ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่
3 สิ งหาคม 2563 เป็ นต้ นไป)

704.02

การเปลีย่ นแปลงจานวนเงินกองทุน

ในระหว่ำงที่ สำนักหักบัญชี เห็นว่ำจำนวนเงิ นยังไม่ครอบคลุมควำมเสี่ ยงของระบบงำนกำรชำระรำคำ
หลักทรัพย์ ผูจ้ ดั กำรกองทุนอำจนำดอกผลหรื อผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรลงทุนในเงิ นกองทุนจ่ำยเข้ำกองทุ นเป็ น
เงิ นสมทบของตลำดหลักทรั พย์และของสมำชิ กกองทุ น ตำมสัดส่ วนของเงิ นสมทบที่ บุคคลดังกล่ำวจ่ ำ ยเข้ำ
กองทุน
ในกรณี ที่ปริ มำณมูลค่ำกำรชำระและรับชำระรำคำหลักทรัพย์สุทธิ ของสมำชิ กกองทุนเปลี่ยนแปลง
อย่ำงมีนยั สำคัญ คณะกรรมกำรกองทุนอำจพิ จำรณำปรับปรุ งจำนวนเงิ นสมทบของสมำชิ กกองทุนแต่ ละรำย
ตำมควำมเหมำะสม โดยอำจเรี ยกให้สมำชิ กกองทุนจ่ำยเงิ นสมทบเพิ่มหรื ออำจจ่ำยเงิ นสมทบคื นให้แก่สมำชิ ก
กองทุน
บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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704.03 สมาชิกกองทุน
704.03 (1) การรับสมาชิกกองทุน
บุคคลที่จะเป็ นสมำชิ กกองทุนต้องเป็ นบุคคลที่อยู่ระหว่ำงยื่นคำขอใช้บริ กำรชำระรำคำและส่ งมอบ
หลักทรั พ ย์ข องสำนักหักบัญชี โดยต้องยื่ นค ำขอเป็ นสมำชิ กกองทุ นตำมแบบที่ กำหนดต่ อผูจ้ ัดกำรกองทุ น
โดยผูจ้ ดั กำรกองทุนจะแจ้งผลกำรรับเป็ นสมำชิกกองทุนให้บุคคลดังกล่ำวทรำบ
704.03 (2) หน้ าที่ของสมาชิกกองทุน
สมำชิกกองทุนมีหน้ำที่ดงั ต่อไปนี้
(1)

จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุน

(2)

จ่ำยเงินคืนกองทุนพร้อมดอกเบี้ยตำมข้อบังคับนี้

(3)

ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด ประกำศ หนังสื อเวียน หรื อคำสัง่ ของสำนักหักบัญชี

704.03 (3) การพ้ นสภาพสมาชิกกองทุน
สมำชิกกองทุนพ้นจำกกำรเป็ นสมำชิกกองทุนในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)

พ้นจำกกำรเป็ นสมำชิกสำนักหักบัญชี

(2)

ค้ำงจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนสองงวดติดต่อกัน

(3)

ไม่จ่ำยเงินคืนกองทุนและดอกเบี้ยตำมที่ผูจ้ ดั กำรกองทุนมีหนังสื อเรี ยกให้จ่ำย

(4)

ฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด ประกำศ หนังสื อเวียน หรื อคำสัง่ ของสำนักหักบัญชี

(5)

