
ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  

หมวด 400 การบริหารความเส่ียง 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั              400 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

สารบัญ  
 

ข้อบังคบั 

หมวด 400 การบริหารความเส่ียง 

  

หน้า 

401 หลกัการบริหารความเส่ียง  400-1 

402 การดําเนินการเพ่ือบริหารความเส่ียง  400-1 

403 การจัดส่งรายงาน  400-2 
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406 การควบคุมค่าความเส่ียงในระบบชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์  400-7 

407 หลกัประกนั  400-8 

407.01 (1) การวางหลกัประกนั  400-8 

407.01 (2) การจดัเกบ็และจดัทาํบญัชีทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั  400-8 

407.01 (3) ทรัพยสิ์นท่ีวางเป็นหลกัประกนัและวธีิการวางหลกัประกนั  400-9 

407.01 (4) การคาํนวณมูลค่าหลกัประกนัและการเปล่ียนหลกัประกนั  400-10 

407.01 (5) การบริหารหลกัประกนั  400-11 

407.01 (6) การคืนหลกัประกนั  400-11 

 

 

  



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  

หมวด 400 การบริหารความเส่ียง 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั        400-1 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

ข้อบังคบั 

หมวด 400 การบริหารความเส่ียง 

 

401 หลกัการบริหารความเส่ียง 

 (1) สํานกัหักบญัชีอาจจดัให้มีมาตรการบริหารความเส่ียงในระบบชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์

แตกต่างกนัตามประเภทหลกัทรัพย ์หรือประเภทสมาชิก ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

  *ในกรณีท่ีสมาชิกไม่อาจดาํเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกัหกับญัชีกาํหนดเก่ียวกบัการดาํเนินการ

เพ่ือบริหารความเส่ียงในระบบงานชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์สํานกัหักบญัชีอาจดาํเนินการให้มีการวาง

หลกัประกนัหรือเรียกใหส้มาชิกวางหลกัประกนัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนดได ้

 (2) สมาชิกมีหนา้ท่ีกาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงของสมาชิกให้เหมาะสมชัดเจน

โดยไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี 

 (*ความในวรรคสองของหลักเกณฑ์ 401 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับของสํานัก 

หักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 400 การบริหารความเส่ียง ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 

2562 เป็นต้นไป) 

 

402 การดาํเนินการเพ่ือบริหารความเส่ียง  

 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารความเส่ียงในระบบชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์สํานักหักบญัชีอาจ

กาํหนดใหส้มาชิกปฏิบติัตามในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 (1) จดัส่งรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงินใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชี 

 (2) ดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามหลกัเกณฑที์่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนกาํหนด หรือการดาํรงฐานะทางการเงินตามหลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงานซ่ึงมีหน้าท่ีกาํกับดูแลการ

ประกอบธุรกิจของนิติบุคคลดงักล่าวกาํหนดตามกฎหมาย 

 (3) ควบคุมมูลค่าการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมาชิก 

 (4) ควบคุมค่าความเส่ียงในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสาํนกั

หกับญัชีกาํหนด  

 (5) ดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด 
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บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั        400-2 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

*403 การจัดส่งรายงาน 

 **(1) สมาชิกตอ้งจดัส่งรายงานให้แก่สํานักหักบญัชีตามประเภทและกาํหนดเวลาดงัต่อไปน้ี โดยให้จดั

ส่งผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเช่ือมต่อกบัระบบงานของสาํนกัหักบญัชี หรือเป็นหนงัสือหรือผ่านส่ืออ่ืนใดท่ีสาํนกัหัก

บญัชีกาํหนด 

  (1.1) รายงานการคาํนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิท่ีสมาชิกนาํส่งสาํนกังาน ก.ล.ต. ดงัต่อไปน้ี 

   (ก) รายงานสถานะรายวนั 

   (ข) รายงานการคาํนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของวนัทาํการสุดทา้ยของเดือน 

   ให้สมาชิกจดัส่งรายงานตามวรรคหน่ึงตามระยะเวลาท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กาํหนด หรือ

ตามระยะเวลาท่ีสมาชิกไดรั้บการผ่อนผนัจากสาํนกังาน ก.ล.ต. แลว้แต่กรณี 

  (1.2) รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานท่ีสมาชิกนําส่งสํานักงาน ก.ล.ต. 

ดงัต่อไปน้ี 

   (ก) งวดประจําเดือน ให้จดัส่งตามระยะเวลาที่สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด หรือตาม

ระยะเวลาท่ีสมาชิกไดรั้บการผ่อนผนัจากสาํนกังาน ก.ล.ต. แลว้แต่กรณี 

   (ข) งวดประจาํ 6 เดือนแรกของปีบญัชี ให้จดัส่งภายใน 3 เดือน นบัจากวนัส้ินงวดการ

บญัชีดงักล่าว 

   (ค) งวดประจาํปีบญัชี ใหจ้ดัส่งภายใน 4 เดือน นบัจากวนัส้ินปีบญัชีดงักล่าว 

  (1.3) รายงานการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และความเห็นใดๆ ท่ีเก่ียวกับระบบหรือการ

ดาํเนินงานหลงัการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละงานบริหารความเส่ียงของสมาชิก เฉพาะส่วนท่ีมีนยัสาํคญั รวมทั้งรายงานผล

การดาํเนินการในส่วนท่ีมีนยัสําคญัของสมาชิกตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) ให้

