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สารบัญ  
 

ข้อบังคบั 

หมวด 700 ทรัพย์สินเพ่ือความมั่นคง 
  

      หน้า 

701 การจัดตั้งทรัพย์สินเพ่ือความมัน่คง  700-1 

702 ประเภทของทรัพย์สินเพ่ือความมัน่คง  700-1 

703 ความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน  700-1 

704 กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 

 (Clearing Fund)    700-1 

704.01 การสมทบทรัพยสิ์นเขา้กองทุน Clearing Fund   700-1 

704.02 การเปล่ียนแปลงจาํนวนเงินกองทุน   700-2 

704.03 สมาชิกกองทุน  700-2 

704.03 (1) การรับสมาชิกกองทุน  700-2 

704.03 (2) หนา้ท่ีของสมาชิกกองทุน  700-3 

704.03 (3) การพน้สภาพสมาชิกกองทุน  700-3 

704.03 (4) การเป็นสมาชิกกองทุนอนัเป็นผลจากการรับโอนสิทธิการเป็นสมาชิก 

 สาํนกัหกับญัชี  700-3 

704.04 คณะกรรมการกองทุน  700-4 

704.04 (1) การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน  700-4 

704.04 (2) วาระการดาํรงตาํแหน่ง  700-4 

704.04 (3) การพน้จากตาํแหน่ง  700-5 

704.04 (4) การประชุมคณะกรรมการกองทุน  700-5 

704.04 (5) หนา้ท่ีของคณะกรรมการกองทุน  700-5 
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      หน้า 

704.05 การจดัการกองทุน  700-6 

704.05 (1) การบริหารเงินกองทุน  700-6 

704.05 (2) หนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทุน  700-6 

704.05 (3) ผูส้อบบญัชี  700-7 

705 เงินสํารองเพ่ือความมัน่คงของสํานักหักบัญชีในส่วนของตลาดหลกัทรัพย์  

 (SET Reserve Fund)      700-7 

705.01 การวางเงินสาํรองเพื่อความมัน่คงของสาํนกัหกับญัชีในส่วนของ 

 ตลาดหลกัทรัพย ์  700-7 

705.02 การบริหารเงินสาํรองเพื่อความมัน่คงของสาํนกัหกับญัชีในส่วนของ 

 ตลาดหลกัทรัพย ์  700-7 

706 การใช้เงินทรัพย์สินเพ่ือความมัน่คง  700-7 

706.01 การใชเ้งินทรัพยสิ์นเพื่อความมัน่คง  700-7 

706.02 การคืนเงินทรัพยสิ์นเพื่อความมัน่คง  700-8 

706.03 การวางหลกัประกนั  700-9 

707 เบ็ดเตลด็  700-10 

 

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



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 700 ทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คง 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั    700-1       13 ธนัวาคม 2559 

*ข้อบังคบั 

หมวด 700 ทรัพย์สินเพ่ือความมั่นคง 

 

701 การจัดตั้งทรัพย์สินเพ่ือความมัน่คง 

 สาํนกัหกับญัชีอาจจดัใหมี้ทรัพยสิ์นเพื่อความมัน่คงในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยเ์พื่อ

เป็นประกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการผิดนดัชาํระราคาหรือผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพย ์หรือความเสียหายอ่ืนท่ี

อาจเกิดจากการกระทาํของสมาชิกในกิจการท่ีเก่ียวกบัการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสาํนกัหกับญัชี 

 

702 ประเภทของทรัพย์สินเพ่ือความมัน่คง 

 ทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คงในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยแ์บ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัต่อไปน้ี  

 (1) กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์(Clearing Fund) 

ทั้งน้ี จาํนวนเงินกองทุนใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกองทุนกาํหนด  

 (2) เงินสาํรองเพ่ือความมัน่คงของสาํนกัหกับญัชีในส่วนของตลาดหลกัทรัพย ์(SET Reserve Fund) 

 

703 ความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 

 ตลาดหลกัทรัพย์และสมาชิกเป็นเจ้าของทรัพย์สินตามสัดส่วนท่ีสมทบเข้าทรัพย์สินเพ่ือความมั่นคง 

ในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสาํนกัหกับญัชี 

 

704 กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ (Clearing Fund) 

704.01 การสมทบทรัพย์สินเข้ากองทุน Clearing Fund 

 ทรัพยสิ์นท่ีสมทบเขา้กองทุนประกอบดว้ยเงินสมทบจากตลาดหลกัทรัพย์และจากสมาชิกกองทุนตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 (1) ตลาดหลกัทรัพยจ่์ายเงินสมทบคร้ังเดียวเฉพาะในคราวจดัตั้งกองทุนจาํนวน 100 ลา้นบาท 

 *(2) สมาชิกกองทุนจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน Clearing Fund ตามประเภทและจาํนวนดงัต่อไปน้ี    