ลำออกโดยยื่นเป็ นหนังสื อต่อผูจ้ ดั กำรกองทุน

ให้สมำชิ กกองทุนพ้นจำกกำรเป็ นสมำชิ กกองทุ นตั้งแต่วนั ที่ ผูจ้ ดั กำรกองทุนกำหนด ทั้งนี้ สมำชิ ก
กองทุนที่พน้ จำกกำรเป็ นสมำชิ กกองทุนยังคงต้องผูกพันชำระหนี้ ที่คำ้ งชำระและค่ำเสี ยหำยต่อกองทุน อย่ำงไรก็ดี
สมำชิ กกองทุนที่พน้ จำกกำรเป็ นสมำชิ กกองทุนมีสิทธิ ได้รับเงิ นสมทบที่ จ่ำยเข้ำกองทุนและผลประโยชน์ที่ได้
จำกกำรลงทุนในเงินกองทุนตำมจำนวนที่เหลือภำยหลังหักชำระหนี้ที่คำ้ งชำระต่อกองทุน
704.03 (4) การเป็ นสมาชิกกองทุนอันเป็ นผลจากการรับโอนสิ ทธิการเป็ นสมาชิกสานักหักบัญชี
(1) สมำชิ กกองทุนที่ ดำเนิ นกำรโอนสิ ทธิ กำรเป็ นสมำชิ กสำนักหักบัญชี ให้แก่บุคคลผูร้ ับโอน
ต้องโอนสิ ทธิ กำรเป็ นสมำชิกกองทุนให้แก่บุคคลผูร้ ับโอนนั้นในครำวเดียวกัน เว้นแต่กรณี ตำม (2)
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 700 ทรัพย์สินเพื่อควำมมัน่ คง
สมำชิ กกองทุ นตำมวรรคหนึ่ งต้อ งยื่ นค ำขอโอนสิ ทธิ กำรเป็ นสมำชิ ก กองทุ นตำมแบบที่
กำหนดต่อผูจ้ ดั กำรกองทุ น โดยให้กำรโอนสิ ทธิ กำรเป็ นสมำชิ กกองทุ นและกำรรั บบุ คคลผูร้ ับโอนดังกล่ำวเป็ น
สมำชิกกองทุนมีผลตั้งแต่วนั ที่ผจู ้ ดั กำรกองทุนกำหนด
สมำชิกกองทุนซึ่ งได้รับโอนสิ ทธิ กำรเป็ นสมำชิกกองทุนต้องผูกพันชำระหนี้ ที่สมำชิกกองทุน
ซึ่ งโอนสิ ทธิ ดงั กล่ำวค้ำงชำระต่อกองทุน
(2) ในกรณี ที่สมำชิ กกองทุนที่ ดำเนิ นกำรโอนสิ ทธิ กำรเป็ นสมำชิ กสำนักหักบัญชี ให้แก่ บุคคล
ผูร้ ับโอนไม่ดำเนิ นกำรโอนสิ ทธิ กำรเป็ นสมำชิ กกองทุนตำม (1) ให้สมำชิ กกองทุนดังกล่ำวลำออกจำกกำรเป็ น
สมำชิ กกองทุน และดำเนิ นกำรให้บุคคลผูร้ ับโอนนั้นยื่นคำขอเป็ นสมำชิ กกองทุนต่อผูจ้ ดั กำรกองทุน โดยต้อง
ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้
(2.1) สมำชิ กกองทุนต้องลำออกโดยยื่นเป็ นหนังสื อต่อผูจ้ ดั กำรกองทุน และดำเนิ นกำรให้
บุคคลผูร้ ับโอนสิ ทธิ กำรเป็ นสมำชิ กสำนักหักบัญชี ยื่นคำขอเป็ นสมำชิ กกองทุนตำมแบบที่ กำหนดต่อผูจ้ ดั กำร
กองทุนพร้อมกัน โดยให้กำรลำออกจำกกำรเป็ นสมำชิ กกองทุนและกำรรับบุคคลผูร้ ับโอนดังกล่ำวเป็ นสมำชิ ก
กองทุนมีผลตั้งแต่วนั ที่ผจู ้ ดั กำรกองทุนกำหนด
(2.2) บุคคลผูร้ ับโอนสิ ทธิ กำรเป็ นสมำชิ กสำนักหักบัญชีตอ้ งจ่ำยเงินสมทบคงที่เมื่อแรกเข้ำ
เป็ นสมำชิ ก กองทุน ในจำนวนเท่ำ กับ จำนวนเงิ น สมทบที่ ส มำชิ ก กองทุน ที่ ล ำออกจ่ำ ยเข้ำกองทุ นรวมกับ
ผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรลงทุนในเงินกองทุนทั้งหมด
สมำชิ กกองทุนที่ ลำออกตกลงให้ผูจ้ ดั กำรกองทุนนำเงิ นที่ ตนมีสิ ทธิ ได้รับตำมหลักเกณฑ์
704.03 (3) วรรคท้ำย มำจ่ำยเป็ นเงิ นสมทบคงที่ของบุคคลผูร้ ับโอนสิ ทธิ กำรเป็ นสมำชิ กสำนักหักบัญชี หำกเงิน
ดังกล่ำวมีจำนวนไม่เพียงพอ ให้บุคคลผูร้ ับโอนสิ ทธิ กำรเป็ นสมำชิกสำนักหักบัญชีจ่ำยเงินสมทบคงที่ในส่ วนที่
ยังขำดเมื่อแรกเข้ำเป็ นสมำชิกกองทุน
704.04

