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ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์ 
 หมวด 600 การผิดนดัชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั         600 - 1 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

ข้อบังคบั 

หมวด 600 การผดินัดชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 
 
601 หลกัการดําเนินการ 
 สํานักหักบญัชีจะแยกพิจารณาดาํเนินการกรณีผิดนัดในบัญชีของลูกคา้ออกจากบัญชีของ
สมาชิก โดยหากมีการผิดนดัในบญัชีใด สาํนกัหกับญัชีอาจดาํเนินการใดๆ กบับญัชีนั=นโดยจะไม่นาํเงิน
หรือหลกัประกนัอื�นใดในบญัชีของลกูคา้มาใชใ้นการชาํระหนี=หรือดาํเนินการใดกบับญัชีของสมาชิก 
 

602 เหตุผดินัด 
602.01 เหตุผดินัด 
 หากเกิดกรณีดงัต่อไปนี=กบัสมาชิกใหถื้อวา่สมาชิกผิดนดั 

 (1)  สมาชิกไม่ชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยห์รือวางหลกัประกนัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และเงื�อนไขที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

 (2)  สมาชิกไม่สมทบเงินกองทุน Clearing Fund ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขที�
สาํนักหกับญัชีกาํหนด 
 (3) สมาชิกไม่ชําระค่าธรรมเนียม ดอกเบี=ย ค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใชจ้่ายอื�นใดที�
สมาชิกมีภาระผกูพนัต่อสาํนกัหกับญัชีตามที�สาํนกัหกับญัชีเรียกเกบ็ 
 (4)  สมาชิกถูกฟ้องลม้ละลายและศาลมีคาํสั�งพิทกัษ์ทรัพย ์หรืออยู่ในช่วงดาํเนินการทาง
กฎหมายหรือมีสภาพคล่องหรือมีฐานะทางการเงินลดลง จนเป็นเหตุให้สมาชิกรายดงักล่าวไม่สามารถ
ดาํเนินการชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยไ์ดต้ามปกติ 
 (5)  สมาชิกไม่ชาํระหนี= อื�นใดที�เกี�ยวเนื�องกบัการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์�สมาชิก
มีหนา้ที�ตอ้งชาํระต่อสาํนกัหกับญัชี 
 หากสมาชิกรายที�ผิดนดัสามารถแสดงไดว้่าสมาชิกมีเงินหรือหลกัทรัพยเ์พียงพอที�จะทาํการ
ชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยใ์นบญัชีของลูกคา้หรือบญัชีของสมาชิก แต่การผิดนดันั=นเกิดจากความ
ผิดพลาดในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที� (Human Error) ของสมาชิกและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยห์รือเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบติังานของธนาคารที�
ไดรั้บอนุญาตใหท้าํการชาํระราคาแทน หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ในระบบการประมวลผลของสมาชิกหรือ
ของธนาคารที�ไดรั้บอนุญาตใหท้าํการชาํระราคาแทน สํานกัหกับญัชีอาจพิจารณาผ่อนผนัการดาํเนินการ
ต่อสมาชิกกรณีผิดนดัเป็นรายกรณี  
 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์ 
 หมวด 600 การผิดนดัชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั         600 - 2 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

*602.02 มูลค่าการผดินัดชําระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพย์หรือวางหลกัประกนั 

 ในกรณีที�สมาชิกทั�วไปผูมี้หน้าที�ชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามรายงานของสาํนัก
หักบัญชีหรือบุคคลอื�นที�สมาชิกมอบหมายให้ทาํการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์แทนสมาชิก
ไม่ดาํรงเงินในบญัชีเงินฝาก หรือไม่ไดด้าํรงหลกัทรัพยใ์นบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหรือรับมอบ
หลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และภายในระยะเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด ใหถื้อว่าสมาชิกผิดนดั
นบัตั=งแต่วนัที�ครบกาํหนดเวลาชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามจาํนวนในกรณีดงัต่อไปนี=  