  (2.1) เงินสมทบคงท่ี (Fixed Contribution) ใหส้มาชิกกองทุนจ่ายเงินสมทบคงท่ีเต็มจาํนวนเม่ือ

แรกเขา้เป็นสมาชิกกองทุน โดยจ่ายตามจาํนวนท่ีไดก้าํหนดไวส้าํหรับแต่ละประเภทสมาชิกสาํนกัหกับญัชี ดงัน้ี  

   (ก) สมาชิกสามญั (General Clearing Member) ใหจ่้ายเงินสมทบคงท่ีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 

18 ลา้นบาท 
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   (ข) สมาชิกวิสามญั (Direct Clearing Member) ใหจ่้ายเงินสมทบคงท่ีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 

13 ลา้นบาท 

  (2.2) เงินสมทบผนัแปร (Variable Contribution) เม่ือสมาชิกกองทุนรายใดมีทรัพยสิ์นเพ่ือความ

มัน่คงไม่เพียงพอต่อการรองรับความเส่ียงของตนจนอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบการชาํระราคาและส่งมอบ

หลกัทรัพย ์ให้สมาชิกกองทุนรายนั้นจ่ายเงินสมทบผนัแปรตามจาํนวนและเง่ือนไขท่ีสํานกัหักบญัชีกาํหนด โดย

สมาชิกกองทุนดงักล่าวตอ้งจ่ายเงินสมทบผนัแปรตามจาํนวนเงินท่ีเรียกเก็บเต็มจาํนวน ทั้งน้ี จาํนวนเงินสมทบผนั

แปรขั้นตํ่าท่ีเรียกเกบ็จะไม่นอ้ยกวา่ 1,000 บาท  

   ในการจ่ายเงินสมทบผนัแปรเขา้กองทุน Clearing Fund ตามขอ้ (2.2) วรรคหน่ึง ผูจ้ดัการ

กองทุนอาจพิจารณาผ่อนผนัใหส้มาชิกกองทุนทยอยจ่ายเงินสมทบผนัแปรได ้ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสาํนกั

หกับญัชีกาํหนด 

   กรณีท่ีสมาชิกกองทุนรายใดจ่ายเงินสมทบผนัแปรล่าชา้ หรือไม่ดาํเนินการจ่ายเงินสมทบ

ผนัแปรตามขอ้ (2.2) วรรคหน่ึง ผูจ้ดัการกองทุนอาจเรียกค่าปรับจากสมาชิกกองทุนรายนั้น โดยสมาชิกกองทุนราย

นั้นมีหนา้ท่ีชาํระค่าปรับให้แก่กองทุน Clearing Fund ตามท่ีสํานกัหักบญัชีกาํหนด ทั้งน้ี ค่าปรับดงักล่าวอาจเรียก

เก็บโดยคาํนวณตามอตัราสูงสุดตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมของสถาบนัการเงินนับแต่วนัท่ีจ่ายล่าช้า

จนถึงวนัท่ีชาํระครบถว้น เวน้แต่ผูจ้ดัการกองทุนจะกาํหนดอตัราไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน โดยจะแจง้ใหส้มาชิกกองทุนทราบ

ล่วงหนา้ 

 (*ความในข้อ (2) ของหลักเกณฑ์ 704.01 เดิมซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมเม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ถูกยกเลิก และให้ใช้ความ

ใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับสาํนักหักบัญชี หมวด 700 ทรัพย์สินเพ่ือความมัน่คง ลงวนัท่ี 16 ธันวาคม 2565 ซ่ึงมผีลใช้บังคับวนัท่ี 3 มกราคม 

2566 เป็นต้นไป)  

 

*704.02 การเปลีย่นแปลงจาํนวนเงนิกองทุน 

ในกรณีท่ีมูลค่าการชาํระและรับชาํระราคาหลกัทรัพยสุ์ทธิของสมาชิกกองทุนเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสําคญั 

คณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณาปรับปรุงจาํนวนเงินสมทบผนัแปรของสมาชิกกองทุนแต่ละรายตามความเหมาะสม 

โดยอาจเรียกใหส้มาชิกกองทุนจ่ายเงินสมทบผนัแปรเพ่ิมหรืออาจจ่ายเงินสมทบผนัแปรคืนใหแ้ก่สมาชิกกองทุน 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 704.02 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี หมวด 700 ทรัพย์สิน

เพ่ือความมัน่คง ลงวนัท่ี 16 ธันวาคม 2565 ซ่ึงมผีลใช้บังคับวนัท่ี 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป)  

 

704.03  สมาชิกกองทุน 

704.03 (1) การรับสมาชิกกองทุน 

 บุคคลท่ีจะเป็นสมาชิกกองทุนตอ้งเป็นบุคคลท่ีอยู่ระหว่างยื่นคาํขอใชบ้ริการชาํระราคาและส่งมอบ

หลักทรัพย์ของสํานักหักบัญชี โดยต้องยื่นคําขอเป็นสมาชิกกองทุนตามแบบท่ีกําหนดต่อผู ้จัดการกองทุน  