คณะกรรมการกองทุน

704.04 (1) การแต่ งตั้งคณะกรรมการกองทุน
ให้มีคณะกรรมกำรกองทุนคณะหนึ่ งประกอบด้วยบุคคลจำนวน 5 คน ได้แก่ บุคคลที่ตลำดหลักทรัพย์
แต่งตั้งจำนวน 2 คน บุคคลที่สมำชิ กกองทุนเลือกตั้งจำนวน 2 คน เป็ นกรรมกำรกองทุน และผูจ้ ดั กำรสำนักหัก
บัญชี หรื อผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรตลำดหลักทรัพย์หรื อเทียบเท่ำขึ้นไปซึ่ งดูแลงำนสำนักหักบัญชี ตำมที่ ได้รับมอบหมำย
จำกตลำดหลักทรัพย์เป็ นกรรมกำรและผูจ้ ดั กำรกองทุนโดยตำแหน่ง
ในกำรเลือกตั้งกรรมกำรนั้น ให้สมำชิ กกองทุนเลือกตั้งตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ผูจ้ ดั กำรกองทุน
กำหนด และให้คณะกรรมกำรกองทุนเลือกกรรมกำรกองทุนคนหนึ่ งเป็ นประธำนกองทุน
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704.04 (2) วาระการดารงตาแหน่ ง
ให้กรรมกำรกองทุ นซึ่ งตลำดหลักทรั พย์แต่ งตั้งหรื อสมำชิ กกองทุ นเลือกตั้งมีวำระอยู่ในตำแหน่ ง
ครำวละ 2 ปี แต่ในวำระเริ่ มแรกเมื่อครบกำหนด 1 ปี ให้กรรมกำรกองทุนออกจำกตำแหน่ งเป็ นจำนวน 2 คน
โดยวิธีจบั สลำกและให้ถือว่ำกำรออกจำกตำแหน่งโดยจับสลำกเป็ นกำรออกตำมวำระด้วย
เมื่ อกรรมกำรกองทุ นพ้นจำกตำแหน่ งตำมวำระ ให้มีกำรแต่ งตั้งหรื อเลื อกตั้งใหม่ภำยใน 30 วัน
ในระหว่ำงที่ยงั มิได้มีกำรแต่งตั้งหรื อเลือกตั้งกรรมกำรกองทุนขึ้นใหม่ ให้กรรมกำรกองทุนซึ่ งพ้นจำกตำแหน่ ง
ดังกล่ำวอยูใ่ นตำแหน่งเพื่อดำเนิ นงำนต่อไปจนกว่ำกรรมกำรกองทุนซึ่ งได้รับแต่งตั้งหรื อเลือกตั้งใหม่เข้ำรับหน้ำที่
กรรมกำรกองทุนซึ่ งพ้นจำกตำแหน่ งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งหรื อเลือกตั้งใหม่อีกได้ไ ม่เ กิ น
2 วำระติดต่อกัน
704.04 (3) การพ้ นจากตาแหน่ ง
นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่ งตำมวำระตำมหลักเกณฑ์ 704.04 (2) กรรมกำรกองทุ นอำจพ้นจำก
ตำแหน่งในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)

ตำย

(2)

ถูกถอดถอนโดยตลำดหลักทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง

(3)

สมำชิกกองทุนมีมติให้บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งพ้นจำกกำรเป็ นกรรมกำรกองทุน

(4)

ลำออก

(5)

เป็ นบุคคลล้มละลำย

(6)