(1) กรณีผิดนดัชาํระราคาหลกัทรัพย ์
(1.1) กรณีสมาชิกทั�วไปผิดนดัชาํระราคาหลกัทรัพยต์ามขอ้มูล Net Clearing ใหถื้อว่า

มีมลูค่าการผิดนดัชาํระราคาตามจาํนวนเงินที�ไม่ดาํรงเงินในบญัชีเงินฝากใหค้รบถว้น  
(1.2) กรณีบุคคลอื�นที�สมาชิกมอบหมายให้ทาํการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์

แทนสมาชิกไม่ดาํรงเงินในบญัชีเงินฝากไม่ว่าทั=งหมดหรือบางส่วนตามขอ้มูล Net Clearing ให้ถือว่า
มีมูลค่าการผิดนัดชาํระราคาตามจาํนวนเงินทั=งจาํนวน แมว้่าจะไดด้าํรงเงินในบญัชีเงินฝากดงักล่าวไว้
บางส่วนแลว้กต็าม 

(1.3) กรณีสมาชิกทั�วไปผิดนดัชาํระราคาหลกัทรัพยต์ามขอ้มูล Gross Clearing แต่ละ
รายการไม่ว่าทั= งหมดหรือบางส่วน ให้ถือว่ามีมูลค่าการผิดนัดชาํระราคาหลกัทรัพย์ตามจาํนวนเงิน
ที�มีหนา้ที�ดาํรงเงินในบญัชีเงินฝากทั=งจาํนวนตามรายการการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์�มีการผิดนดั
แต่ละรายการ แมว้า่จะไดด้าํรงเงินในบญัชีเงินฝากดงักล่าวไวบ้างส่วนแลว้กต็าม 

(2) กรณีผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพย ์

 (2.1) กรณีสมาชิกทั�วไปผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยต์ามขอ้มูล Net Clearing ให้ถือว่า
มีมูลค่าการผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยต์ามจาํนวนที�ไม่ไดด้าํรงไวห้รือตามจาํนวนที�ไม่สมบูรณ์ บกพร่อง 
หรือถูกรอนสิทธิในบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพย ์  
 (2.2)  กรณีบุคคลอื�นที�สมาชิกมอบหมายให้ทาํการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์
แทนสมาชิกไม่ดาํรงหลกัทรัพยใ์นบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพยต์ามขอ้มูล 
Net Clearing ไม่ว่าทั=งหมดหรือบางส่วน ให้ถือว่ามีมูลค่าการผิดนัดส่งมอบหลกัทรัพยต์ามจาํนวน
ในรายการที�ยกเลิก แมว้่าจะไดด้าํรงหลกัทรัพยไ์วบ้างส่วนหรือหลกัทรัพยที์�ดาํรงไวบ้างส่วนสมบูรณ์ 
ไม่บกพร่อง หรือไม่ถกูรอนสิทธิกต็าม 

 (2.3) กรณีสมาชิกทั�วไปผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยต์ามขอ้มูล Gross Clearing แต่ละ
รายการไม่ว่าทั=งหมดหรือบางส่วน ให้ถือว่ามีมูลค่าการผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยต์ามจาํนวนที�มีหนา้ที�
ดาํรงหลกัทรัพยใ์นบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพยท์ั=งจาํนวนตามรายการ
การชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์�มีการผิดนดัแต่ละรายการ แมว้่าจะไดด้าํรงหลกัทรัพยไ์วบ้างส่วน
หรือหลกัทรัพย์ที�ดาํรงไวบ้างส่วนสมบูรณ์ ไม่บกพร่อง หรือไม่ถูกรอนสิทธิในบัญชีฝากหลกัทรัพย์
ดงักล่าวแลว้กต็าม 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์ 
 หมวด 600 การผิดนดัชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั         600 - 3 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 602.02 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี!แทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ในส่วน

ที+เกี+ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 600 การผิดนัดชาํระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ลงวันที+ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ+ งมีผล

