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ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์ 
 หมวด 600 กำรผิดนดัช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั         600 - 1 20 ตุลำคม 2560 

* ข้อบังคบั 
หมวด 600 การผดินัดช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 

 
601 หลกัการด าเนินการ 
 ส ำนักหักบัญชีจะแยกพิจำรณำด ำเนินกำรกรณีผิดนัดในบัญชีของลูกค้ำออกจำกบัญชีของ
สมำชิก โดยหำกมีกำรผิดนดัในบญัชีใด ส ำนกัหักบญัชีอำจด ำเนินกำรใด ๆ กบับญัชีนั้นโดยจะไม่น ำเงิน
หรือหลกัประกนัอ่ืนใดในบญัชีของลูกคำ้มำใชใ้นกำรช ำระหน้ีหรือด ำเนินกำรใดกบับญัชีของสมำชิก 
 

602 เหตุผดินัด 
602.01 เหตุผดินัด 
 หำกเกิดกรณีดงัต่อไปน้ีกบัสมำชิกใหถื้อวำ่สมำชิกผิดนดั 
 (1)  สมำชิกไม่ช ำระรำคำหรือส่งมอบหลกัทรัพยห์รือวำงหลกัประกนัตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร 
และเง่ือนไขท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 
 (2)  สมำชิกไม่สมทบเงินกองทุน Clearing Fund ตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี
ส ำนักหกับญัชีก ำหนด 
 (3) สมำชิกไม่ช ำระค่ำธรรมเนียม ดอกเบ้ีย ค่ำปรับ ค่ำเสียหำย และค่ำใชจ้่ำยอื่นใดท่ี
สมำชิกมีภำระผูกพนัต่อส ำนกัหกับญัชีตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีเรียกเกบ็ 
 (4)  สมำชิกถูกฟ้องลม้ละลำยและศำลมีค ำสั่งพิทกัษ์ทรัพย ์หรืออยู่ในช่วงด ำเนินกำรทำง
กฎหมำยหรือมีสภำพคล่องหรือมีฐำนะทำงกำรเงินลดลง จนเป็นเหตุให้สมำชิกรำยดงักล่ำวไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรช ำระรำคำหรือส่งมอบหลกัทรัพยไ์ดต้ำมปกติ 
 (5)  สมำชิกไม่ช ำระหน้ีอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์สมำชิก
มีหนำ้ท่ีตอ้งช ำระต่อส ำนกัหกับญัชี 
 หำกสมำชิกรำยท่ีผิดนัดสำมำรถแสดงไดว้่ำสมำชิกมีเงินหรือหลกัทรัพยเ์พียงพอท่ีจะท ำกำร
ช ำระรำคำหรือส่งมอบหลกัทรัพยใ์นบญัชีของลูกคำ้หรือบญัชีของสมำชิก แต่กำรผิดนดันั้นเกิดจำกควำม
ผิดพลำดในกำรปฏิบติังำนของเจำ้หน้ำท่ี (Human Error) ของสมำชิกและไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
ระบบกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยห์รือเกิดจำกควำมผิดพลำดในกำรปฏิบติังำนของธนำคำรท่ี
ไดรั้บอนุญำตใหท้ ำกำรช ำระรำคำแทน (Settlement Bank) หรือเหตุสุดวิสยัต่ำงๆ ในระบบกำรประมวลผล
ของสมำชิกหรือของธนำคำรท่ีไดรั้บอนุญำตให้ท ำกำรช ำระรำคำแทน (Settlement Bank) ส ำนกัหกับญัชี
อำจพิจำรณำผอ่นผนักำรด ำเนินกำรต่อสมำชิกกรณีผิดนดัเป็นรำยกรณี  



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์ 
 หมวด 600 กำรผิดนดัช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั         600 - 2 20 ตุลำคม 2560 

*602.02 มูลค่าการผดินัดช าระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพย์ 

 ในกรณีท่ีสมำชิกผูมี้หนำ้ท่ีช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมรำยงำนของส ำนักหักบญัชี
หรือบุคคลอ่ืนท่ีสมำชิกมอบหมำยใหท้ ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ทนสมำชิกไม่ด ำรงเงินใน
บญัชีเงินฝำก หรือไม่ไดด้ ำรงหลกัทรัพยใ์นบญัชีฝำกหลกัทรัพยเ์พ่ือกำรส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพย์
ตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และภำยในระยะเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด ใหถื้อว่ำสมำชิกผิดนดันบัตั้งแต่วนัท่ี
ครบก ำหนดเวลำช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมจ ำนวนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีผิดนดัช ำระรำคำหลกัทรัพย ์
(1.1) กรณีสมำชิกผิดนดัช ำระรำคำหลกัทรัพย ์ตำมขอ้มูล Net Clearing ใหถ้ือว่ำมี