จดัส่งปีละ 1 คร้ัง 

  (1.4) รายงานการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด หนงัสือเวียน หรือคาํสั่งของสํานกัหักบัญชี 

(Compliance Report) เฉพาะส่วนท่ีมีนยัสําคญั รวมทั้งรายงานผลการดาํเนินการในส่วนท่ีมีนยัสําคญัของสมาชิกตาม

คําแนะนําของเจ้าหน้าท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อกําหนด หนังสือเวียน หรือคําสั่งของสํานักหักบัญชี 

(Compliance Officer) ใหจ้ดัส่งปีละ 1 คร้ัง 

  สาํนกัหกับญัชีอาจยกเวน้การจดัส่งรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงินหรือรายงานอ่ืนใดให้แก่สมาชิก

ตามท่ีสาํนกัหกับญัชีเห็นสมควรได ้

 (2) สมาชิกตอ้งรายงานเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมาชิก

ดงัต่อไปน้ี พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลประกอบต่อสาํนกัหกับญัชี 

  (2.1) ในกรณีท่ีสมาชิกมีส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีปรับมูลค่าแลว้ (Adjusted Equity) นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 

1.1 เท่าของส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีสมาชิกมีหน้าท่ีต้องดาํรงตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานักหักบญัชีกาํหนดในหมวด 300 ให้



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  

หมวด 400 การบริหารความเส่ียง 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั        400-3 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

สมาชิกจดัส่งรายงานการคาํนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้กบัสํานกัหักบญัชีทุกวนั โดยให้จดัส่งภายในวนัทาํ

การถดัจากวนัท่ีสมาชิกนาํส่งรายงานตาม (1) (1.2) จนกว่าสมาชิกจะแกไ้ขเหตุดงักล่าวแลว้เสร็จ หรือตามระยะเวลาท่ี

สาํนกัหกับญัชีเห็นสมควร   

   ทั้งน้ี การคาํนวณส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีปรับมูลค่าแลว้ (Adjusted Equity) ตามวรรคหน่ึง สาํนกัหกั

บญัชีจะไม่นบัรวมกาํไรจากเงินลงทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 

  (2.2) ในกรณีท่ีสมาชิกมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัทาํการใด ๆ ลดลงมาอยู่ท่ีระดบันอ้ย

กวา่หรือเท่ากบั 3 เท่าของหลกัเกณฑข์ั้นตํ่าท่ีตอ้งดาํรงไวต้ามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

กาํหนด ให้สมาชิกจดัส่งรายงานการคาํนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้กบัสํานักหักบญัชีทุกวนั โดยให้จดัส่ง

ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าวจนกว่าจะสามารถดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์

กาํหนดใหร้ายงานเป็นเวลา 7 วนัทาํการติดต่อกนั หรือตามระยะเวลาท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

  (2.3) ในกรณีท่ีสมาชิกมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญต่อการดําเนินงานของบริษัท เช่น การ

เปล่ียนแปลงกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีมีอาํนาจในการจดัการ การควบรวมบริษทั การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 

การดาํเนินงาน การเปล่ียนแปลงสัดส่วนของการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็นจาํนวนมากกวา่ร้อยละ 25 ของจาํนวน

หุน้ทั้งหมด ใหร้ายงานภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 

  (2.4) กรณีอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงิน และสภาพคล่องของสมาชิก 

ใหร้ายงานภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีสมาชิกทราบถึงกรณีดงักล่าว 

 (3) ในกรณีท่ีสมาชิกจัดส่งรายงานเก่ียวกับฐานะทางการเงินโดยมีขอ้มูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถว้น 

สมาชิกอาจขอแกไ้ขขอ้มูลดงักล่าวให้ถูกตอ้งครบถว้นได ้โดยจดัส่งรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงินท่ีแกไ้ขตาม

วิธีการเดียวกบัท่ีสมาชิกจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัสาํนกัหกับญัชีโดยทนัที 

  เพ่ือประโยชน์ในการกาํกบัและตรวจสอบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์ฐานะการเงิน และการ

ดาํเนินงานของสมาชิก สาํนกัหกับญัชีอาจแจง้ใหส้มาชิกจดัส่งรายงานอ่ืนและกาํหนดเวลาจดัส่งไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 (4) หากสมาชิกไม่สามารถจดัส่งรายงานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด ใหส้มาชิกแจง้

ล่วงหนา้ก่อนวนัครบกาํหนดส่งพร้อมเหตุผลและความจาํเป็นในการส่งล่าชา้ ซ่ึงสาํนกัหกับญัชีจะพิจารณาเป็น

รายกรณี 

  ในกรณีท่ีสมาชิกจดัส่งเป็นหนงัสือ สมาชิกตอ้งดาํเนินการใหก้รรมการท่ีมีอาํนาจลงนามผูกพนับริษทั

ซ่ึงปรากฏตามหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัท่ีออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ลง

ลายมือช่ือรับรองในรายงานท่ีสมาชิกจดัส่งเป็นหนงัสือดว้ย 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 403 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับของสํานักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับ

หลักทรัพย์) หมวด 400 การบริหารความเส่ียง ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป) 

 (** ความในข้อ (1) ของหลักเกณฑ์ 403 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของสํานักหักบัญชี (ใน

ส่วนท่ีเกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 400 การบริหารความเส่ียง ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน 2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 