บังคับใช้ตั!งแต่วนัที+ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 

603 การดําเนินการกรณีผดินัด 
*603.01 การผดินัดชําระราคาหลกัทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์ 602.01 (1) 
 หากสมาชิกทั�วไปผิดนัดชําระราคาหลกัทรัพยต์ามเหตุผิดนัดหลกัเกณฑ์ 602.02 (1) (1.1) 
สมาชิกดงักล่าวตอ้งชาํระราคาหลกัทรัพยต์ามจาํนวนเงินที�ผิดนดัและค่าเสียหายที�เกิดจากการผิดนดัใหแ้ก่
สํานักหักบญัชีให้ถูกตอ้งครบถว้นภายใน 4 วนัทาํการถดัจากวนัที�สมาชิกผิดนัดชาํระราคา โดย
สาํนักหักบญัชีอาจดาํเนินการประการใดประการหนึ� งหรือหลายประการดงัต่อไปนี= จนกว่าจะไดร้ับ
ชาํระราคาหลกัทรัพยที์�ผิดนดัและค่าเสียหายจนครบถว้น 

**(1) ระงบัการโอนและหักโอนหลกัทรัพยใ์นบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหรือ
รับมอบหลกัทรัพย ์(Settlement Account) เพื�อสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกผูผ้ิดนัดที�มีสิทธิรับมอบ
ในวนัแรกที�ถือว่าผิดนดัชาํระราคาและในวนัถดัไป และขายหลกัทรัพยที์�ระงบัไวใ้นบญัชีดงักล่าวเพื�อ
นาํเงินมาชาํระราคาหลกัทรัพยที์�ผิดนัดและค่าเสียหายตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการที�สํานัก
หกับญัชีกาํหนด  

(2) ระงบัการชาํระราคาหลกัทรัพยที์�สมาชิกผูผ้ิดนดัมีสิทธิไดรั้บตามรายงานในวนัแรกที�
ถือวา่ผิดนดัชาํระราคาและในวนัถดัไป และนาํเงินที�สมาชิกผูผิ้ดนดัมีสิทธิไดรั้บมาชาํระราคาหลกัทรัพยที์�
ผิดนดัและค่าเสียหาย 

(3) เรียกใหส้มาชิกผูผ้ิดนดัวางหลกัประกนัตามที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนดเพื�อเป็นประกนัว่า
สมาชิกผูผ้ิดนดัจะชาํระราคาหลกัทรัพยที์�ผิดนดัและค่าเสียหายให้แก่สํานกัหักบญัชี และอาจดาํเนินการ
บงัคบัหลกัประกนัดงักล่าวเพื�อนาํเงินมาชาํระราคาหลกัทรัพยที์�ผิดนดัและค่าเสียหาย 
 ในกรณีที�สมาชิกดงักล่าวไม่วางหลกัประกนั วางหลกัประกนัไม่ครบถว้น หรือสาํนกั
หกับญัชีบงัคบัหลกัประกนัไดไ้ม่เพียงพอภายในเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด สาํนกัหกับญัชีอาจระงบัการ
ใหบ้ริการการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ก่สมาชิกผูผ้ิดนดันั=น 

(4)  บงัคับชาํระหนี= จากหลกัประกันที�สมาชิกผูผ้ิดนัดวางไวเ้พื�อเป็นประกันการบริหาร
ความเสี�ยงในระบบชาํระราคาหลกัทรัพย ์ และนาํเงินมาชาํระราคาหลกัทรัพยที์�ผิดนัดและค่าเสียหายที�
สมาชิกผิดนดัชาํระราคาเพื�อชาํระราคาใหแ้ก่สมาชิกผูมี้สิทธิไดรั้บ 