มูลค่ำกำรผิดนดัช ำระรำคำตำมจ ำนวนเงินท่ีไม่ด ำรงเงินในบญัชีเงินฝำกใหค้รบถว้น  
(1.2) กรณีบุคคลอ่ืนท่ีสมำชิกมอบหมำยใหท้ ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ทน

สมำชิกไม่ด ำรงเงินในบญัชีเงินฝำกไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนตำมขอ้มูล Net Clearing ใหถื้อวำ่มีมูลค่ำกำร
ผิดนดัช ำระรำคำตำมจ ำนวนเงินทั้งจ ำนวน แมว้ำ่จะไดด้ ำรงเงินในบญัชีเงินฝำกดงักล่ำวไวบ้ำงส่วนแลว้กต็ำม 

(1.3) กรณีสมำชิกผิดนดัช ำระรำคำหลกัทรัพยต์ำมขอ้มูล Gross Clearing แต่ละรำยกำร
ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ใหถื้อว่ำมีมูลค่ำกำรผิดนดัช ำระรำคำหลกัทรัพยต์ำมจ ำนวนเงินท่ีมีหนำ้ท่ีด ำรง
เงินในบญัชีเงินฝำกทั้งจ ำนวนตำมรำยกำรกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์มีกำรผิดนดัแต่ละรำยกำร 
แมว้ำ่จะไดด้ ำรงเงินในบญัชีเงินฝำกดงักล่ำวไวบ้ำงส่วนแลว้ก็ตำม 

(2) กรณีผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพย ์

 (2.1) กรณีสมำชิกผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมขอ้มูล Net Clearing ให้ถือว่ำมีมูลค่ำ
กำรผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมจ ำนวนท่ีไม่ไดด้  ำรงไวห้รือตำมจ ำนวนท่ีไม่สมบูรณ์ บกพร่อง หรือ
ถูกรอนสิทธิในบญัชีฝำกหลกัทรัพยเ์พ่ือกำรส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพย ์  
 (2.2)  กรณีบุคคลอ่ืนท่ีสมำชิกมอบหมำยให้ท ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย์
แทนสมำชิกไม่ด ำรงหลกัทรัพยใ์นบญัชีฝำกหลกัทรัพยเ์พ่ือกำรส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพยต์ำมขอ้มูล 
Net Clearing ไม่ว่ำทั้ งหมดหรือบำงส่วน ให้ถือว่ำมีมูลค่ำกำรผิดนัดส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมจ ำนวนใน
รำยกำรท่ียกเลิก แมว้่ำจะไดด้ ำรงหลกัทรัพยไ์วบ้ำงส่วนหรือหลกัทรัพยท่ี์ด ำรงไวบ้ำงส่วนสมบูรณ์ ไม่
บกพร่อง หรือไม่ถูกรอนสิทธิกต็ำม 

 (2.3) กรณีสมำชิกผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมขอ้มูล Gross Clearing แต่ละรำยกำรไม่
ว่ำทั้ งหมดหรือบำงส่วน  ให้ถือว่ำมีมูลค่ำกำรผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ตำมจ ำนวนท่ีมีหน้ำท่ีด ำรง
หลกัทรัพยใ์นบญัชีฝำกหลกัทรัพยเ์พ่ือกำรส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพยท์ั้งจ ำนวนตำมรำยกำรกำรช ำระ
รำคำและส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์มีกำรผิดนัดแต่ละรำยกำร แมว้่ำจะไดด้ ำรงหลกัทรัพยไ์วบ้ำงส่วนหรือ
หลกัทรัพยท่ี์ด ำรงไวบ้ำงส่วนสมบูรณ์ ไม่บกพร่อง หรือไม่ถูกรอนสิทธิในบญัชีฝำกหลกัทรัพยด์งักล่ำว
แลว้กต็ำม 



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์ 
 หมวด 600 กำรผิดนดัช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั         600 - 3 20 ตุลำคม 2560 

(*ความในหลักเกณฑ์ 602.02 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วน

ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 600 การผิดนัดช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ซ่ึงมีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วนัที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป) 

 