เป็นต้นไป) 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  

หมวด 400 การบริหารความเส่ียง 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั        400-4 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

*404 การดาํรงฐานะทางการเงนิหรือดํารงเงินกองทุน 

404.01 การดาํรงฐานะทางการเงนิของสมาชิก 

 (1) กรณีสมาชิกมีส่วนของผูถื้อหุ้นน้อยกว่าจาํนวนท่ีสํานักหักบญัชีกาํหนดตามขอ้บงัคบัหมวด 300 

(ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยสมาชิก) สาํนกัหกับญัชีอาจพิจารณาผอ่นผนั โดยใหส้มาชิกดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

  (1.1) แจง้เหตุดงักล่าวเป็นหนงัสือให้สาํนกัหักบญัชีทราบภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีสมาชิก

จดัส่งรายงานแสดงฐานะทางการเงินใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชี 

  (1.2) ส่งรายงานการคาํนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชีตามหลกัเกณฑ ์403 

(2) (2.1)  

  (1.3) ส่งแผนการแกไ้ขส่วนของผูถื้อหุน้ใหแ้ก่สาํนกัหักบญัชีภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ีสมาชิกไม่

สามารถดาํรงส่วนของผูถื้อหุ้นได ้หรือตามระยะเวลาท่ีสํานกัหักบญัชีเห็นสมควร ยกเวน้กรณีท่ีสมาชิกสามารถ

ดาํรงส่วนของผูถื้อหุน้ไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกัหกับญัชีกาํหนดภายในงวดประจาํเดือนถดัไป   

  (1.4) แจง้ความคืบหนา้การดาํเนินการตามแผนการแกไ้ขส่วนของผูถ้ือหุ้นให้สํานกัหักบญัชี

ทราบภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีสมาชิกไม่สามารถดาํรงส่วนของผูถื้อหุ้นได ้ 

  (1.5)    ดาํรงส่วนของผูถื้อหุน้ใหไ้ม่นอ้ยกวา่จาํนวนท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนดตามขอ้บงัคบัหมวด 300 

(ขอ้บงัคบัว่าดว้ยสมาชิก) ภายใน 120 วนันบัแต่วนัท่ีสมาชิกมีส่วนของผูถื้อหุน้นอ้ยกว่าจาํนวนดงักล่าว หรือตาม

ระยะเวลาท่ีสาํนกัหกับญัชีเห็นสมควร  

  กรณีที่สมาชิกมีหนา้ที่ตอ้งนาํส่งหนงัสือ รายงาน หรือเอกสารอื่นใดตามขอ้ (1) วรรคหน่ึง ให้

สมาชิกดาํเนินการตามวิธีการท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

 (2) ในระหวา่งท่ีสมาชิกมีส่วนของผูถื้อหุน้นอ้ยกวา่จาํนวนท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนดตามขอ้บงัคบัหมวด 

300 (ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยสมาชิก) สาํนกัหกับญัชีอาจพิจารณาดาํเนินการจาํกดัปริมาณธุรกรรมในบญัชีของสมาชิก 

  กรณีสมาชิกท่ีถูกจาํกดัปริมาณธุรกรรมตามขอ้ (2) วรรคหน่ึง ประสงคจ์ะขอวางหลกัประกนัแทน

การถูกจาํกดัปริมาณธุรกรรมในบญัชีของสมาชิก ให้สมาชิกแจง้ความประสงค์มายงัสาํนกัหักบญัชี พร้อมทั้ง

ดาํเนินการวางหลกัประกนัเพ่ือการบริหารความเส่ียงตามวิธีการท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

  ทั้งน้ี ในระหว่างท่ีสมาชิกมีส่วนของผูถื้อหุ้นน้อยกว่าจาํนวนท่ีสาํนักหักบัญชีกาํหนด สาํนัก

หกับญัชีอาจดาํเนินการบงัคบัหลกัประกนัท่ีสมาชิกไดว้างไวก้บัสาํนกัหกับญัชีตามขอ้ (2) วรรคสอง เพ่ือนาํเงินมา

ชาํระหน้ีหรือค่าเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้ 

 (3) เม่ือมีเหตุอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึนกบัสมาชิก 

  (3.1) สมาชิกไม่จดัส่งแผนการแกไ้ขส่วนของผูถื้อหุน้ใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชีไดภ้ายในระยะเวลาท่ี

สาํนกัหกับญัชีกาํหนดหรือภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกัหกับญัชี 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  

หมวด 400 การบริหารความเส่ียง 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั        400-5 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

  (3.2) สมาชิกไม่สามารถแกไ้ขส่วนของผูถื้อหุน้ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนดหรือ

ภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกัหกับญัชี  

  (3.3) สมาชิกมีส่วนของผูถื้อหุน้ตํ่ากวา่ศูนย ์ 

  (3.4) สมาชิกมีการกระทาํหรือมีเหตุอ่ืนใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อระบบการชาํระราคาและ

ส่งมอบหลกัทรัพย ์

  สาํนกัหกับญัชีอาจพิจารณาดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี กบัสมาชิกรายท่ี

มีเหตุตามขอ้ (3) วรรคหน่ึง 

  (ก) จาํกดัปริมาณธุรกรรมในบญัชีของสมาชิกและบญัชีของลูกคา้ของสมาชิก  

  (ข) ระงบัการใหบ้ริการของสาํนกัหกับญัชีเป็นการชัว่คราว  

  (ค) ใหพ้น้จากการเป็นสมาชิกของสาํนกัหกับญัชี 

  ในกรณีท่ีสํานกัหักบญัชีระงบัการให้บริการแก่สมาชิกเป็นการชัว่คราวตามขอ้ (3) วรรคสอง (ข) 

สาํหรับบริการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์สาํนกัหกับญัชีอาจร้องขอใหต้ลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาดาํเนินการ

ใด ๆ เพ่ือระงับการซ้ือขายหลักทรัพย์ของสมาชิกรายดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์

เห็นสมควร 

 **(4) กรณีสมาชิกรายใดท่ีสามารถแกไ้ขใหมี้ส่วนของผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกัหกับญัชีกาํหนดได้

แลว้ แต่ไม่สามารถดาํรงส่วนของผูถื้อหุ้นไดภ้ายในรอบระยะเวลา  12 งวดประจาํเดือนนบัตั้งแต่เดือนล่าสุดท่ี

สมาชิกมีส่วนของผูถื้อหุ้นนอ้ยกว่าจาํนวนท่ีสาํนกัหักบญัชีกาํหนด สํานกัหักบญัชีอาจพิจารณาให้สมาชิกรายนั้น

นาํส่งเงินสมทบเขา้กองทุน Clearing Fund เป็น 2 เท่าของเงินสมทบผนัแปรตามท่ีไดรั้บแจง้จากสาํนกัหกับญัชีตาม

ขอ้บงัคบัหมวด 700 (ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คง) จนกวา่สมาชิกจะสามารถดาํรงส่วนของผูถื้อหุ้นได้

ตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

 

404.02 การดาํรงเงนิกองทุนของสมาชิก 

 (1) กรณีสมาชิกไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด สาํนกัหกับญัชีอาจพิจารณาผอ่นผนั โดยใหส้มาชิกดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

  (1.1) แจง้เหตุดงักล่าวเป็นหนังสือให้สํานกัหักบญัชีทราบภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีสมาชิกไม่

สามารถดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได ้

  (1.2) ส่งรายงานการคาํนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิใหแ้ก่สาํนกัหักบญัชีตามหลกัเกณฑ ์403 (2) 

(2.2) 

  (1.3) ส่งแผนการแกไ้ขการดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิใหแ้ก่สาํนกัหักบญัชี (ก) ตามหลกัเกณฑ์

และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด หรือตามระยะเวลาท่ีสมาชิกไดรั้บการ

ผอ่นผนัจากสาํนกังาน ก.ล.ต. (แลว้แต่กรณี) หรือ (ข) ตามระยะเวลาท่ีสาํนกัหกับญัชีเห็นสมควร 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  

หมวด 400 การบริหารความเส่ียง 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั        400-6 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

  (1.4) ดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิใหไ้ด ้(ก) ตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด หรือตามระยะเวลาท่ีไดรั้บการผ่อนผนัจากสํานกังาน ก.ล.ต. (แลว้แต่กรณี) 

หรือ (ข) ตามระยะเวลาท่ีสาํนกัหกับญัชีเห็นสมควร 

  กรณีท่ีสมาชิกมีหนา้ท่ีตอ้งนาํส่งหนงัสือ รายงาน หรือเอกสารอ่ืนใดตามขอ้ (1) วรรคหน่ึง ให้สมาชิก

ดาํเนินการตามวิธีการท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

 (2) ในระหว่างท่ีสมาชิกไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด สาํนกัหกับญัชีอาจพิจารณาดาํเนินการจาํกดัปริมาณธุรกรรมในบญัชี

ของสมาชิก 

  กรณีสมาชิกท่ีถูกจาํกดัปริมาณธุรกรรมตามขอ้ (2) วรรคหน่ึง ประสงคจ์ะขอวางหลกัประกนัแทนการ

ถูกจาํกดัปริมาณธุรกรรมในบญัชีของสมาชิก ใหส้มาชิกแจง้ความประสงคม์ายงัสาํนกัหกับญัชี พร้อมทั้งดาํเนินการวาง

หลกัประกนัเพ่ือการบริหารความเส่ียงตามวิธีการท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

  ทั้งน้ี ในระหว่างท่ีสมาชิกไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไดต้ามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

สาํนกัหกับญัชีอาจดาํเนินการบงัคบัหลกัประกนัท่ีสมาชิกไดว้างไวก้บัสาํนกัหกับญัชีตามขอ้ (2) วรรคสอง เพ่ือนาํเงินมา

ชาํระหน้ีหรือค่าเสียหายใด  ๆท่ีเกิดข้ึนได ้

 (3) เม่ือมีเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึนกบัสมาชิก 

  (3.1) สมาชิกไม่จดัส่งแผนการแกไ้ขการดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชีไดต้าม

หลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด หรือตามระยะเวลาท่ีไดรั้บ

การผอ่นผนัจากสาํนกังาน ก.ล.ต. แลว้แต่กรณี หรือตามระยะเวลาท่ีสาํนกัหกับญัชีเห็นสมควร 

  (3.2) สมาชิกไม่สามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด หรือตามระยะเวลาท่ีไดรั้บการผ่อนผนัจากสาํนักงาน 

ก.ล.ต. แลว้แต่กรณี หรือตามระยะเวลาท่ีสาํนกัหกับญัชีเห็นสมควร 

  (3.3) สมาชิกมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตํ่ากวา่ศูนยติ์ดต่อกนัเกิน 5 วนัทาํการ 