โดยผูจ้ดัการกองทุนจะแจง้ผลการรับเป็นสมาชิกกองทุนใหบุ้คคลดงักล่าวทราบ 
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704.03 (2) หน้าที่ของสมาชิกกองทุน 

 สมาชิกกองทุนมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน 

(2) จ่ายเงินคืนกองทุนพร้อมดอกเบ้ียตามขอ้บงัคบัน้ี 

(3) ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด ประกาศ หนงัสือเวียน หรือคาํสัง่ของสาํนกัหกับญัชี 

 

704.03 (3) การพ้นสภาพสมาชิกกองทุน 

 สมาชิกกองทุนพน้จากการเป็นสมาชิกกองทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 (1) พน้จากการเป็นสมาชิกสาํนกัหกับญัชี 

 (2) คา้งจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสองงวดติดต่อกนั 

 (3) ไม่จ่ายเงินคืนกองทุนและดอกเบ้ียตามท่ีผูจ้ดัการกองทุนมีหนงัสือเรียกใหจ่้าย 

 (4) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด ประกาศ หนงัสือเวียน หรือคาํสัง่ของสาํนกัหกับญัชี 

 (5) ลาออกโดยยื่นเป็นหนงัสือต่อผูจ้ดัการกองทุน 

 ให้สมาชิกกองทุนพน้จากการเป็นสมาชิกกองทุนตั้ งแต่วนัท่ีผูจ้ ัดการกองทุนกาํหนด ทั้ งน้ี สมาชิก

กองทุนท่ีพน้จากการเป็นสมาชิกกองทุนยงัคงตอ้งผูกพนัชาํระหน้ีท่ีคา้งชาํระและค่าเสียหายต่อกองทุน อย่างไรก็ดี 

สมาชิกกองทุนท่ีพน้จากการเป็นสมาชิกกองทุนมีสิทธิไดรั้บเงินสมทบท่ีจ่ายเขา้กองทุนและผลประโยชน์ท่ีไดจ้าก

การลงทุนในเงินกองทุนตามจาํนวนท่ีเหลือภายหลงัหกัชาํระหน้ีท่ีคา้งชาํระต่อกองทุน 

 

704.03 (4) การเป็นสมาชิกกองทุนอนัเป็นผลจากการรับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกสํานักหักบัญชี 

 (1) สมาชิกกองทุนท่ีดาํเนินการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกสาํนกัหักบญัชีให้แก่บุคคลผูรั้บโอน ตอ้ง

โอนสิทธิการเป็นสมาชิกกองทุนใหแ้ก่บุคคลผูรั้บโอนนั้นในคราวเดียวกนั เวน้แต่กรณีตาม (2) 

  สมาชิกกองทุนตามวรรคหน่ึงตอ้งยื่นคาํขอโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกองทุนตามแบบท่ีกาํหนดต่อ

ผูจ้ดัการกองทุน โดยใหก้ารโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกองทุนและการรับบุคคลผูรั้บโอนดงักล่าวเป็นสมาชิกกองทุนมี

ผลตั้งแต่วนัท่ีผูจ้ดัการกองทุนกาํหนด 

  สมาชิกกองทุนซ่ึงไดรั้บโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกองทุนตอ้งผูกพนัชาํระหน้ีท่ีสมาชิกกองทุนซ่ึง

โอนสิทธิดงักล่าวคา้งชาํระต่อกองทุน 

 (2) ในกรณีท่ีสมาชิกกองทุนท่ีดาํเนินการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกสํานกัหักบญัชีให้แก่บุคคลผูรั้บ

โอนไม่ดาํเนินการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกองทุนตาม (1) ใหส้มาชิกกองทุนดงักล่าวลาออกจากการเป็นสมาชิก

กองทุน และดาํเนินการใหบุ้คคลผูรั้บโอนนั้นยื่นคาํขอเป็นสมาชิกกองทุนต่อผูจ้ดัการกองทุน โดยตอ้งปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 
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  (2.1) สมาชิกกองทุนตอ้งลาออกโดยยื่นเป็นหนงัสือต่อผูจ้ดัการกองทุน และดาํเนินการใหบุ้คคล

ผูรั้บโอนสิทธิการเป็นสมาชิกสํานักหักบญัชียื่นคาํขอเป็นสมาชิกกองทุนตามแบบท่ีกาํหนดต่อผูจ้ดัการกองทุน

พร้อมกนั โดยใหก้ารลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนและการรับบุคคลผูรั้บโอนดงักล่าวเป็นสมาชิกกองทุนมีผล

ตั้งแต่วนัท่ีผูจ้ดัการกองทุนกาํหนด 

  (2.2) บุคคลผูรั้บโอนสิทธิการเป็นสมาชิกสาํนกัหกับญัชีตอ้งจ่ายเงินสมทบคงท่ีเม่ือแรกเขา้เป็น