603 การด าเนินการกรณีผดินัด 
603.01 การผดินัดช าระราคาหลกัทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์ 602.01 (1) 
 *หำกสมำชิกผิดนัดช ำระรำคำหลกัทรัพยต์ำมเหตุผิดนัดหลกัเกณฑ์ 602.02 (1) (1.1) สมำชิก
ดงักล่ำวตอ้งช ำระรำคำหลกัทรัพยต์ำมจ ำนวนเงินท่ีผิดนดัและค่ำเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรผิดนดัใหแ้ก่ส ำนกั
หกับญัชีให้ถูกตอ้งครบถว้นภำยในระยะเวลำท่ีส ำนกัหักบญัชีก ำหนด โดยส ำนกัหักบญัชีอำจด ำเนินกำร
ประกำรใดประกำรหน่ึงหรือหลำยประกำรดงัต่อไปน้ีจนกว่ำจะไดรั้บช ำระรำคำหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดัและ
ค่ำเสียหำยจนครบถว้น 

(1) ระงบักำรโอนและหักโอนหลกัทรัพยใ์นบญัชีฝำกหลกัทรัพยเ์พื่อกำรส่งมอบหรือ
รับมอบหลกัทรัพย ์(Settlement Account) เพ่ือสมำชิกหรือลูกคำ้ของสมำชิกผูผ้ิดนดัท่ีมีสิทธิรับมอบใน
วนัแรกท่ีถือว่ำผิดนัดช ำระรำคำและในวนัถดัไป และขำยหลกัทรัพยท่ี์ระงบัไวใ้นบญัชีดงักล่ำวเพื่อ
น ำเงินมำช ำระรำคำหลกัทรัพยท่ี์ผิดนัดและค่ำเสียหำยตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีส ำนัก
หักบญัชีก ำหนด  

(2) ระงบักำรช ำระรำคำหลกัทรัพยท่ี์สมำชิกผูผ้ิดนดัมีสิทธิไดรั้บตำมรำยงำนในวนัแรกท่ี
ถือวำ่ผิดนดัช ำระรำคำและในวนัถดัไป และน ำเงินท่ีสมำชิกผูผ้ิดนดัมีสิทธิไดรั้บมำช ำระรำคำหลกัทรัพยท่ี์
ผิดนดัและค่ำเสียหำย 

(3) เรียกใหส้มำชิกผูผ้ิดนดัวำงหลกัประกนัตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนดเพ่ือเป็นประกนัว่ำ
สมำชิกผูผ้ิดนดัจะช ำระรำคำหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดัและค่ำเสียหำยให้แก่ส ำนกัหักบญัชี และอำจด ำเนินกำร
บงัคบัหลกัประกนัดงักล่ำวเพ่ือน ำเงินมำช ำระรำคำหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดัและค่ำเสียหำย 

 ในกรณีท่ีสมำชิกดงักล่ำวไม่วำงหลกัประกนั วำงหลกัประกนัไม่ครบถว้น หรือส ำนกั
หกับญัชีบงัคบัหลกัประกนัไดไ้ม่เพียงพอภำยในเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด ส ำนกัหกับญัชีอำจระงบักำร
ใหบ้ริกำรกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ก่สมำชิกผูผ้ิดนดันั้น 

(4)  บงัคบัช ำระหน้ีจำกหลกัประกนัท่ีสมำชิกผูผ้ิดนัดวำงไวเ้พ่ือเป็นประกันกำรบริหำร
ควำมเส่ียงในระบบช ำระรำคำหลกัทรัพย ์ และน ำเงินมำช ำระรำคำหลกัทรัพยท่ี์ผิดนัดและค่ำเสียหำยท่ี
สมำชิกผิดนดัช ำระรำคำเพ่ือช ำระรำคำใหแ้ก่สมำชิกผูมี้สิทธิไดรั้บ 

(5)  ด ำเนินกำรใชเ้งินกองทุน Clearing Fund ตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีก ำหนด
ในส่วนท่ีเก่ียวกบักองทุน Clearing Fund 



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์ 
 หมวด 600 กำรผิดนดัช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั         600 - 4 20 ตุลำคม 2560 

 หำกบุคคลอ่ืนท่ีสมำชิกมอบหมำยให้ท ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมำชิก 
ไม่ด ำรงเงินในบญัชีเงินฝำกตำมหลกัเกณฑ ์602.02 (1) (1.2) ส ำนกัหักบญัชีอำจยกเลิกรำยกำรช ำระรำคำและ
ส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์มีกำรผิดนดั โดยสมำชิกตอ้งช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมรำยงำนของส ำนกัหัก
บญัชีท่ีมีกำรแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลตำมรำยกำรท่ียกเลิกแลว้ 