  (3.4) สมาชิกมีการกระทาํหรือมีเหตุอ่ืนใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อระบบการชาํระราคาและ

ส่งมอบหลกัทรัพย ์

  สาํนกัหกับญัชีอาจพิจารณาดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปน้ี กบัสมาชิกรายท่ีมี

เหตุตามขอ้ (3) วรรคหน่ึง 

  (ก) จาํกดัปริมาณธุรกรรมในบญัชีของสมาชิกและบญัชีของลูกคา้ของสมาชิก  

  (ข) ระงบัการใหบ้ริการของสาํนกัหกับญัชีเป็นการชัว่คราว  

  (ค) ใหพ้น้จากการเป็นสมาชิกของสาํนกัหกับญัชี 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  

หมวด 400 การบริหารความเส่ียง 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั        400-7 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

  ในกรณีท่ีสาํนกัหกับญัชีระงบัการใหบ้ริการแก่สมาชิกเป็นการชัว่คราวตามขอ้ (3) วรรคสอง (ข) สาํหรับ

บริการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์สาํนกัหักบญัชีอาจร้องขอให้ตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาดาํเนินการใด ๆ เพ่ือ

ระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องสมาชิกรายดงักล่าวในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ามท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 404 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของสํานักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับ

หลักทรัพย์ )  หมวด  400 การบริหารความเ ส่ียง  ลงวันท่ี  15 กรกฎาคม 2565 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันท่ี  1 สิงหาคม 2565  

เป็นต้นไป) 

  (**ความในข้อ (4) ของหลักเกณฑ์ 404.01 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของสํานักหักบัญชี (ใน

ส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 400 การบริหารความเส่ียง ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 

2566 เป็นต้นไป) 

 

*405 การควบคุมมูลค่าการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 

 สํานกัหักบญัชีจะคาํนวณมูลค่าการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมาชิกท่ีคงคา้งชาํระสุทธิเป็น

ประจาํทุกวนัทาํการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

 ในกรณีท่ีมูลค่าการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมาชิกท่ีคงคา้งชาํระสุทธิเกินจาํนวน 8 เท่าของ

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ สมาชิกตอ้งดาํเนินการแกไ้ขใหมู้ลค่าท่ีคงคา้งชาํระสุทธิไม่เกินจาํนวนดงักล่าวภายใน 90 วนั

นบัแต่วนัท่ีมีมูลค่าการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยค์งคา้งชาํระสุทธิเกินจาํนวนนั้น 

 ในระหว่างท่ีมูลค่าการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมาชิกคงคา้งชาํระสุทธิเกินจาํนวนท่ีสํานัก

หกับญัชีกาํหนด สมาชิกตอ้งวางหลกัประกนัเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่ามูลค่าการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์อง

สมาชิกท่ีคงคา้งชาํระสุทธิเกินจาํนวนดงักล่าวภายในเวลาท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

 ในกรณีท่ีสมาชิกไม่สามารถแกไ้ขจาํนวนมูลค่าการชาํระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์คงคา้ง

ชาํระสุทธิใหอ้ยู่ภายในจาํนวนและเวลาตามวรรคสอง สาํนกัหกับญัชีอาจกาํหนดใหส้มาชิกนั้นพน้จากการเป็นสมาชิก

ได ้

 (*ความในหลักเกณฑ์ 405 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของสํานักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับ

ห ลั ก ท รั พ ย์ )  ห ม ว ด  400 ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ ส่ี ย ง  ลงวันท่ี  1 ตุลาคม 2562 ซ่ึ งมีผลบั งคั บใช้ ต้ั งแต่วันท่ี  15 ตุลาคม 2562 

 เป็นต้นไป) 

  

*406 การควบคุมค่าความเส่ียงในระบบชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 

 สาํนกัหกับญัชีจะคาํนวณค่าความเส่ียงในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมาชิกแต่ละราย

เป็นประจาํทุกวนัทาํการ เพ่ือประเมินมูลค่าความเสียหายสูงสุดท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพยท่ี์

คงคา้งรอการชาํระราคาและส่งมอบสุทธิสะสมท่ีระดบัความเช่ือมัน่อยา่งนอ้ยร้อยละ 99 โดยแยกตามประเภทบญัชี

ของสมาชิกและบญัชีของลูกคา้ของสมาชิกตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  

หมวด 400 การบริหารความเส่ียง 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั        400-8 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

 ในกรณีท่ีสมาชิกมีค่าความเส่ียงในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยเ์กินกว่าระดบัท่ีสํานกัหกั

บญัชีกาํหนด ตามวิธีการคาํนวณท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด สาํนกัหกับญัชีอาจนาํเงินสมทบเขา้กองทุน Clearing Fund 

ของสมาชิกมาใชร้องรับความเส่ียงของสมาชิกไดโ้ดยสมาชิกตอ้งวางหลกัประกนัเพ่ือรองรับความเสียหายท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากการทาํธุรกรรมตามจาํนวนท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด ภายในเวลาท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

  (*ความในหลักเกณฑ์ 406 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของสํานักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับ

ห ลั ก ท รั พ ย์ )  ห ม ว ด  400 ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ ส่ี ย ง  ลงวันท่ี  1 ตุลาคม 2562 ซ่ึ งมีผลบั งคั บใช้ ต้ั งแต่วันท่ี  15 ตุลาคม 2562  