สมาชิกกองทุน ในจาํนวนเท่ากบัจาํนวนเงินสมทบท่ีสมาชิกกองทุนท่ีลาออกจ่ายเขา้กองทุนรวมกบัผลประโยชน์

ท่ีไดจ้ากการลงทุนในเงินกองทุนทั้งหมด 

  สมาชิกกองทุนที่ลาออกตกลงให้ผูจ้ดัการกองทุนนาํเงินที่ตนมีสิทธิไดร้ับตามหลกัเกณฑ์ 

704.03 (3) วรรคท้าย มาจ่ายเป็นเงินสมทบคงท่ีของบุคคลผูรั้บโอนสิทธิการเป็นสมาชิกสํานักหักบัญชี หากเงิน

ดงักล่าวมีจาํนวนไม่เพียงพอ ใหบุ้คคลผูรั้บโอนสิทธิการเป็นสมาชิกสาํนกัหกับญัชีจ่ายเงินสมทบคงท่ีในส่วนท่ียงั

ขาดเม่ือแรกเขา้เป็นสมาชิกกองทุน 

 

704.04 คณะกรรมการกองทุน 

704.04 (1) การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน 

 ให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหน่ึงประกอบดว้ยบุคคลจาํนวน 5 คน ไดแ้ก่ บุคคลท่ีตลาดหลกัทรัพย์

แต่งตั้งจาํนวน 2 คน บุคคลท่ีสมาชิกกองทุนเลือกตั้งจาํนวน 2 คน เป็นกรรมการกองทุน และผูจ้ดัการสาํนกัหกับญัชี

หรือผูช่้วยผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยห์รือเทียบเท่าข้ึนไปซ่ึงดูแลงานสาํนกัหกับญัชีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากตลาด

หลกัทรัพยเ์ป็นกรรมการและผูจ้ดัการกองทุนโดยตาํแหน่ง 

 ในการเลือกตั้งกรรมการนั้น ให้สมาชิกกองทุนเลือกตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีผูจ้ดัการกองทุน

กาํหนด และใหค้ณะกรรมการกองทุนเลือกกรรมการกองทุนคนหน่ึงเป็นประธานกองทุน 

 

704.04 (2) วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 ใหก้รรมการกองทุนซ่ึงตลาดหลกัทรัพยแ์ต่งตั้งหรือสมาชิกกองทุนเลือกตั้งมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราว

ละ 2 ปี แต่ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบกาํหนด 1 ปี ใหก้รรมการกองทุนออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 2 คน โดยวิธีจบั

สลากและใหถื้อวา่การออกจากตาํแหน่งโดยจบัสลากเป็นการออกตามวาระดว้ย  

 เม่ือกรรมการกองทุนพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้มีการแต่งตั้ งหรือเลือกตั้ งใหม่ภายใน 30 วนั  

ในระหว่างท่ียงัมิไดมี้การแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการกองทุนข้ึนใหม่ ให้กรรมการกองทุนซ่ึงพน้จากตาํแหน่ง

ดงักล่าวอยูใ่นตาํแหน่งเพ่ือดาํเนินงานต่อไปจนกวา่กรรมการกองทุนซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่เขา้รับหนา้ท่ี 

 กรรมการกองทุนซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่อีกไดไ้ม่เกิน 2 

วาระติดต่อกนั 
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704.04 (3) การพ้นจากตาํแหน่ง 

 นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระตามหลกัเกณฑ ์704.04 (2) กรรมการกองทุนอาจพน้จากตาํแหน่ง

ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 (1) ตาย 

 (2) ถูกถอดถอนโดยตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นผูแ้ต่งตั้ง 

 (3) สมาชิกกองทุนมีมติใหบุ้คคลท่ีไดรั้บเลือกตั้งพน้จากการเป็นกรรมการกองทุน 

 (4) ลาออก 

 (5) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

 (6) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (7) ไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกเวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผิดท่ีไดก้ระทาํโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 ในกรณีท่ีกรรมการกองทุนพน้จากตาํแหน่งก่อนวาระ ตลาดหลกัทรัพยห์รือสมาชิกกองทุนซ่ึงแต่งตั้ง

หรือเลือกตั้งกรรมการกองทุนนั้นอาจแต่งตั้งหรือเลือกตั้งผูอ่ื้นเป็นกรรมการกองทุนแทน แลว้แต่กรณี และใหผู้ ้

ไดรั้บแต่งตั้งหรือเลือกตั้งดาํรงตาํแหน่งแทนอยู่ในตาํแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการกองทุนซ่ึงตนแทน 

 

704.04 (4) การประชุมคณะกรรมการกองทุน 

 การประชุมของคณะกรรมการกองทุน ตอ้งมีกรรมการกองทุนมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการกองทุนทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม  

 ในการประชุมของคณะกรรมการกองทุน ถา้ประธานกรรมการกองทุนไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบติั

หนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการกองทุนท่ีมาประชุมเลือกกรรมการกองทุนคนหน่ึงเป็นประธานกองทุนในท่ีประชุม 

 การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกองทุนคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการ

ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานกองทุนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 

704.04 (5) หน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน 

 คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหน้าท่ีในการวางนโยบายการบริหารเงินกองทุนและกํากับดูแล 

การดาํเนินการของผูจ้ดัการกองทุนให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี โดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนตามท่ีสํานกัหักบญัชี

กาํหนด 

 ในการวางนโยบายการบริหารเงินกองทุน คณะกรรมการกองทุนอาจกาํหนดใหล้งทุนในหลกัทรัพยห์รือ

ทรัพยสิ์นอ่ืนหรือไปหาดอกผล โดยคาํนึงถึงสภาพคล่องและความเส่ียงในการลงทุนตลอดจนผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน

ต่อเสถียรภาพของระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสํานกัหักบญัชี โดยให้นาํหลกัเกณฑว์่าดว้ยการ
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บริหารหลกัประกนัมาใชก้บัการบริหารเงินกองทุนโดยอนุโลม ทั้งน้ี คณะกรรมการกองทุนอาจกาํหนดใหล้งทุนใน

หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีคณะกรรมการกองทุนกาํหนดเป็นคราว ๆ ไปได ้

 ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ ค่าประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการกองทุนและค่าสอบบญัชี ให้

หกัจากเงินกองทุน 

 

704.05 การจัดการกองทุน 

 ผูจ้ดัการกองทุนมีอาํนาจดาํเนินการโดยทัว่ไป เก็บรักษาดูแลและจดัการเงินกองทุนเพ่ือให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ของการจดัตั้งกองทุนและการดาํเนินการตามขอ้บงัคบัน้ี ตลอดจนเป็นผูแ้ทนของกองทุนในกิจการท่ี

เก่ียวกบับุคคลภายนอก และเพ่ือการน้ีผูจ้ดัการกองทุนจะมอบหมายใหบุ้คคลใด ๆ กระทาํการแทนกไ็ด ้

 

*704.05 (1) การบริหารเงนิกองทุน 

 ในการบริหารเงินกองทุน ผูจ้ดัการกองทุนหรือบุคคลท่ีผูจ้ดัการกองทุนมอบหมายมีอาํนาจบริหาร

เงินกองทุนตามนโยบายการบริหารเงินกองทุนท่ีคณะกรรมการกองทุนกาํหนด 

 กรณีท่ีมีผลประโยชน์จากการบริหารเงินกองทุนตามวรรคหน่ึงไม่ว่าจะเป็นผลกาํไรหรือผลขาดทุน 

ผูจ้ดัการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนอาจจดัสรรผลประโยชน์ดงักล่าวภายหลงัหักค่า

บริหารจดัการแลว้ เขา้กองทุน Clearing Fund ในส่วนท่ีเป็นเงินสมทบของตลาดหลกัทรัพย ์และเป็นเงินสมทบผนั

แปรของสมาชิกกองทุน โดยเฉล่ียตามสัดส่วนท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ละสมาชิกกองทุนแต่ละรายไดส้มทบเขา้กองทุน 

Clearing Fund และรายงานใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ละสมาชิกกองทุนทราบภายในระยะเวลาท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

 การคาํนวณผลประโยชนท่ี์จะจดัสรรเขา้กองทุน Clearing Fund ตามวรรคสอง ใหค้าํนวณนบัแต่วนัท่ีได้

เป็นสมาชิกกองทุนจนถึงวนัท่ีพน้จากการเป็นสมาชิกกองทุน ยกเวน้กรณีท่ีสมาชิกกองทุนพน้จากการเป็นสมาชิก

กองทุนก่อนวนัส้ินรอบปีบญัชี ใหค้าํนวณนบัแต่วนัท่ีไดเ้ป็นสมาชิกกองทุนจนถึงวนัท่ีมีการคาํนวณทางบญัชีคร้ัง

สุดทา้ยก่อนพน้จากการเป็นสมาชิกกองทุน  

 (*ความในหลักเกณฑ์ 704.05 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี หมวด 700 

ทรัพย์สินเพ่ือความมัน่คง ลงวนัท่ี 16 ธันวาคม 2565 ซ่ึงมผีลใช้บังคับวนัท่ี 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป)  

 

704.05 (2) หน้าที่ของผู้จดัการกองทุน 

 (1) ผูจ้ดัการกองทุนตอ้งจดัทาํและเก็บรักษาบญัชีแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนแยกต่างหาก

จากบญัชีและเอกสารเก่ียวกบัการเงินของสาํนกัหกับญัชี  

 (2) ผูจ้ดัการกองทุนตอ้งจดัใหม้ีการทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินรอบปีบัญชีของ

กองทุนท่ีผูส้อบบญัชีรับรองแลว้ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
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 (3) ผูจ้ดัการกองทุนตอ้งจดัส่งสาํเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนท่ีคณะกรรมการกองทุนไดพิ้จารณา