นอกจำกกำรด ำเนินกำรกับสมำชิกผูผ้ิดนัดช ำระรำคำหลกัทรัพย์ตำมหลักเกณฑ์ 603.01 แล้ว  
ส ำนักหักบญัชีอำจระงบักำรให้บริกำรกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ก่สมำชิกผูผ้ิดนัดช ำระรำคำ
หลกัทรัพยแ์ละ/หรือยงัไม่ไดช้ ำระรำคำหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดัและค่ำเสียหำยตำมหลกัเกณฑ ์603.01 จนกว่ำจะมี
กำรช ำระรำคำหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดัและค่ำเสียหำยจนครบถว้น 

(*ความในหลักเกณฑ์ 603.01 วรรคหน่ึง เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับส านัก 

หักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 600 การผิดนัดช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 

ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป) 

 
603.02 การผดินัดส่งมอบหลกัทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์ 602.01 (1) 

*หำกสมำชิกผิดนัดส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมเหตุผิดนัดหลกัเกณฑ์ 602.02 (2) (2.1) สมำชิกดงักล่ำว
ตอ้งส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมจ ำนวนหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดัและค่ำเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรผิดนดัใหแ้ก่ส ำนกัหักบญัชี
ให้ถูกตอ้งครบถว้นภำยในระยะเวลำท่ีส ำนกัหักบญัชีก ำหนด โดยส ำนกัหักบญัชีหรือบุคคลตำมท่ีส ำนกั
หักบญัชีมอบหมำยจะด ำเนินกำรยืมหลกัทรัพยจ์ำกบุคคลอ่ืนให้กบัสมำชิกผูผ้ิดนดั หรือให้ยืมหลกัทรัพยแ์ก่
สมำชิกผูผ้ิดนดั ตำมประเภท ชนิด และจ ำนวนเดียวกนักบัท่ีสมำชิกผิดนดัส่งมอบเพ่ือส่งมอบให้แก่สมำชิกผูมี้
สิทธิไดรั้บตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรตำมท่ีส ำนกัหักบญัชีก ำหนด และส ำนกัหักบญัชีอำจด ำเนินกำรประกำร
ใดประกำรหน่ึงหรือหลำยประกำรดังต่อไปน้ี จนกว่ำจะได้รับมอบหลกัทรัพย์ท่ีผิดนัดและค่ำเสียหำยจน
ครบถว้น 

(1) ระงบักำรช ำระรำคำหลกัทรัพยท่ี์สมำชิกผูผ้ิดนัดมีสิทธิไดร้ับตำมรำยงำนในวนัแรก
ท่ีถือว่ำผิดนดัส่งมอบและในวนัถดัไปตำมอตัรำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด โดยเป็นจ ำนวนหน่วยกำรซ้ือขำย
ตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยว์่ำดว้ยกำรซ้ือเพ่ือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดั (Buy –in) และน ำเงิน
ที่สมำชิกผูผ้ ิดนดัมีสิทธิไดร้ับนั้นไปซื้อหลกัทรัพยต์ำมประเภท ชนิด และจ ำนวนเดียวกนักบั
หลกัทรัพยท่ี์สมำชิกผิดนดัส่งมอบเพ่ือส่งมอบให้แก่ผูร้อรับหลกัทรัพย  ์

(2) ระงบักำรโอนหรือกำรหักโอนหลกัทรัพยใ์นบญัชีฝำกหลกัทรัพยเ์พ่ือกำรส่งมอบหรือ
รับมอบหลกัทรัพย ์(Settlement Account) เพ่ือสมำชิกหรือลูกคำ้ของสมำชิกผูผ้ิดนดัท่ีมีสิทธิรับมอบใน
วนัแรกท่ีถือว่ำผิดนดัส่งมอบและในวนัถดัไป และขำยหลกัทรัพยท่ี์ระงบัไวเ้พ่ือน ำเงินไปซ้ือหลกัทรัพย์
ตำมประเภท ชนิด และจ ำนวนเดียวกนักบัหลกัทรัพยท่ี์สมำชิกผิดนัดส่งมอบเพ่ือส่งมอบให้แก่ผูร้อรับ
หลกัทรัพยต์ำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  

(3) เรียกให้สมำชิกผูผ้ิดนดัวำงหลกัประกนัตำมหลกัเกณฑท่ี์ส ำนกัหักบญัชีก ำหนดเพื่อ
เป็นประกนัว่ำสมำชิกผูผ้ิดนดัจะส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดัและค่ำเสียหำยให้แก่ส ำนกัหักบญัชี และ