เป็นต้นไป) 

 

*407  หลกัประกนั 

407.01 (1) การวางหลกัประกนั 

 ในกรณีท่ีสมาชิกไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเส่ียงตามหลกัเกณฑ ์402 ได ้สํานกัหัก

บญัชีอาจเรียกให้สมาชิกวางหลกัประกนัตามมูลค่าและประเภททรัพยสิ์นตามท่ีสาํนกัหักบญัชีกาํหนด และสาํนกั

หกับญัชีอาจดาํเนินการบงัคบัหลกัประกนัดงักล่าวเพ่ือนาํเงินมาชาํระหน้ีหรือค่าเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี ตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

 ในกรณีท่ีสมาชิกไม่วางหลกัประกนั วางหลกัประกนัไม่ครบถว้น หรือสาํนกัหกับญัชีบงัคบัหลกัประกนัได้

ไม่เพียงพอภายในเวลาท่ีสํานกัหักบญัชีกาํหนด สํานกัหักบญัชีอาจดาํเนินการประการใดประการหน่ึงหรือหลาย

ประการดงัต่อไปน้ี  

 (1) เรียกใหส้มาชิกวางหลกัประกนัเพ่ิมเติมตามท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

 (2)  ระงบัการใหบ้ริการการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ก่สมาชิกดงักล่าว และใหส้มาชิกนั้นชาํระ

ราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามวิธีการและเง่ือนไขท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

 (3) เปล่ียนแปลงวิธีการและเง่ือนไขในการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมาชิกดงักล่าว 

 (4) มีคาํสัง่ใหส้มาชิกดงักล่าวพน้จากการเป็นสมาชิก 

 ทั้งน้ี สาํนกัหกับญัชีอาจแจง้การดาํเนินการดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยท์ราบตามท่ีเห็นสมควร 

 

407.01 (2) การจดัเกบ็และจัดทําบัญชีทรัพย์สินที่เป็นหลกัประกนั 

 สํานกัหักบญัชีจะเก็บรักษาและดูแลทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัท่ีไดรั้บจากสมาชิกโดยแยกทรัพยสิ์น

ดงักล่าวไวต่้างหากจากทรัพยสิ์นของสาํนกัหกับญัชี 

 

 

 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  

หมวด 400 การบริหารความเส่ียง 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั        400-9 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

407.01 (3) ทรัพย์สินที่วางเป็นหลกัประกนัและวธีิการวางหลกัประกนั 

 ทรัพยสิ์นท่ีสมาชิกอาจนาํมาวางเพ่ือเป็นหลกัประกนัมีดงัต่อไปน้ี 

 (1) เงินสดสกลุเงินบาท 

  ให้สมาชิกวางหลกัประกนั โดยวิธีการดาํรงเงินสดในบญัชีของสมาชิกเพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์

ตามท่ีสํานกัหักบญัชีกาํหนดหักโอนหรือสมาชิกโอนเงินสดเขา้บญัชีของสํานักหักบญัชี และจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อ

สํานกัหกับญัชีไดร้ับเงินสดสกุลเงินบาทถูกตอ้งครบถว้นตามจาํนวนท่ีสมาชิกมีหนา้ท่ีตอ้งวางหลกัประกนัโดย

สมาชิกจะตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในเวลาท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

 (2) หลกัทรัพยต์ามท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

  ใหส้มาชิกวางหลกัประกนัโดยวิธีการดาํรงหลกัทรัพยใ์นบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือการส่งมอบหรือรับ

มอบหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขาย (Settlement Account) ของสมาชิกและ/หรือลูกคา้ของสมาชิก แลว้แต่กรณี เพ่ือใหศู้นยรั์บฝาก

โอนหลกัทรัพย์หรือสมาชิกโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีฝากหลกัทรัพย์ท่ีสํานักหักบัญชีเปิดไวก้ับศูนย์รับฝาก เพ่ือ

วตัถุประสงค์ในการเก็บรักษาหลกัประกนั และจะถือว่าการวางหลกัประกนัมีผลสมบูรณ์ เม่ือศูนยรั์บฝากไดห้ักโอน

หลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีฝากหลกัทรัพยท่ี์สาํนกัหกับญัชีเปิดไวเ้พ่ือวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รักษาหลกัประกนัของสมาชิก

หรือลูกคา้ของสมาชิก แลว้แต่กรณี หรือเม่ือสาํนกัหักบญัชีไดรั้บโอนหลกัทรัพย ์โดยถูกตอ้งครบถว้นตามจาํนวนท่ี

สมาชิกมีหนา้ท่ีตอ้งวางหลกัประกนั ทั้งน้ี สมาชิกจะตอ้งดาํเนินการวางหลกัประกนัใหเ้สร็จส้ินภายในเวลาท่ีสาํนกั

หกับญัชีกาํหนด 

  หลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นหลกัทรัพยท่ี์สมบูรณ์ ไม่บกพร่อง หรือถูกรอนสิทธิใดๆ และ

จะตอ้งมีสัดส่วนของประเภทหลกัทรัพย ์ (Concentration Limit) ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีสํานักหักบญัชี

กาํหนด ทั้งน้ี ในกรณีหลกัทรัพยท่ี์สมาชิกนาํมาวางเป็นหลกัประกนัมีสัดส่วนเกินกว่าท่ีสํานกัหกับญัชีกาํหนด 