(5)  ดาํเนินการใชเ้งินกองทุน Clearing Fund ตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการที�กาํหนด
ในส่วนที�เกี�ยวกบักองทุน Clearing Fund  
 หากบุคคลอื�นที�สมาชิกมอบหมายให้ทาํการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ทนสมาชิกไม่
ดาํรงเงินในบญัชีเงินฝากตามหลกัเกณฑ ์602.02 (1) (1.2) สาํนกัหกับญัชีอาจยกเลิกรายการชาํระราคาและ



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์ 
 หมวด 600 การผิดนดัชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั         600 - 4 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

ส่งมอบหลกัทรัพยที์�มีการผิดนดั โดยสมาชิกตอ้งชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามรายงานของสาํนกั
หกับญัชีที�มีการแกไ้ขปรับปรุงขอ้มลูตามรายการที�ยกเลิกแลว้ 

นอกจากการดาํเนินการกบัสมาชิกผูผ้ิดนดัชาํระราคาหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์603.01 แลว้  
สาํนกัหกับญัชีอาจระงบัการใหบ้ริการการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ก่สมาชิกผูผ้ิดนดัชาํระราคา
หลกัทรัพยแ์ละ/หรือยงัไม่ไดช้าํระราคาหลกัทรัพยที์�ผิดนดัและค่าเสียหายตามหลกัเกณฑ ์603.01 จนกว่า
จะมีการชาํระราคาหลกัทรัพยที์�ผิดนดัและค่าเสียหายจนครบถว้น 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 603.01 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี!แทน โดยข้อบังคับสาํนักหักบัญชี (ในส่วน

ที+เกี+ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 600 การผิดนัดชาํระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ลงวนัที+ 1 ตุลาคม 2557 ซึ+งมีผลบังคับใช้

ตั!งแต่วนัที+ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป) 

   (** ความในหลักเกณฑ์ 603.01 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี!แทน โดยข้อบังคับสาํนักหักบัญชี 

(ในส่วนที+กี+ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 600 การผิดนัดชาํระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ลงวันที+ 29 พฤษภาคม 2558 

ซึ+งมีผลบังคับใช้ตั!งแต่วนัที+ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 
*603.02 การผดินัดส่งมอบหลกัทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์ 602.01 (1) 

หากสมาชิกทั�วไปผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยต์ามเหตุผิดนดัหลกัเกณฑ ์602.02 (2) (2.1) สมาชิก
ดงักล่าวตอ้งส่งมอบหลกัทรัพยต์ามจาํนวนหลกัทรัพยที์�ผิดนดัและค่าเสียหายที�เกิดจากการผิดนดัใหแ้ก่
สาํนักหักบญัชีให้ถูกตอ้งครบถว้นภายใน 4 วนัทาํการถดัจากวนัที�สมาชิกผิดนัดส่งมอบหลกัทรัพย ์
โดยสํานกัหักบญัชีหรือบุคคลตามที�สํานกัหักบญัชีมอบหมายจะดาํเนินการยืมหลกัทรัพยจ์ากบุคคลอื�น
ใหก้บัสมาชิกผูผ้ิดนดั หรือให้ยืมหลกัทรัพยแ์ก่สมาชิกผูผ้ิดนดั ตามประเภท ชนิด และจาํนวนเดียวกนั
กบัที�สมาชิกผิดนดัส่งมอบเพื�อส่งมอบให้แก่สมาชิกผูม้ีสิทธิไดร้ับตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที�
สําน ักหักบญัชีกาํหนด และสํานักหักบัญชีอาจดาํเนินการประการใดประการหนึ� งหรือหลายประการ
ดงัต่อไปนี=  จนกวา่จะไดรั้บมอบหลกัทรัพยที์�ผิดนดัและค่าเสียหายจนครบถว้น 