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์ 
 หมวด 600 กำรผิดนดัช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั         600 - 5 20 ตุลำคม 2560 

ส ำนกัหักบญัชีอำจด ำเนินกำรบงัคบัหลกัประกนัดงักล่ำวตำมหลกัเกณฑท่ี์ส ำนกัหักบญัชีก ำหนดเพ่ือน ำ
เงินไปซ้ือหลกัทรัพยต์ำมประเภท ชนิด และจ ำนวนเดียวกนักบัหลกัทรัพยท่ี์สมำชิกผิดนดัส่งมอบเพื่อ
ส่งมอบให้แก่ผูร้อรับหลกัทรัพย  ์หรือน ำมำเป็นส่วนหน่ึงของเงินค่ำปรับแทนกำรส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์
ผิดนดั หำกสมำชิกผูผ้ิดนดัไม่สำมำรถส่งมอบหลกัทรัพยไ์ดภ้ำยในระยะเวลำท่ีส ำนกัหักบญัชีก ำหนด 

ในกรณีท่ีสมำชิกผูผ้ิดนดัไม่วำงหลกัประกนั วำงหลกัประกนัไม่ครบถว้น หรือส ำนกั
หักบญัชีบงัคบัหลกัประกนัไดไ้ม่เพียงพอตำมเวลำท่ีส ำนกัหักบญัชีก ำหนด ส ำนกัหักบญัชีอำจระงบักำร
ใหบ้ริกำรกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ก่สมำชิกผูผ้ิดนดันั้น 

(4)  บงัคบัช ำระหน้ีจำกหลกัประกนัท่ีสมำชิกผูผ้ิดนัดวำงไวเ้พ่ือเป็นประกันกำรบริหำร
ควำมเส่ียงในระบบส่งมอบหลกัทรัพย ์และน ำเงินไปซ้ือหลกัทรัพยต์ำมประเภท ชนิด และจ ำนวนเดียวกนั
กบัท่ีสมำชิกผิดนดัส่งมอบเพ่ือส่งมอบใหแ้ก่ผูร้อรับหลกัทรัพย ์ 

(5)  ด ำเนินกำรใชเ้งินกองทุน Clearing Fund ตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีก ำหนด
ในส่วนท่ีเก่ียวกบักองทุน Clearing Fund  

กำรซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือส่งมอบใหแ้ก่ผูร้อรับหลกัทรัพยต์ำม (1) ถึง (4) ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
และวิธีกำรตำมหลกัเกณฑ ์603.05 

หำกบุคคลอ่ืนท่ีสมำชิกมอบหมำยให้ท ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ทนสมำชิกไม่
ด ำรงหลกัทรัพยใ์นบญัชีฝำกหลกัทรัพยเ์พ่ือกำรส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพยต์ำมหลกัเกณฑ ์602.02 (2) 
(2.2) ส ำนักหักบญัชีอำจยกเลิกรำยกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์มีกำรผิดนัด โดยสมำชิกตอ้ง
ช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมรำยงำนของส ำนกัหกับญัชีท่ีมีกำรแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลตำมรำยกำรท่ี
ยกเลิกแลว้ 

นอกจำกกำรด ำเนินกำรกับสมำชิกผูผ้ิดนัดส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมหลกัเกณฑ์ 603.02 แลว้ 
ส ำนักหักบัญชีอำจระงบักำรให้บริกำรแก่สมำชิกผูผ้ิดนัดส่งมอบหลกัทรัพยแ์ละ/หรือยงัไม่ไดส่้งมอบ
หลกัทรัพยท่ี์ผิดนดัและค่ำเสียหำยตำมหลกัเกณฑ ์603.02 จนกว่ำจะมีกำรส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดัและ
ค่ำเสียหำยจนครบถว้น 

(*ความในหลักเกณฑ์ 603.02 วรรคหน่ึง เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี 

(ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 600 การผิดนัดช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ซ่ึงมผีล

บังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป) 



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์ 
 หมวด 600 กำรผิดนดัช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั         600 - 6 20 ตุลำคม 2560 

603.03 การค านวณมูลค่าหลกัทรัพย์ที่ผดินัดและการเรียกหลกัประกนั 
ส ำนักหักบญัชีจะค ำนวณมูลค่ำหลกัทรัพยท่ี์ผิดนัดและเรียกหลกัประกนัจำกสมำชิกเพ่ือเป็น