สาํนกัหกับญัชีอาจไม่คาํนวณมูลค่าหลกัทรัพยท่ี์สมาชิกนาํมาวางเป็นหลกัประกนัในส่วนท่ีเกินจากสัดส่วนท่ีสาํนกัหกั

บญัชีกาํหนด หรืออาจดาํเนินการคืนหลกัประกนัในส่วนท่ีเกินดงักล่าวหรือดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีสาํนกัหักบญัชี

เห็นสมควร  

 (3) ทรัพยสิ์นอ่ืนตามท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

 ในกรณีท่ีสมาชิกไม่สามารถวางหลกัประกนัท่ีเป็นหลกัทรัพยไ์ดค้รบถว้นตามมูลค่าท่ีไดรั้บแจ้งจาก

สํานกัหักบญัชีภายในเวลาท่ีสํานกัหักบญัชีกาํหนด สมาชิกตอ้งดาํรงเงินสดสกุลเงินบาทให้ครบถว้นตามขอ้มูลท่ี

ไดรั้บแจง้จากสาํนกัหกับญัชีเพ่ือใหธ้นาคารพาณิชยต์ามท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนดหกัโอนหรือสมาชิกโอนเงินสดเขา้

บญัชีของสาํนกัหกับญัชี และจะถือวา่สมบูรณ์เม่ือสาํนกัหกับญัชีไดรั้บทรัพยสิ์นซ่ึงมีมูลค่ารวมถูกตอ้งครบถว้นตาม

จาํนวนท่ีสมาชิกมีหนา้ท่ีตอ้งวางหลกัประกนั โดยสมาชิกจะตอ้งดาํเนินการดงักล่าวภายในเวลาท่ีสํานกัหักบญัชี

กาํหนดและตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

 เม่ือการวางหลกัประกนัเสร็จสมบูรณ์แลว้ สมาชิกจะเพิกถอนการวางหลกัประกนัไม่ได ้

 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  

หมวด 400 การบริหารความเส่ียง 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั        400-10 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

407.01 (4) การคํานวณมูลค่าหลกัประกนัและการเปลีย่นหลกัประกนั 

 (1) การคาํนวณมูลค่าหลกัประกนั 

  สาํนกัหกับญัชีจะปรับมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีวางเป็นหลกัประกนัใหเ้ป็นไปตามราคาตลาด (Mark-to-

Market) ซ่ึงหักดว้ยอตัราค่าความเส่ียง (Haircut Rate) ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักหักบญัชีกาํหนด โดย

คาํนวณอยา่งนอ้ยวนัทาํการละ 1 คร้ัง   

  ในกรณีท่ีมูลค่าทรัพย์สินท่ีสมาชิกมีหน้าท่ีวางเป็นหลักประกันกับสํานักหักบัญชีมีการ

เปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากการปรับมูลค่าตามวรรคหน่ึง สาํนกัหกับญัชีจะแจง้ใหส้มาชิกทราบและสมาชิกมีหนา้ท่ี

วางหลกัประกนัใหค้รบถว้นตามจาํนวนท่ีไดรั้บแจง้จากสาํนกัหกับญัชี 

  สาํนกัหกับญัชีอาจทบทวนอตัราค่าความเส่ียง (Haircut Rate) เพ่ือคาํนวณมูลค่าหลกัทรัพยอ์ยา่งนอ้ย

ปีละ 1 คร้ัง หรือตามท่ีสาํนกัหกับญัชีเห็นสมควร  

 (2) การเปล่ียนหลกัประกนั 

  เม่ือสมาชิกร้องขอหรือเม่ือมีเหตุจาํเป็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน สมาชิกมี

หน้าท่ีเปล่ียนทรัพยสิ์นท่ีวางเป็นหลกัประกนัหรือแจง้ให้ลูกคา้ทราบเพ่ือดาํเนินการเปล่ียนทรัพยสิ์นท่ีวางเป็น

หลกัประกันภายในเวลาท่ีสํานักหักบัญชีกาํหนด โดยทรัพย์สินท่ีนํามาวางแทนท่ีทรัพย์สินเดิมจะต้องทําให้

หลกัประกนัของสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิก แลว้แต่กรณี มีมูลค่าไม่นอ้ยกว่าหลกัประกนัท่ีสมาชิกมีหนา้ท่ีตอ้ง

ดาํรงไวก้บัสาํนกัหกับญัชี ทั้งน้ีเม่ือสาํนกัหกับญัชีไดรั้บหลกัประกนัใหม่แลว้ สาํนกัหกับญัชีจะคืนหลกัประกนัเดิม

ใหแ้ก่สมาชิกเม่ือไดรั้บการร้องขอจากสมาชิก 

  (2.1)  การจ่ายสิทธิประโยชนใ์นหลกัทรัพยเ์ป็นเงินปันผล หุน้ปันผล หรือดอกเบ้ีย 

  (2.2) การจ่ายสิทธิประโยชนใ์นหลกัทรัพยเ์ป็นสิทธิจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน 

  (2.3) การจ่ายสิทธิประโยชนใ์ด ๆ ในหลกัทรัพยน์อกจากตาม (2.1) และ (2.2) 

  (2.4) การรวมหรือควบกิจการท่ีไม่มีผลเป็นการเปล่ียนหลกัทรัพย ์

  (2.5) การนาํหลกัทรัพยไ์ปใชเ้พ่ือการส่งมอบหลกัทรัพยต์ามการประมวลผลขอ้มูลท่ีสาํนกัหกั