(1) ระงบัการชาํระราคาหลกัทรัพยที์�สมาชิกผูผ้ิดนดัมีสิทธิไดร้ับตามรายงานในวนัแรก
ที�ถือวา่ผิดนดัส่งมอบและในวนัถดัไปตามอตัราที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด โดยเป็นจาํนวนหน่วยการซื=อขาย
ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการซื=อเพื�อส่งมอบหลกัทรัพยที์�ผิดนดั (Buy –in) และนาํเงินที�
สมาชิกผูผ้ิดนดัมีสิทธิไดรั้บนั=นไปซื=อหลกัทรัพยต์ามประเภท ชนิด และจาํนวนเดียวกนักบัหลกัทรัพยที์�
สมาชิกผิดนดัส่งมอบเพื�อส่งมอบใหแ้ก่สมาชิกผูมี้สิทธิไดรั้บ  

(2) ระงบัการโอนหรือการหักโอนหลกัทรัพยใ์นบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหรือ
รับมอบหลกัทรัพย ์(Settlement Account) เพื�อสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกผูผ้ิดนัดที�มีสิทธิรับมอบ
ในวนัแรกที�ถือวา่ผิดนดัส่งมอบและในวนัถดัไป และขายหลกัทรัพยที์�ระงบัไวเ้พื�อนาํเงินไปซื=อหลกัทรัพย์
ตามประเภท ชนิด และจาํนวนเดียวกนักบัหลกัทรัพยที์�สมาชิกผิดนัดส่งมอบเพื�อส่งมอบให้แก่สมาชิก
ผูมี้สิทธิไดรั้บตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์ 
 หมวด 600 การผิดนดัชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั         600 - 5 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

(3) เรียกให้สมาชิกผูผ้ิดนดัวางหลกัประกนัตามที�สาํนกัหักบญัชีกาํหนดเพื�อเป็นประกนั
ว่าสมาชิกผูผ้ิดนัดจะส่งมอบหลกัทรัพยที์�ผิดนัดและค่าเสียหายให้แก่สํานกัหักบญัชี และสํานักหักบญัชีอาจ
ดาํเนินการบงัคบัหลกัประกนัดงักล่าวเพื�อนาํเงินไปซื=อหลกัทรัพยต์ามประเภท ชนิด และจาํนวนเดียวกนั
กบัหลกัทรัพยที์�สมาชิกผิดนดัส่งมอบเพื�อส่งมอบใหแ้ก่สมาชิกผูมี้สิทธิไดรั้บ  

ในกรณีที�สมาชิกผูผ้ิดนดัไม่วางหลกัประกนั วางหลกัประกนัไม่ครบถว้น หรือสํานกั
หกับญัชีบงัคบัหลกัประกนัไดไ้ม่เพียงพอตามเวลาที�สํานกัหักบญัชีกาํหนด สํานกัหกับญัชีอาจระงบัการ
ใหบ้ริการการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ก่สมาชิกผูผ้ิดนดันั=น 

(4)  บงัคบัชาํระหนี= จากหลกัประกันที�สมาชิกผูผ้ิดนัดวางไวเ้พื�อเป็นประกนัการบริหาร
ความเสี�ยงในระบบส่งมอบหลกัทรัพย ์และนาํเงินไปซื=อหลกัทรัพยต์ามประเภท ชนิด และจาํนวนเดียวกนั
กบัที�สมาชิกผิดนดัส่งมอบเพื�อส่งมอบใหแ้ก่สมาชิกผูมี้สิทธิไดรั้บ  

(5)  ดาํเนินการใชเ้งินกองทุน Clearing Fund ตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการที�กาํหนด
ในส่วนที�เกี�ยวกบักองทุน Clearing Fund 

การซื= อหลกัทรัพย์เพื�อส่งมอบให้แก่สมาชิกผูมี้สิทธิได้รับตาม (1) ถึง (4) ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามหลกัเกณฑ ์603.05 

หากบุคคลอื�นที�สมาชิกมอบหมายให้ทาํการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ทนสมาชิก
ไม่ดาํรงหลกัทรัพยใ์นบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์
602.02 (2) (2.2) สาํนักหักบญัชีอาจยกเลิกรายการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์�มีการผิดนัด 
โดยสมาชิกตอ้งชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามรายงานของสํานกัหักบญัชีที�มีการแกไ้ขปรับปรุง
ขอ้มลูตามรายการที�ยกเลิกแลว้ 