ประกนัว่ำสมำชิกผูผ้ิดนัดจะช ำระรำคำหรือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ผิดนัดและช ำระค่ำเสียหำยให้แก่
ส ำนกัหักบญัชี โดยจะค ำนวณอย่ำงนอ้ยหน่ึงคร้ังทุกวนัท ำกำรและจดัท ำขอ้มูลแจง้ให้สมำชิกผูผ้ิดนัด
เพ่ือกำรวำงหลกัประกนัตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  

เม่ือมีกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีผิดนดัตำมวรรคหน่ึงแลว้ ส ำนกัหักบญัชีจะค ำนวณมูลค่ำทรัพยสิ์นท่ี
สมำชิกน ำมำวำงเป็นหลกัประกนัโดยจะค ำนวณอย่ำงนอ้ยหน่ึงคร้ังทุกวนัท ำกำร เพ่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่ำ
หลกัทรัพยท่ี์ผิดนดั และหำกมูลค่ำทรัพยสิ์นท่ีสมำชิกน ำมำวำงเป็นหลกัประกนั ณ ขณะใดขณะหน่ึงต ่ำกว่ำ
หรือเกินกว่ำมูลค่ำหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดั สมำชิกท่ีผิดนดัตอ้งวำงหลกัประกนัเพิ่มหรือส ำนกัหกับญัชีตอ้ง
คืนหลกัประกนัส่วนเกิน ตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และภำยในเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 
 
*603.04 การยืมหลกัทรัพย์ 
 ในกรณีท่ีส ำนกัหกับญัชีเห็นว่ำสมำชิกไม่อำจส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมจ ำนวนท่ีมีหนำ้ท่ีส่งมอบ
ตำมรำยงำนของส ำนกัหกับญัชีภำยในก ำหนดเวลำตำมหลกัเกณฑ ์603.02 หรือไม่อำจส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์
ผิดนดัใหค้รบถว้น ส ำนกัหกับญัชีหรือบุคคลตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีมอบหมำยอำจด ำเนินกำรยืมหลกัทรัพย์
จำกบุคคลอ่ืนให้กบัสมำชิกดงักล่ำวหรือให้ยืมหลกัทรัพยแ์ก่สมำชิกดงักล่ำวตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำร
ตำมท่ีส ำนักหักบญัชีก ำหนดเพ่ือส่งมอบให้แก่สมำชิกผูมี้สิทธิไดรั้บ และส ำนักหักบญัชีอำจด ำเนินกำร
ประกำรใดประกำรหน่ึงหรือหลำยประกำรตำมหลกัเกณฑ ์603.02 ไดจ้นกวำ่จะไดมี้กำรส่งมอบหลกัทรัพย์
ท่ีผิดนดัและค่ำเสียหำยจนครบถว้น  
 เม่ือส ำนกัหักบญัชีหรือบุคคลตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีมอบหมำยยืมหลกัทรัพยใ์ห้กบัสมำชิกหรือ
ใหย้ืมหลกัทรัพยแ์ก่สมำชิกตำมวรรคหน่ึง สมำชิกดงักล่ำวตอ้งส่งมอบหลกัทรัพยเ์ดียวกบัหลกัทรัพยท่ี์ยืม
คืนใหแ้ก่ส ำนกัหกับญัชีหรือบุคคลตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีมอบหมำยตำมจ ำนวนท่ีส ำนกัหกับญัชีหรือบุคคล
ตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีมอบหมำยไดด้ ำเนินกำรส่งมอบใหก้บัสมำชิกผูมี้สิทธิไดรั้บดงักล่ำวและปฏิบติัตำม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรเก่ียวกบักำรยืมและกำรคืนหลกัทรัพยท่ี์ส ำนกัหกับญัชีก ำหนดรวมทั้งช ำระค่ำใชจ่้ำย
ท่ีเก่ียวขอ้งคืนตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  
 ในกรณีท่ีสมำชิกตำมวรรคหน่ึงไม่ไดส่้งมอบหลกัทรัพยคื์นใหแ้ก่ส ำนกัหกับญัชีหรือบุคคลตำมท่ี
ส ำนกัหักบญัชีมอบหมำย ส ำนกัหักบญัชีอำจด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ 602.02 และหลกัเกณฑ์ 603.04 โดย
อนุโลมจนกวำ่ส ำนกัหกับญัชีจะไดรั้บมอบหลกัทรัพยท่ี์ใหย้ืมและค่ำใชจ่้ำยจนครบถว้น 

(*ความในหลักเกณฑ์ 603.04 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วน

ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 600 การผิดนัดช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ซ่ึงมีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วนัที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป) 

  
 



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์ 
 หมวด 600 กำรผิดนดัช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั         600 - 7 20 ตุลำคม 2560 