อนุมติัแลว้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ละสมาชิกกองทุนภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมติั 

 

704.05 (3) ผู้สอบบัญชี 

 ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของกองทุน 

ทุกรอบปีบญัชี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกกไ็ด ้

  

705 เงินสํารองเพ่ือความมัน่คงของสํานักหักบัญชีในส่วนของตลาดหลกัทรัพย์  

 (SET Reserve Fund) 

705.01 การวางเงินสํารองเพ่ือความมั่นคงของสํานักหักบัญชีในส่วนของตลาดหลักทรัพย์  

 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะวางเงินสาํรองเพ่ือความมัน่คงของสาํนกัหกับญัชีในส่วนของตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นแหล่ง

เงินทุนให้แก่สํานักหักบัญชีเพ่ือรองรับความเสียหายที่อาจเกิดจากการผิดนดัชําระราคาหรือผิดนดัส่งมอบ

หลกัทรัพย ์หรือความเสียหายอื่นที่อาจเกิดจากการกระทาํของสมาชิกในกิจการท่ีเก่ียวกับการชําระราคาและ 

ส่งมอบหลกัทรัพยข์องสาํนกัหกับญัชี 

 

705.02 การบริหารเงนิสํารองเพ่ือความมัน่คงของสํานักหักบัญชีในส่วนของตลาดหลกัทรัพย์  

 ใหส้าํนกัหกับญัชีหรือบุคคลท่ีสาํนกัหกับญัชีมอบหมายเป็นผูดู้แลการบริหารเงินสาํรองเพ่ือความมัน่คงของ

สาํนกัหกับญัชีในส่วนของตลาดหลกัทรัพย ์โดยใหน้าํนโยบายการบริหารหลกัประกนัมาใชก้บัการบริหารเงินสาํรอง

เพ่ือความมัน่คงของสาํนกัหกับญัชีในส่วนของตลาดหลกัทรัพยโ์ดยอนุโลม 

 

706 การใช้ทรัพย์สินเพ่ือความมัน่คง 

706.01 การใช้ทรัพย์สินเพ่ือความมัน่คง 

 เพ่ือใหก้ารใชท้รัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คงในการชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดัพร้อมค่าเสียหาย

เป็นไปตามขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี หรือทดแทนความเสียหายอ่ืนท่ีเกิดจากการกระทาํของสมาชิกในกิจการท่ี

เก่ียวกบัการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสาํนักหักบัญชี ใหผู้จ้ดัการกองทุนมีอาํนาจใชท้รัพยสิ์นเพ่ือ

ความมัน่คงตาม (1) (2) (3) และ (4) และใหส้าํนกัหกับญัชีมีอาํนาจใชท้รัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คงตาม (5) โดยเป็นไป

ตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

 (1) เงินกองทุนในส่วนเงินสมทบของสมาชิกกองทุนผูผ้ิดนดัหรือสมาชิกกองทุนผูก้ระทาํความเสียหาย 

แลว้แต่กรณี 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 700 ทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คง 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั    700-8       13 ธนัวาคม 2559 

 (2) เงินกองทุนในส่วนเงินสมทบของตลาดหลกัทรัพยต์ามจาํนวนท่ีสาํนกัหกับญัชีประกาศกาํหนดเป็น

ส่วนท่ีหน่ึง  

 (3) เงินกองทุนในส่วนเงินสมทบของสมาชิกกองทุนรายอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูผ้ิดนดัหรือไม่ใช่ผูก้ระทาํความ

เสียหาย แลว้แต่กรณี 

 (4) เงินกองทุนในส่วนเงินสมทบของตลาดหลกัทรัพยส่์วนท่ีเหลือภายหลงัหักเงินสมทบของตลาด

หลกัทรัพยส่์วนท่ีหน่ึง  

 (5) เงินสาํรองเพ่ือความมัน่คงของสาํนกัหกับญัชีในส่วนของตลาดหลกัทรัพย ์(SET Reserve Fund) 

 การใชเ้งินกองทุนตาม (3) ใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนของเงินสมทบท่ีสมาชิกกองทุนจ่ายเขา้กองทุน 

 การใช้เงินกองทุนตาม (2) ตามสัดส่วนท่ีสํานักหักบญัชีประกาศกาํหนดนั้น สํานักหักบญัชีอาจประกาศ

เปล่ียนแปลงสดัส่วนการใชเ้งินสมทบดงักล่าวไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 

706.02 การคืนเงนิทรัพย์สินเพ่ือความมัน่คง 

 (1) เม่ือมีการใชท้รัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คงตามหลกัเกณฑ ์706.01 แลว้ สมาชิกผูผ้ิดนดัมีหนา้ท่ีชาํระเงิน

คืนตามจาํนวนท่ีมีการใชเ้งินทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คงพร้อมดอกเบ้ียนบัแต่วนัท่ีมีการใชเ้งิน  