เป็ นคนไร้ควำมสำมำรถหรื อคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ

(7) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่ สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็ นโทษสำหรับควำมผิดที่ ได้กระทำ
โดยประมำทหรื อควำมผิดลหุโทษ
ในกรณี ที่กรรมกำรกองทุนพ้นจำกตำแหน่งก่อนวำระ ตลำดหลักทรัพย์หรื อสมำชิ กกองทุนซึ่ งแต่งตั้ง
หรื อเลือกตั้งกรรมกำรกองทุนนั้นอำจแต่งตั้งหรื อเลือกตั้งผูอ้ ื่นเป็ นกรรมกำรกองทุนแทน แล้วแต่กรณี และให้ผู ้
ได้รับแต่งตั้งหรื อเลือกตั้งดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยูข่ องกรรมกำรกองทุนซึ่ งตนแทน
704.04 (4) การประชุมคณะกรรมการกองทุน
กำรประชุมของคณะกรรมกำรกองทุน ต้องมีกรรมกำรกองทุนมำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ งของจำนวน
กรรมกำรกองทุนทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
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ในกำรประชุ มของคณะกรรมกำรกองทุ น ถ้ำประธำนกรรมกำรกองทุ นไม่มำประชุ มหรื อไม่อำจ
ปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรกองทุนที่มำประชุมเลือกกรรมกำรกองทุนคนหนึ่งเป็ นประธำนกองทุนในที่ประชุม
กำรวิ นิ จฉัยชี้ ขำดของที่ ประชุ มให้ ถื อเสี ย งข้ำ งมำก กรรมกำรกองทุ นคนหนึ่ งให้ มี เ สี ย งหนึ่ งใน
กำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสี ยงเท่ำกันให้ประธำนกองทุนในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่ งเป็ นเสี ยงชี้ขำด
704.04 (5) หน้ าที่ของคณะกรรมการกองทุน
คณะกรรมกำรกองทุ นมี อำนำจหน้ำ ที่ ในกำรวำงนโยบำยกำรบริ หำรเงิ นกองทุ น และก ำกับ ดู แ ล
กำรดำเนินกำรของผูจ้ ดั กำรกองทุนให้เป็ นไปตำมข้อบังคับนี้ โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนตำมที่สำนักหักบัญชี
กำหนด
ในกำรวำงนโยบำยกำรบริ หำรเงิ นกองทุน คณะกรรมกำรกองทุนอำจกำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อไปหำดอกผล โดยคำนึงถึงสภำพคล่องและควำมเสี่ ยงในกำรลงทุนตลอดจนผลกระทบที่ อำจ
เกิดขึ้นต่อเสถียรภำพของระบบกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี โดยให้นำหลักเกณฑ์ว่ำ
ด้วยกำรบริ หำรหลักประกันมำใช้กบั กำรบริ หำรเงินกองทุนโดยอนุโลม ทั้งนี้ คณะกรรมกำรกองทุนอำจกำหนดให้
ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นที่คณะกรรมกำรกองทุนกำหนดเป็ นครำวๆ ไปได้
ทั้งนี้ ค่ ำ ใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นกำร ค่ ำ ประโยชน์ต อบแทนคณะกรรมกำรกองทุนและค่ำสอบบัญชี
ให้หกั จำกเงินกองทุน

704.05 การจัดการกองทุน
ผูจ้ ดั กำรกองทุนมีอำนำจดำเนิ นกำรโดยทัว่ ไป เก็บรักษำดูแลและจัดกำรเงิ นกองทุนเพื่อให้เป็ นไป
ตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งกองทุนและกำรดำเนิ นกำรตำมข้อบังคับนี้ ตลอดจนเป็ นผูแ้ ทนของกองทุนใน
กิจกำรที่เกี่ยวกับบุคคลภำยนอก และเพื่อกำรนี้ผจู ้ ดั กำรกองทุนจะมอบหมำยให้บุคคลใดๆ กระทำกำรแทนก็ได้
704.05 (1) การบริหารเงินกองทุน
ในกำรบริ หำรเงินกองทุน ผูจ้ ดั กำรกองทุนหรื อบุคคลที่ผจู ้ ดั กำรกองทุนมอบหมำยมีอำนำจบริ หำร
เงินกองทุนตำมนโยบำยกำรบริ หำรเงินกองทุนที่คณะกรรมกำรกองทุนกำหนด
ในกรณี ที่มีดอกผลหรื อผลประโยชน์จำกกำรลงทุนในเงิ นกองทุนหรื อจำกกำรดำเนิ นกำรอื่น ให้
ผูจ้ ดั กำรกองทุนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกองทุนอำจจัดสรรดอกผลหรื อผลประโยชน์ดงั กล่ำว
ภำยหลังหักค่ำบริ หำรจัดกำรให้แก่ตลำดหลักทรัพย์และสมำชิ กแต่ละรำยโดยกำรสะสมในกองทุนทั้งจำนวน
ตำมสัดส่ วนที่ ตลำดหลักทรัพย์และสมำชิ กแต่ละรำยสมทบเข้ำกองทุน และรำยงำนให้ตลำดหลักทรัพย์และ
สมำชิกทรำบภำยในระยะเวลำที่กำหนด
บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