603.05 การซ้ือเพ่ือส่งมอบหลกัทรัพย์ที่ผดินัด (Buy - in) 
กำรซ้ือเพื่อส่งมอบหลกัทรัพยที์่ผิดนัดให้แก่ผูร้อรับหลกัทรัพย์ตำมหลกัเกณฑ์ 603.02 

ส ำนักหักบญัชีจะเร่ิมด ำเนินกำรซ้ือในวนัท ำกำรแรกถดัจำกวนัที่สมำชิกผิดนัดส่งมอบหลกัทรัพย ์
โดยซ้ือเป็นจ ำนวนหน่วยกำรซ้ือขำยตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยว์่ำดว้ยกำรซ้ือเพื่อส่งมอบ
หลกัทรัพยท่ี์ผิดนดัในรำคำซ้ือขำยท่ีส ำนกัหักบญัชีก ำหนดซ่ึงรวมค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนและด ำเนินกำรตำม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด และหำกหลกัทรัพยท่ี์ส ำนกัหกับญัชีด ำเนินกำรซ้ือดงักล่ำว
มีจ ำนวนมำกกวำ่จ ำนวนหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดั ใหส้มำชิกผูผ้ิดนดัรับซ้ือหลกัทรัพยจ์ ำนวนท่ีเกินนั้นดว้ย 

นอกจำกกำรด ำเนินกำรกบัสมำชิกตำมหลกัเกณฑ์ 603.02 ถึง 603.04 แลว้ ส ำนกัหักบญัชีอำจ
ระงบักำรใหบ้ริกำรกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ก่สมำชิกผูผ้ิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยแ์ละ/หรือ
ยงัมิไดส่้งมอบหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดั ค่ำเสียหำยและค่ำใชจ่้ำยตำมหลกัเกณฑ ์603.02 ถึง 603.04 จนกว่ำจะมี
กำรส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดั ค่ำเสียหำยและค่ำใชจ่้ำยจนครบถว้น 
 
*603.06 การใช้และคืนเงนิกองทุน Clearing Fund 

กรณีท่ีสมำชิกผิดนัดช ำระรำคำหรือผิดนัดส่งมอบหลกัทรัพยแ์ละได้มีกำรใช้เงินจำกกองทุน 
Clearing Fund เพ่ือด ำเนินกำรใหมี้กำรช ำระรำคำหรือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดัพร้อมค่ำเสียหำยท่ีเกิดจำก
กำรผิดนดัต่อส ำนกัหกับญัชี และส ำนกัหกับญัชีไดรั้บช ำระรำคำหรือไดรั้บมอบหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดัพร้อม
ค่ำเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรผิดนัดทั้งหมดหรือบำงส่วน ถำ้ส ำนักหักบญัชีไดร้ะงบัเงินหรือหลกัทรัพยห์รือ
ยึดถือหลักประกันใดของสมำชิกผู ้ผิดนัดนั้ นไว้  ส ำนักหักบัญชีจะโอนเงินหรือหลักทรัพย์หรือ
หลกัประกันท่ีไดร้ะงบัหรือยึดถือไวท้ั้ งหมดหรือส่วนท่ีเหลืออยู่ให้แก่กองทุน Clearing Fund เพ่ือเป็น
ประกนักำรเรียกเงินคืนกองทุนและดอกเบ้ียพร้อมค่ำปรับจำกสมำชิกนั้น 

(*ความในหลักเกณฑ์ 603.06 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วน

ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 600 การผิดนัดช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ซ่ึงมีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วนัที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป) 

  
603.07 การด าเนินการต่อสมาชิกกรณีผดินัด  
 ส ำนกัหกับญัชีอำจด ำเนินกำรต่อสมำชิกส ำนกัหกับญัชีดงัต่อไปน้ี 

(1) ภำคทณัฑ ์
(2) ปรับ 
(3) ระงบักำรใหบ้ริกำรเป็นกำรชัว่ครำว 
(4) ใหพ้น้จำกกำรเป็นสมำชิก 



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์ 
 หมวด 600 กำรผิดนดัช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั         600 - 8 20 ตุลำคม 2560 

604 การช าระเงินค่าปรับแทนการส่งมอบหลกัทรัพย์ทีผ่ดินัด 
604.01  การช าระเงินค่าปรับแทนการส่งมอบหลักทรัพย์กรณีผู้ผิดนัดไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ได้