บญัชีจดัทาํข้ึน 

  (2.6) กรณีอ่ืนใดตามท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

  ในกรณีท่ีสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกไม่ดาํเนินการเปล่ียนทรัพยสิ์นท่ีวางเป็นหลกัประกนัในกรณี

ท่ีมีเหตุการณ์ตามวรรคหน่ึง และมีสิทธิประโยชน์เกิดข้ึนจากทรัพยสิ์นท่ีวางเป็นหลกัประกนันั้น สํานกัหักบญัชี

สงวนสิทธิในการพิจารณาดําเนินการใช้สิทธิท่ีได้รับ หรือจ่ายคืนสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกภายหลังหัก

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาระภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไม่รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว หรือดาํเนินการอ่ืนใดตาม

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข หรือวิธีการท่ีสํานกัหักบญัชีกาํหนด โดยสมาชิกมีหนา้ท่ีแจง้ให้ลูกคา้ของสมาชิกรับทราบและ

ยินยอมใหส้มาชิกปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด  



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  

หมวด 400 การบริหารความเส่ียง 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั        400-11 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

  การดาํเนินการใด ๆ ของสํานกัหกับญัชีตามวรรคสองมีวตัถุประสงค์เพ่ือการรับสิทธิประโยชน์ใน

ทรัพยสิ์นในระหว่างท่ีวางเป็นหลกัประกนัเท่านั้น หากมีกรณีท่ีสํานกัหักบญัชีตอ้งบงัคบัหลกัประกนัในช่วงท่ีมี

เหตุการณ์ตามวรรคหน่ึง สาํนกัหกับญัชีมีสิทธิบงัคบัหลกัประกนัเพ่ือการบริหารความเส่ียงและการผิดนดัชาํระราคา

และการส่งมอบหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี 

 

407.01 (5) การบริหารหลกัประกนั 

 สํานกัหักบญัชีหรือบุคคลท่ีสํานักหักบญัชีมอบหมายอาจนาํหลกัประกนัท่ีไดรั้บจากสมาชิกไปบริหาร

จดัการ โดยหาดอกผลหรือนาํไปลงทุนได ้ 

 สํานกัหักบญัชีอาจกาํหนดนโยบายการบริหารหลกัประกนัเงินสดสกุลเงินบาทโดยอาจลงทุนใน

หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือไปหาผลประโยชน์โดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปน้ี 

 (1.1) ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย พนัธบตัรกองทุนฟ้ืนฟูและ

พฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

 (1.2) พนัธบตัรท่ีออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน 

โดยตอ้งเป็นพนัธบตัรท่ีกระทรวงการคลงัคํ้าประกนั 

 (1.3) เงินฝาก หรือบตัรเงินฝาก ของธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน 

 การลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการหาผลประโยชน์โดยวิธีการตามวรรคสองต้องมี

กาํหนดเวลาไถ่ถอนหรือคืนเงินลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

 ทั้งน้ี สาํนกัหกับญัชีจะจดัสรรผลประโยชน์ให้สมาชิกตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาท่ีสาํนกัหกับญัชี

กาํหนด 

 

407.01 (6) การคืนหลกัประกนั 

 สมาชิกอาจขอคืนหลกัประกนัท่ีวางไวก้บัสาํนกัหกับญัชีได ้เม่ือพิจารณาแลว้ปรากฏว่า สมาชิกสามารถ

ปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเส่ียงตามหลกัเกณฑ ์402 ได ้โดยสมาชิกอาจขอคืนหลกัประกนัไดเ้ฉพาะในส่วนท่ี

เกินกว่าความเส่ียงดงักล่าวเท่านั้น โดยสมาชิกจะตอ้งแจง้ให้สาํนกัหักบญัชีทราบล่วงหนา้ภายในเวลาท่ีสาํนกัหกั

บญัชีกาํหนด และสาํนกัหกับญัชีจะคืนทรัพยสิ์นประเภทเดียวกบัท่ีสมาชิกวางเป็นหลกัประกนัไวก้บัสาํนกัหักบญัชี 

ทั้งน้ี สาํนกัหกับญัชีอาจไม่อนุญาตใหข้อคืนได ้หากมีเหตุผลอนัสมควร หรือสาํนกัหกับญัชีอาจตกลงเง่ือนไขอ่ืน

เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการขอคืนหลกัประกนักบัสมาชิกได ้

 การขอคืนหลกัประกนัตามวรรคหน่ึง สมาชิกอาจขอคืนหลกัประกนัส่วนเกินในจาํนวนท่ีเหลือภายหลงั

หักชาํระหน้ีและค่าบริหารจดัการท่ีสมาชิกคา้งชาํระต่อสํานกัหักบญัชีตามวิธีการและระยะเวลาท่ีสํานกัหักบญัชี

กาํหนด 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  

หมวด 400 การบริหารความเส่ียง 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั        400-12 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 407 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของสํานักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับ

ห ลั ก ท รั พ ย์ )  ห ม ว ด  400 ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ ส่ี ย ง  ลงวันท่ี  1 ตุลาคม 2562 ซ่ึ งมีผลบั งคั บใช้ ต้ั งแต่วันท่ี  15 ตุลาคม 2562  

เป็นต้นไป) 

  

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