นอกจากการดาํเนินการกับสมาชิกผูผ้ิดนัดส่งมอบหลกัทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์ 603.02 แลว้ 
สํานักหักบญัชีอาจระงบัการให้บริการแก่สมาชิกผูผ้ิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยแ์ละ/หรือยงัไม่ไดส่้งมอบ
หลกัทรัพยที์�ผิดนดัและค่าเสียหายตามหลกัเกณฑ ์603.02 จนกว่าจะมีการส่งมอบหลกัทรัพยที์�ผิดนดัและ
ค่าเสียหายจนครบถว้น 

(*ความในหลักเกณฑ์ 603.02 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี!แทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ในส่วน

ที+เกี+ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 600 การผิดนัดชาํระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ลงวันที+ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ+งมีผล

บังคับใช้ตั!งแต่วนัที+ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 
*603.03 การคํานวณมูลค่าหลกัทรัพย์ที2ผดินัดและการเรียกหลกัประกนั 

สํานักหักบญัชีจะคาํนวณมูลค่าหลกัทรัพยที์�ผิดนดัและเรียกหลกัประกนัจากสมาชิกเพื�อเป็น
ประกนัว่าสมาชิกผูผ้ิดนัดจะชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยที์�ผิดนัดและชาํระค่าเสียหายให้แก่
สาํนกัหักบญัชี โดยจะคาํนวณอย่างนอ้ยหนึ� งครั= งทุกวนัทาํการและจดัทาํขอ้มูลแจง้ให้สมาชิกผูผ้ิดนัด
ในวนัทาํการถดัไปเพื�อการวางหลกัประกนัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์ 
 หมวด 600 การผิดนดัชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั         600 - 6 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

เมื�อมีการคาํนวณมูลค่าที�ผิดนดัตามวรรคหนึ� งแลว้ สาํนกัหักบญัชีจะคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นที�
สมาชิกนาํมาวางเป็นหลกัประกนัโดยจะคาํนวณอยา่งนอ้ยหนึ�งครั= งทุกวนัทาํการ เพื�อเปรียบเทียบกบัมูลค่า
หลกัทรัพยที์�ผิดนดั และหากมลูค่าทรัพยสิ์นที�สมาชิกนาํมาวางเป็นหลกัประกนั ณ ขณะใดขณะหนึ�งตํ�ากว่า
หรือเกินกว่ามูลค่าหลกัทรัพยที์�ผิดนดั สมาชิกที�ผิดนดัตอ้งวางหลกัประกนัเพิ�มหรือสาํนกัหกับญัชีตอ้ง
คืนหลกัประกนัส่วนเกิน ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และภายในเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

(*ความในหลักเกณฑ์ 603.03 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี!แทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ในส่วน

ที+เกี+ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 600 การผิดนัดชาํระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ลงวันที+ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ+งมีผล