700 - 6

13 ธันวำคม 2559

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 700 ทรัพย์สินเพื่อควำมมัน่ คง
กำรจัดสรรผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรลงทุนในเงิ นกองทุนให้แก่สมำชิ กกองทุน ให้คำนวณนับแต่
วันที่ได้เป็ นสมำชิ กกองทุนจนถึงวันที่พน้ จำกกำรเป็ นสมำชิกกองทุน ยกเว้นกรณี ที่สมำชิ กกองทุนพ้นจำกกำร
เป็ นสมำชิ กกองทุ นก่ อ นวันสิ้ นรอบปี บัญชี ให้คำนวณนับแต่ วนั ที่ ไ ด้เ ป็ นสมำชิ กกองทุ นจนถึ งวันที่ มี กำร
คำนวณทำงบัญชีครั้งสุ ดท้ำยก่อนพ้นจำกกำรเป็ นสมำชิกกองทุน
704.05 (2) หน้ าที่ของผู้จดั การกองทุน
(1) ผูจ้ ดั กำรกองทุน ต้อ งจัด ทำและเก็บ รัก ษำบัญ ชี แ สดงฐำนะทำงกำรเงิ น ของกองทุ นแยก
ต่ำงหำกจำกบัญชีและเอกสำรเกี่ยวกับกำรเงินของสำนักหักบัญชี
(2) ผูจ้ ดั กำรกองทุนต้องจัด ให้มีกำรทำงบดุลและบัญชี กำไรขำดทุ น ณ วันสิ้ นรอบปี บัญชี ของ
กองทุนที่ผสู ้ อบบัญชีรับรองแล้ว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรกองทุนเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
(3) ผูจ้ ดั กำรกองทุ นต้องจัดส่ งสำเนำงบดุ ลและบัญชี กำไรขำดทุ นที่ คณะกรรมกำรกองทุ น ได้
พิจำรณำอนุมตั ิแล้วให้แก่ตลำดหลักทรัพย์และสมำชิ กกองทุนภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่คณะกรรมกำรกองทุนอนุมตั ิ
704.05 (3) ผู้สอบบัญชี
ให้ค ณะกรรมกำรกองทุ น แต่ ง ตั้ง ผูส้ อบบัญ ชี และก ำหนดจ ำนวนเงิ น ค่ ำ สอบบัญ ชี ข องกองทุ น
ทุกรอบปี บัญชี ในกำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

705

เงินสารองเพื่อความมัน่ คงของสานักหักบัญชีในส่ วนของตลาดหลักทรัพย์
(SET Reserve Fund)

705.01 การวางเงินสารองเพื่อความมั่นคงของสานักหักบัญชีในส่ วนของตลาดหลักทรั พย์
ตลำดหลักทรัพย์จะวำงเงินสำรองเพื่อควำมมัน่ คงของสำนักหักบัญชีในส่ วนของตลำดหลักทรัพย์เป็ น
แหล่งเงินทุนให้แก่สำนักหักบัญชีเพื่อรองรับควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดจำกกำรผิดนัดชำระรำคำหรื อผิดนัดส่ งมอบ
หลักทรัพ ย์ หรื อ ควำมเสี ยหำยอื่นที่อ ำจเกิดจำกกำรกระทำของสมำชิ กในกิ จกำรที่ เกี่ ยวกับกำรชำระรำคำและ
ส่ งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 700 ทรัพย์สินเพื่อควำมมัน่ คง
705.02

การบริหารเงินสารองเพื่อความมัน่ คงของสานักหักบัญชีในส่ วนของตลาดหลักทรัพย์

ให้สำนักหักบัญชี หรื อบุ คคลที่ สำนักหักบัญชี มอบหมำยเป็ นผูด้ ู แลกำรบริ หำรเงิ นสำรองเพื่ อควำม
มัน่ คงของส ำนักหักบัญชี ใ นส่ ว นของตลำดหลักทรั พย์ โดยให้นำนโยบำยกำรบริ หำรหลักประกันมำใช้กับ
กำรบริ หำรเงินสำรองเพื่อควำมมัน่ คงของสำนักหักบัญชีในส่ วนของตลำดหลักทรัพย์โดยอนุโลม