 ภายในเวลาที่ก าหนด  
 ในกรณีท่ีส ำนักหักบัญชีไดด้ ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ 603 แลว้และสมำชิกผูผ้ิดนัดส่งมอบ
หลกัทรัพยไ์ม่สำมำรถจดัหำหลกัทรัพยต์ำมประเภท ชนิด และจ ำนวนเดียวกนัมำส่งมอบภำยในระยะเวลำ
ท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด ส ำนกัหกับญัชีอำจเรียกใหส้มำชิกผูผ้ิดนดัด ำเนินกำรช ำระเงินค่ำปรับใหแ้ก่ส ำนกั
หกับญัชี เพ่ือน ำส่งให้แก่ผูร้อรับหลกัทรัพยส์ ำหรับชดเชยควำมเสียหำยแทนกำรส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ผิด
นดัตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด โดยใหถื้อวำ่หลกัประกนัท่ีส ำนกัหกับญัชีเรียกไวใ้น
ระหวำ่งรอรับหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดัตำมหลกัเกณฑ ์511.03 (1) เป็นส่วนหน่ึงของค่ำปรับดงักล่ำวดว้ย  

หำกผูร้อรับหลกัทรัพยไ์ดรั้บช ำระเงินค่ำปรับแทนกำรส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมวรรคหน่ึงโดย
ถูกต้องครบถว้นให้ถือว่ำฐำนะกำรรอรับหลกัทรัพยข์องผูร้อรับรำยดงักล่ำวและฐำนะกำรผิดนัดส่งมอบ
หลกัทรัพยข์องสมำชิกผูผ้ิดนัดเป็นอนัส้ินสุดลงเช่นเดียวกบักำรส้ินสุดกำรเขำ้ผูกพนัหรือแทนท่ีเป็น
คู่สัญญำของส ำนกัหกับญัชี ทั้งน้ี ส ำนกัหกับญัชีจะด ำเนินกำรคืนหลกัประกนัส่วนเกินจำกจ ำนวนท่ีส ำนกั
หกับญัชีเรียกเกบ็ไวใ้หแ้ก่สมำชิกผูผ้ิดนดั (ถำ้มี) เม่ือไดรั้บกำรร้องขอจำกสมำชิก 

 
604.02 การช าระเงินค่าปรับแทนการส่งมอบหลักทรัพย์กรณีมีเหตุการณ์ที่กระทบการส่งมอบหลักทรัพย์

ในระหว่างการผดินัดส่งมอบหลกัทรัพย์  

 ส ำนักหักบัญชีอำจด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ 603.02 หรือเรียกให้สมำชิกผูผ้ิดนัดช ำระเงิน
ค่ำปรับแทนกำรส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ผิดนัดตำมหลกัเกณฑ์ 604.01 ก่อนระยะเวลำท่ีส ำนักหักบญัชี
ก ำหนด ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึนในระหวำ่งกำรผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยไ์ด ้

(1) ตลำดหลกัทรัพยมี์ค ำสัง่เพิกถอนหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดัจำกกำรเป็นหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บกำรจด
ทะเบียนหรือท่ีไดรั้บอนุญำตใหท้ ำกำรซ้ือขำยไดใ้นตลำดหลกัทรัพย ์ 

(2) บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยท่ี์มีกำรผิดนดัประสงคจ์ะขอเพิกถอนหลกัทรัพยข์องตนออกจำก
กำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือท่ีไดรั้บอนุญำตใหท้ ำกำรซ้ือขำยไดใ้นตลำดหลกัทรัพย ์ 

(3) บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยท่ี์มีกำรผิดนดัจดัใหมี้กำรช ำระบญัชีเพ่ือเลิกบริษทั  
(4) หลกัทรัพยท่ี์ผิดนดัครบก ำหนดอำย ุ
(5) กรณีอ่ืนใดตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีเห็นสมควร 

 กำรด ำเนินกำรเม่ือมีเหตุกำรณ์ตำมวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีกำร และ
ภำยในระยะเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  
  



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์ 
 หมวด 600 กำรผิดนดัช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั         600 - 9 20 ตุลำคม 2560 

605 ความรับผดิชอบของสมาชิก 
หำกสมำชิกผิดนดัไม่วำ่ในกรณีใด สมำชิกยงัคงมีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบช ำระค่ำธรรมเนียม 

ดอกเบ้ีย ค่ำปรับ ค่ำเสียหำย และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนใดท่ีอำจเกิดจำกกำรด ำเนินกำรของส ำนกัหกับญัชี 
 

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

(*ความในข้อบังคับหมวด 600 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 600 การผิดนัดช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ลงวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560 ซ่ึงมผีลบังคับใช้
ตั้งแต่วนัที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป) 