  ดอกเ บ้ียตามวรรคหน่ึงให้คํานวณตามอัตราดอกเ บ้ียสูงสุดตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบ้ีย 

เงินใหกู้ย้ืมของสถาบนัการเงินนบัแต่วนัท่ีมีการใชเ้งินทรัพยสิ์นเพื่อความมัน่คงจนถึงวนัท่ีชาํระเงินคืน เวน้แต่

คณะกรรมการกองทุนและ/หรือสาํนกัหกับญัชี (แลว้แต่กรณี) จะกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

  ผูจ้ดัการกองทุนและ/หรือสํานกัหกับญัชี (แลว้แต่กรณี) อาจเรียกค่าปรับการใชเ้งินทรัพยสิ์นเพื่อ

ความมัน่คงจากสมาชิกผูผ้ิดนดั โดยกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแจง้ใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้ 

 (2) ในกรณีท่ีสมาชิกผูผ้ิดนดัไม่ชาํระเงินคืนทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คงและดอกเบ้ียภายในวนัท่ีมีการ

ใชเ้งิน ผูจ้ดัการกองทุนและ/หรือสาํนกัหกับญัชี (แลว้แต่กรณี) อาจดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

  (2.1) ระงบัการชาํระราคาท่ีสมาชิกผูผ้ิดนดัมีสิทธิไดรั้บตามรายงานในวนัท่ีมีการใชเ้งินทรัพยสิ์น

เพ่ือความมัน่คงและในวนัถดัไป และนาํเงินดงักล่าวมาชาํระคืนทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คงและดอกเบ้ีย 

  (2.2) ระงบัการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือการส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพยท่ี์

สมาชิกผูผ้ิดนัดมีสิทธิได้รับตามรายงานในวนัท่ีมีการใช้เงินทรัพย์สินเพ่ือความมัน่คงและในวนัถดัไป และขาย

หลกัทรัพยด์งักล่าวเพ่ือนาํเงินมาชาํระคืนทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คงและดอกเบ้ีย 

  ทั้งน้ี ตามจาํนวนท่ีมีการใช้เงินทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คงหักดว้ยจาํนวนเงินกองทุนในส่วนเงิน

สมทบของสมาชิกผูผ้ิดนดัจนกวา่จะไดมี้การชาํระเงินคืนทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คงและดอกเบ้ีย 

 (3) เม่ือสมาชิกผูผ้ิดนดัหรือสมาชิกผูก้ระทาํความเสียหายไดช้าํระเงินคืนทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คงให้แก่

ผูจ้ดัการกองทุนและ/หรือสาํนกัหกับญัชี (แลว้แต่กรณี) ใหจ้ดัสรรเงินดงักล่าวคืนตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี   



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 700 ทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คง 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั    700-9       13 ธนัวาคม 2559 

  (3.1) เงินสํารองเพ่ือความมัน่คงของสํานักหักบญัชีในส่วนของตลาดหลกัทรัพย ์(SET Reserve 

Fund) 

  (3.2) เงินกองทุนในส่วนเงินสมทบของตลาดหลกัทรัพยส่์วนท่ีเหลือภายหลงัหักเงินสมทบของ

ตลาดหลกัทรัพยส่์วนท่ีหน่ึง  

  (3.3) เงินกองทุนในส่วนเงินสมทบของสมาชิกกองทุนรายอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูผ้ิดนดัหรือไม่ใช่ผูก้ระทาํ

ความเสียหาย แลว้แต่กรณี 

  (3.4) เงินกองทุนในส่วนเงินสมทบของตลาดหลกัทรัพยต์ามจาํนวนท่ีสํานักหักบัญชีประกาศ

กาํหนดเป็นส่วนท่ีหน่ึง  

  (3.5) เงินกองทุนในส่วนเงินสมทบของสมาชิกกองทุนผูผ้ิดนดัหรือสมาชิกกองทุนผูก้ระทาํ

ความเสียหาย แลว้แต่กรณี 

  การคืนเงินตาม (3.3) ใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนท่ีไดมี้การนาํเงินดงักล่าวออกใชต้ามหลกัเกณฑ ์706.01  

 

706.03 การวางหลกัประกนั 

 (1) ในกรณีท่ีหลกัทรัพยใ์นบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือการส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพยข์องสมาชิกผูผ้ิด

นดัท่ีระงบัไวต้ามหลกัเกณฑ ์706.02 (2) (2.2) มีมูลค่าไม่เพียงพอกบัจาํนวนท่ีมีการใชท้รัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คงหักดว้ย

จาํนวนเงินกองทุนในส่วนเงินสมทบของสมาชิกกองทุนผูผ้ิดนดั  ผูจ้ดัการกองทุนและ/หรือสาํนกัหกับญัชี (แลว้แต่

กรณี) อาจเรียกให้สมาชิกผูผ้ิดนดัวางหลกัประกนัให้ครบถว้น โดยสมาชิกผูผ้ิดนดัตอ้งวางหลกัประกนัดงักล่าว