706

การใช้ ทรัพย์ สินเพื่อความมัน่ คง

706.01

การใช้ ทรัพย์ สินเพื่อความมัน่ คง

เพื่ อให้กำรใช้ท รั พ ย์สิ นเพื่ อควำมมัน่ คงในกำรช ำระรำคำหรื อส่ งมอบหลัก ทรั พ ย์ที่ ผิ ด นัด พร้ อ ม
ค่ ำเสี ยหำยเป็ นไปตำมข้อบังคับของสำนักหักบัญชี หรื อทดแทนควำมเสี ยหำยอื่ นที่ เกิ ดจำกกำรกระทำของ
สมำชิ ก ในกิ จ กำรที่ เ กี่ ย วกับ กำรชำระรำคำและส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์ข องสำนัก หัก บัญ ชี ให้ผูจ้ ดั กำรกองทุน
มี อำนำจใช้ทรั พย์สินเพื่ อควำมมัน่ คงตำม (1) (2) (3) และ (4) และให้สำนักหักบัญชี มีอำนำจใช้ทรัพย์สินเพื่อ
ควำมมัน่ คงตำม (5) โดยเป็ นไปตำมลำดับดังต่อไปนี้
(1) เงิ นกองทุ นในส่ วนเงิ นสมทบของสมำชิ กกองทุ นผูผ้ ิดนัดหรื อ สมำชิ ก กองทุ นผูก้ ระทำควำม
เสี ยหำย แล้วแต่กรณี
(2) เงินกองทุนในส่ วนเงินสมทบของตลำดหลักทรัพย์ตำมจำนวนที่สำนักหักบัญชี ประกำศกำหนด
เป็ นส่ วนที่หนึ่ง
(3) เงินกองทุนในส่ วนเงินสมทบของสมำชิกกองทุนรำยอื่นที่ไม่ใช่ผผู ้ ิดนัดหรื อไม่ใช่ ผกู ้ ระทำควำม
เสี ยหำย แล้วแต่กรณี
(4) เงิ นกองทุ นในส่ ว นเงิ นสมทบของตลำดหลักทรั พ ย์ส่ วนที่ เ หลื อภำยหลัง หักเงิ นสมทบของ
ตลำดหลักทรัพย์ส่วนที่หนึ่ง
(5) เงินสำรองเพื่อควำมมัน่ คงของสำนักหักบัญชีในส่ วนของตลำดหลักทรัพย์ (SET Reserve Fund)
กำรใช้เงินกองทุนตำม (3) ให้เป็ นไปตำมสัดส่ วนของเงินสมทบที่สมำชิกกองทุนจ่ำยเข้ำกองทุน
กำรใช้เงินกองทุนตำม (2) ตำมสัดส่ วนที่สำนักหักบัญชี ประกำศกำหนดนั้น สำนักหักบัญชี อำจประกำศ
เปลี่ยนแปลงสัดส่ วนกำรใช้เงินสมทบดังกล่ำวได้ตำมที่เห็นสมควร
706.02

การคืนเงินทรัพย์ สินเพื่อความมัน่ คง

(1) เมื่อมีกำรใช้ทรัพย์สินเพื่อควำมมัน่ คงตำมหลักเกณฑ์ 706.01 แล้ว สมำชิ กผูผ้ ิดนัดมีหน้ำที่ ชำระ
เงินคืนตำมจำนวนที่มีกำรใช้เงินทรัพย์สินเพื่อควำมมัน่ คงพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วนั ที่มีกำรใช้เงิน