บังคับใช้ตั!งแต่วนัที+ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 
603.04 การยมืหลกัทรัพย์ 
 ในกรณีที�สาํนกัหักบญัชีเห็นว่าสมาชิกทั�วไปไม่อาจส่งมอบหลกัทรัพยต์ามจาํนวนที�มีหนา้ที�
ส่งมอบตามรายงานของสํานกัหักบญัชีภายในกาํหนดเวลาตามหลกัเกณฑ์ 603.02 หรือไม่อาจส่งมอบ
หลกัทรัพยที์�ผิดนดัให้ครบถว้น สํานกัหักบญัชีหรือบุคคลตามที�สํานกัหักบญัชีมอบหมายอาจดาํเนินการ
ยืมหลกัทรัพยจ์ากบุคคลอื�นใหก้บัสมาชิกทั�วไปดงักล่าวหรือใหย้ืมหลกัทรัพยแ์ก่สมาชิกทั�วไปดงักล่าว
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที�สํานกัหักบญัชีกาํหนดเพื�อส่งมอบให้แก่สมาชิกผูม้ีสิทธิไดร้ับ และ
สาํนกัหกับญัชีอาจดาํเนินการประการใดประการหนึ�งหรือหลายประการตามหลกัเกณฑ ์603.02 (1) ถึง (5) 
ไดจ้นกวา่จะไดมี้การส่งมอบหลกัทรัพยที์�ผิดนดัและค่าเสียหายจนครบถว้น  
 เมื�อสาํนกัหกับญัชีหรือบุคคลตามที�สาํนกัหกับญัชีมอบหมายยืมหลกัทรัพยใ์หก้บัสมาชิกทั�วไป
หรือใหย้ืมหลกัทรัพยแ์ก่สมาชิกทั�วไปตามวรรคหนึ�ง สมาชิกทั�วไปดงักล่าวตอ้งส่งมอบหลกัทรัพย์
เดียวกบัหลกัทรัพยที์�ยืมคืนให้แก่สําน ักหักบญัชีหรือบุคคลตามที�สําน ักหักบญัชีมอบหมายตาม
จาํนวนที�สาํนักหักบญัชีหรือบุคคลตามที�สาํนักหักบญัชีมอบหมายไดด้าํเนินการส่งมอบให้กบัสมาชิก
ผูม้ีสิทธิไดร้ับดงักล่าวและปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกี�ยวกบัการยืมและการคืนหลกัทรัพยที์�
สาํนกัหกับญัชีกาํหนดรวมทั=งชาํระค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งคืนตามที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  
 ในกรณีที�สมาชิกทั�วไปตามวรรคหนึ� งไม่ได้ส่งมอบหลกัทรัพยคื์นให้แก่สํานักหักบญัชีหรือ
บุคคลตามที�สาํนกัหักบญัชีมอบหมาย สํานกัหักบญัชีอาจดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์602.02 และหลกัเกณฑ ์
603.04 โดยอนุโลมจนกวา่สาํนกัหกับญัชีจะไดรั้บมอบหลกัทรัพยที์�ใหย้ืมและค่าใชจ่้ายจนครบถว้น 

 
603.05 การซื5อเพื2อส่งมอบหลกัทรัพย์ที2ผดินัด (Buy - in) 

การซื=อเพื�อส่งมอบหลกัทรัพยที์�ผิดนัดให้แก่สมาชิกผูมี้สิทธิไดร้ับตามหลกัเกณฑ์ 603.02 
สํานักหักบญัชีจะเริ� มดาํเนินการซื=อในวนัทาํการแรกถดัจากวนัที�สมาชิกผิดนัดส่งมอบหลกัทรัพย ์
โดยซื=อเป็นจาํนวนหน่วยการซื=อขายตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการซื=อเพื�อส่งมอบ
หลกัทรัพยที์�ผิดนดัในราคาซื=อขายที�สํานกัหกับญัชีกาํหนดซึ� งรวมค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ=นและดาํเนินการตาม