อยา่งชา้ในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีมีการใชท้รัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คง 

  หากสมาชิกผูผ้ิดนดัไม่วางหลกัประกนัหรือวางหลกัประกนัไวแ้ต่ไม่ครบถว้น ผูจ้ดัการกองทุนและ/

หรือสํานกัหกับญัชี (แลว้แต่กรณี) อาจมีหนังสือเรียกให้สมาชิกนั้นชาํระเงินคืนทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คงและ

ดอกเบ้ียภายในเวลาท่ีกาํหนด ถา้สมาชิกผูผ้ิดนดัไม่ดาํเนินการดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทุนอาจกาํหนดใหพ้น้จากการเป็น

สมาชิกกองทุน และ/หรือสาํนกัหกับญัชีอาจถือเป็นเหตุผิดนดัต่อสาํนกัหกับญัชีได ้ 

 (2) ในกรณีท่ีสมาชิกผูผ้ิดนดัไดว้างหลกัประกนัแลว้ แต่ไม่ชาํระเงินคืนทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คงและ

ดอกเบ้ียภายในเวลาท่ีผูจ้ดัการกองทุนและ/หรือสํานกัหกับญัชี (แลว้แต่กรณี) กาํหนด ผูจ้ดัการกองทุนและ/หรือ

สาํนกัหกับญัชี (แลว้แต่กรณี) อาจดาํเนินการบงัคบัหลกัประกนัดงักล่าวเพ่ือนาํเงินมาชาํระคืนทรัพยสิ์นเพ่ือความ

มัน่คงและดอกเบ้ียจนครบถว้น 

 การระงับการชําระราคาหรือการระงับการส่งมอบหลกัทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์ 706.02 หรือการบังคับ

หลกัประกนัตามหลกัเกณฑ ์706.03 (2) ผูจ้ดัการกองทุนอาจมอบหมายใหส้าํนกัหกับญัชีเป็นผูด้าํเนินการแทน 

 เม่ือผูจ้ดัการกองทุนและ/หรือสํานกัหกับญัชี (แลว้แต่กรณี) ไดใ้ช้เงินทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คงให้แก่

สาํนกัหกับญัชีตามหลกัเกณฑ ์706.01 เพ่ือใชใ้นการชาํระราคาท่ีผิดนดัหรือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดัทั้งหมดหรือ

บางส่วนพร้อมค่าเสียหายแลว้ ถา้สาํนกัหกับญัชีระงบัเงินหรือหลกัทรัพยท่ี์สมาชิกผูผ้ิดนดัมีสิทธิไดรั้บหรือยึดถือ



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 700 ทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คง 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั    700-10       13 ธนัวาคม 2559 

หลกัประกนัท่ีสมาชิกผูผ้ิดนดัไดว้างเป็นประกนัไวเ้พ่ือประโยชน์ต่อการชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดั

และค่าเสียหาย ให้ผูจ้ดัการกองทุนและ/หรือสํานกัหกับญัชี (แลว้แต่กรณี) มีสิทธิระงบัหรือบงัคบัเงิน หลกัทรัพย ์

หรือหลกัประกนัดงักล่าว เพ่ือประโยชนต่์อการชาํระเงินคืนทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คงและดอกเบ้ีย 

 

707 เบ็ดเตลด็  

 (1) ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการชําระหน้ีของสมาชิกผู ้ผิดนัด การระงับการชําระราคาหรือ 

การระงบัการส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์สมาชิกผูผ้ิดนดัมีสิทธิไดรั้บตามรายงาน หรือการบงัคบัหลกัประกนัท่ีสมาชิก 

ผูผ้ิดนดัไดว้างไวว้่าเป็นการดาํเนินการเพ่ือประโยชน์ต่อการชาํระหน้ีผิดนดัหรือการชาํระเงินคืนทรัพยสิ์นเพ่ือความ

มัน่คงแลว้ ใหถื้อว่าเป็นการดาํเนินการเพ่ือประโยชนต่์อการชาํระหน้ีผิดนดัใหก้บัสาํนกัหกับญัชีเป็นลาํดบัก่อน 

 (2) ในกรณีท่ีมีความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําของสมาชิกในกิจการท่ีเก่ียวกับการชําระราคา 

และส่งมอบหลกัทรัพยข์องสํานักหักบญัชี ผูจ้ดัการกองทุนและ/หรือสํานกัหกับญัชี (แลว้แต่กรณี) อาจใช้เงิน

ทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คงเพ่ือทดแทนความเสียหายดงักล่าว โดยนาํหลกัเกณฑ ์706 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

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

 

(*ความในหมวด 700 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของสาํนักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 

700 ทรัพย์สินเพ่ือความมัน่คง ลงวนัท่ี 13 ธันวาคม 2559 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 มนีาคม 2560 เป็นต้นไป) 
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