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 700 ทรัพย์สินเพื่อควำมมัน่ คง
ดอกเบี้ ย ตำมวรรคหนึ่ ง ให้ค ำนวณตำมอัต รำดอกเบี้ ย สู ง สุ ด ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยดอกเบี้ ย
เงินให้กูย้ ืมของสถำบันกำรเงินนับแต่วนั ที่มีกำรใช้เงินทรัพย์สินเพื่อควำมมัน่ คงจนถึงวันที่ชำระเงินคืน เว้นแต่
คณะกรรมกำรกองทุนและ/หรื อสำนักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี ) จะกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น
ผูจ้ ดั กำรกองทุนและ/หรื อสำนักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี ) อำจเรี ยกค่ำปรับกำรใช้เงินทรัพย์สิน
เพื่อควำมมัน่ คงจำกสมำชิ กผูผ้ ิดนัด โดยกำหนดหลักเกณฑ์และแจ้งให้สมำชิกทรำบล่วงหน้ำ
(2) ในกรณี ที่สมำชิ กผูผ้ ิดนัดไม่ชำระเงินคืนทรัพย์สินเพื่อควำมมัน่ คงและดอกเบี้ ยภำยในวันที่
มีกำรใช้เงิน ผูจ้ ดั กำรกองทุนและ/หรื อสำนักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี ) อำจดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(2.1) ระงับกำรชำระรำคำที่ สมำชิ กผูผ้ ิดนัดมี สิทธิ ได้รับตำมรำยงำนในวันที่ มีกำรใช้เงิ น
ทรัพย์สินเพื่อควำมมัน่ คงและในวันถัดไป และนำเงินดังกล่ำวมำชำระคืนทรัพย์สินเพื่อควำมมัน่ คงและดอกเบี้ย
(2.2) ระงับกำรส่ งมอบหลักทรั พย์ในบัญชี ฝำกหลักทรั พย์เ พื่ อ กำรส่ ง มอบหรื อ รั บ มอบ
หลักทรัพย์ที่สมำชิ กผูผ้ ิดนัดมีสิทธิ ได้รับตำมรำยงำนในวันที่มีกำรใช้เงินทรัพย์สินเพื่อควำมมัน่ คงและในวันถัดไป
และขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำวเพื่อนำเงินมำชำระคืนทรัพย์สินเพื่อควำมมัน่ คงและดอกเบี้ย
ทั้งนี้ ตำมจำนวนที่มีกำรใช้เงินทรัพย์สินเพื่อควำมมัน่ คงหักด้วยจำนวนเงินกองทุนในส่ วนเงิน
สมทบของสมำชิกผูผ้ ิดนัดจนกว่ำจะได้มีกำรชำระเงินคืนทรัพย์สินเพื่อควำมมัน่ คงและดอกเบี้ย
(3) เมื่อสมำชิ กผูผ้ ิดนัดหรื อสมำชิกผูก้ ระทำควำมเสี ยหำยได้ชำระเงิน คืนทรัพย์สินเพื่อควำมมัน่ คง
ให้แก่ผจู ้ ดั กำรกองทุนและ/หรื อสำนักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี ) ให้จดั สรรเงินดังกล่ำวคืนตำมลำดับดังต่อไปนี้
(3.1) เงิ นส ำรองเพื่ อควำมมัน่ คงของส ำนักหักบัญชี ในส่ วนของตลำดหลักทรั พย์ (SET
Reserve Fund)
(3.2) เงินกองทุนในส่ วนเงินสมทบของตลำดหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือภำยหลังหักเงินสมทบ
ของตลำดหลักทรัพย์ส่วนที่หนึ่ง
(3.3) เงิ นกองทุ นในส่ วนเงิ นสมทบของสมำชิ กกองทุ นรำยอื่ นที่ ไม่ใช่ ผูผ้ ิดนัดหรื อ ไม่ใช่
ผูก้ ระทำควำมเสี ยหำย แล้วแต่กรณี
(3.4) เงิ น กองทุ น ในส่ ว นเงิ น สมทบของตลำดหลัก ทรั พ ย์ต ำมจ ำนวนที่ ส ำนัก หัก บัญชี
ประกำศกำหนดเป็ นส่ วนที่หนึ่ง
(3.5) เงิ นกองทุน ในส่ ว นเงิ น สมทบของสมำชิ ก กองทุน ผู ผ้ ิด นัด หรื อ สมำชิ ก กองทุ น
ผูก้ ระทำควำมเสี ยหำย แล้วแต่กรณี
กำรคืนเงินตำม (3.3) ให้เป็ นไปตำมสัดส่ วนที่ได้มีกำรนำเงินดังกล่ำวออกใช้ตำมหลักเกณฑ์ 706.01

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 700 ทรัพย์สินเพื่อควำมมัน่ คง
706.03

การวางหลักประกัน

(1) ในกรณี ที่ หลักทรั พ ย์ใ นบัญชี ฝ ำกหลักทรั พ ย์เ พื่ อกำรส่ งมอบหรื อรั บ มอบหลักทรั พ ย์ข อง
สมำชิ กผูผ้ ิดนัดที่ ระงับไว้ตำมหลักเกณฑ์ 706.02 (2) (2.2) มีมูลค่ำไม่เพียงพอกับจำนวนที่ มีกำรใช้ทรัพย์สินเพื่ อ
ควำมมัน่ คงหักด้วยจำนวนเงิ นกองทุนในส่ วนเงิ นสมทบของสมำชิ กกองทุนผูผ้ ิดนัด ผูจ้ ดั กำรกองทุนและ/หรื อ
สำนักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี ) อำจเรี ยกให้สมำชิ กผูผ้ ิดนัดวำงหลักประกันให้ครบถ้วน โดยสมำชิ กผูผ้ ิดนัดต้อง
วำงหลักประกันดังกล่ำวอย่ำงช้ำในวันทำกำรถัดจำกวันที่มีกำรใช้ทรัพย์สินเพื่อควำมมัน่ คง
หำกสมำชิ กผูผ้ ิดนัดไม่วำงหลักประกันหรื อวำงหลักประกันไว้แต่ไม่ครบถ้วน ผูจ้ ดั กำรกองทุ น
และ/หรื อสำนักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี ) อำจมีหนังสื อเรี ยกให้สมำชิ กนั้นชำระเงินคืนทรัพย์สินเพื่อควำมมัน่ คง
และดอกเบี้ยภำยในเวลำที่กำหนด ถ้ำสมำชิ กผูผ้ ิดนัดไม่ดำเนิ นกำรดังกล่ำว ผูจ้ ดั กำรกองทุนอำจกำหนดให้พน้ จำก
กำรเป็ นสมำชิกกองทุน และ/หรื อสำนักหักบัญชี อำจถือเป็ นเหตุผิดนัดต่อสำนักหักบัญชี ได้
(2) ในกรณี ที่สมำชิ กผูผ้ ิดนัดได้วำงหลักประกันแล้ว แต่ไม่ชำระเงินคืนทรัพย์สินเพื่อควำมมัน่ คง
และดอกเบี้ยภำยในเวลำที่ผจู ้ ดั กำรกองทุนและ/หรื อสำนักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี ) กำหนด ผูจ้ ดั กำรกองทุนและ/
หรื อสำนักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี ) อำจดำเนินกำรบังคับหลักประกันดังกล่ำวเพื่อนำเงินมำชำระคืนทรัพย์สินเพื่อ
ควำมมัน่ คงและดอกเบี้ยจนครบถ้วน
กำรระงับกำรชำระรำคำหรื อกำรระงับกำรส่ งมอบหลักทรัพย์ตำมหลักเกณฑ์ 706.02 หรื อกำรบังคับ
หลักประกันตำมหลักเกณฑ์ 706.03 (2) ผูจ้ ดั กำรกองทุนอำจมอบหมำยให้สำนักหักบัญชีเป็ นผูด้ ำเนินกำรแทน
เมื่อผูจ้ ดั กำรกองทุนและ/หรื อสำนักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี ) ได้ใช้เงินทรัพย์สินเพื่อควำมมัน่ คงให้แก่
สำนักหักบัญชี ตำมหลักเกณฑ์ 706.01 เพื่อใช้ในกำรชำระรำคำที่ผิดนัดหรื อส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดทั้งหมด
หรื อบำงส่ วนพร้อมค่ำเสี ยหำยแล้ว ถ้ำสำนักหักบัญชีระงับเงินหรื อหลักทรัพย์ที่สมำชิกผูผ้ ิดนัดมีสิทธิ ได้รับหรื อ
ยึดถือหลักประกันที่สมำชิ กผูผ้ ิดนัดได้วำงเป็ นประกันไว้เพื่อประโยชน์ต่อกำรชำระรำคำหรื อส่ งมอบหลักทรัพย์
ที่ ผิดนัดและค่ำเสี ยหำย ให้ผูจ้ ดั กำรกองทุนและ/หรื อสำนักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี ) มีสิทธิ ระงับหรื อบังคับเงิน
หลักทรัพย์ หรื อหลักประกันดังกล่ำว เพื่อประโยชน์ต่อกำรชำระเงินคืนทรัพย์สินเพื่อควำมมัน่ คงและดอกเบี้ย

707

เบ็ดเตล็ด

(1) ในกรณี ที่ มีปั ญหำเกี่ ย วกับกำรช ำระหนี้ ข องสมำชิ กผูผ้ ิ ดนัด กำรระงับ กำรช ำระรำคำหรื อ
กำรระงับกำรส่ งมอบหลักทรัพย์ที่สมำชิ กผูผ้ ิดนัดมีสิทธิ ได้รับตำมรำยงำน หรื อกำรบังคับหลักประกันที่สมำชิ ก
ผูผ้ ิดนัดได้วำงไว้ว่ำเป็ นกำรดำเนิ นกำรเพื่อประโยชน์ต่อกำรชำระหนี้ ผิดนัดหรื อกำรชำระเงินคืนทรัพย์สิ นเพื่อ
ควำมมัน่ คงแล้ว ให้ถือว่ำเป็ นกำรดำเนิ นกำรเพื่อประโยชน์ต่อกำรชำระหนี้ ผิด นัด ให้กบั สำนักหักบัญ ชี เป็ น
ลำดับก่อน

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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13 ธันวำคม 2559

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 700 ทรัพย์สินเพื่อควำมมัน่ คง
(2) ในกรณี ที่มีควำมเสี ยหำยที่ เกิ ดจำกกำรกระท ำของสมำชิ กในกิ จกำรที่ เกี่ ยวกับกำรช ำระรำคำ
และส่ งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี ผูจ้ ดั กำรกองทุนและ/หรื อสำนักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี ) อำจใช้เงิ น
ทรัพย์สินเพื่อควำมมัน่ คงเพื่อทดแทนควำมเสี ยหำยดังกล่ำว โดยนำหลักเกณฑ์ 706 มำใช้บงั คับโดยอนุโลม
*********************
(*ความในหมวด 700 เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับของสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับ
หลักทรั พย์ ) หมวด 700 ทรั พย์ สินเพื่อความมัน่ คง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มีนาคม 2560 เป็ นต้ นไป)
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