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์ 
 หมวด 600 การผิดนดัชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั         600 - 7 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด และหากหลกัทรัพยที์�สาํนกัหกับญัชีดาํเนินการซื=อดงักล่าว
มีจาํนวนมากกวา่จาํนวนหลกัทรัพยที์�ผิดนดั ใหส้มาชิกผูผ้ิดนดัรับซื=อหลกัทรัพยจ์าํนวนที�เกินนั=นดว้ย 
 ในกรณีที�สาํนกัหกับญัชีไดด้าํเนินการหลกัเกณฑ ์603.02 แลว้และไม่สามารถจดัหาหลกัทรัพย์
ตามประเภท ชนิด และจาํนวนเดียวกนักบัที�สมาชิกผิดนดัส่งมอบมาส่งมอบใหแ้ก่สมาชิกผูมี้สิทธิไดรั้บ
ภายในวนัทาํการที� 4 ถดัจากวนัที�สมาชิกผิดนัดส่งมอบ สํานักหักบญัชีอาจกาํหนดให้สมาชิกผูผ้ิดนัด
ดาํเนินการชาํระราคาและค่าเสียหายแทนการส่งมอบหลกัทรัพยที์�ผิดนดัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�
สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 
 ในกรณีที�สมาชิกผูผ้ิดนดัดาํเนินการชาํระราคาและค่าเสียหายแทนการส่งมอบหลกัทรัพยที์�
ผิดนัดตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�สาํนักหักบญัชีกาํหนด สาํนักหักบญัชีมีสิทธิดาํเนินการเรียกและ
หักหลกัทรัพยจ์ากสมาชิกผูมี้สิทธิไดรั้บตามรายการที�มีการผิดนดันั=น 
 นอกจากการดาํเนินการกบัสมาชิกตามหลกัเกณฑ ์603.02 ถึง 603.04 แลว้ สาํนกัหักบญัชีอาจ
ระงบัการใหบ้ริการการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ก่สมาชิกผูผ้ิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยแ์ละ/หรือ
ยงัมิไดส่้งมอบหลกัทรัพยที์�ผิดนดั ค่าเสียหายและค่าใชจ่้ายตามหลกัเกณฑ ์603.02 ถึง 603.04 จนกว่าจะมี
การส่งมอบหลกัทรัพยที์�ผิดนดั ค่าเสียหายและค่าใชจ่้ายจนครบถว้น 
 
*603.06 การใช้และคืนเงนิกองทุน Clearing Fund 

กรณีที�สมาชิกทั�วไปผิดนัดชาํระราคาหรือผิดนัดส่งมอบหลกัทรัพยแ์ละไดมี้การใช้เงินจาก
กองทุน Clearing Fund เพื�อดาํเนินการใหมี้การชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยที์�ผิดนดัพร้อมค่าเสียหาย
ที�เกิดจากการผิดนดัต่อสาํนกัหกับญัชี และสาํนกัหกับญัชีไดรั้บชาํระราคาหรือไดรั้บมอบหลกัทรัพยที์�ผิดนดั
พร้อมค่าเสียหายที�เกิดจากการผิดนดัทั=งหมดหรือบางส่วน ถา้สํานกัหกับญัชีไดร้ะงบัเงินหรือหลกัทรัพย์
หรือยึดถือหลกัประกนัใดของสมาชิกผูผ้ิดนดันั=นไว ้ สาํนกัหกับญัชีจะโอนเงินหรือหลกัทรัพยห์รือหลกัประกนั
ที�ไดร้ะงบัหรือยึดถือไวท้ั=งหมดหรือส่วนที�เหลืออยู่ใหแ้ก่กองทุน Clearing Fund เพื�อเป็นประกนัการเรียก
เงินคืนกองทุนและดอกเบี=ยพร้อมค่าปรับจากสมาชิกทั�วไปนั=น 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 603.06 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี!แทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ในส่วน

ที+เกี+ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 600 การผิดนัดชาํระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ลงวันที+ 1 ตุลาคม 2557 ซึ+งมีผลบังคับ

ใช้ตั!งแต่วันที+ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป) 
 
603.07 การดาํเนินการต่อสมาชิกกรณีผดินัด  
 สาํนกัหกับญัชีอาจดาํเนินการต่อสมาชิกสาํนกัหกับญัชีดงัต่อไปนี=  

(1) ภาคทณัฑ ์
(2) ปรับ 
(3) ระงบัการใหบ้ริการเป็นการชั�วคราว 
(4) ใหพ้น้จากการเป็นสมาชิก 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์ 
 หมวด 600 การผิดนดัชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั         600 - 8 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

604 ความรับผดิชอบของสมาชิก 
 หากสมาชิกผิดนดัไม่วา่ในกรณีใด สมาชิกยงัคงมีหนา้ที�และความรับผิดชอบชาํระค่าธรรมเนียม 
ดอกเบี=ย ค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใชจ่้ายอื�นใดที�อาจเกิดจากการดาํเนินการของสาํนกัหกับญัชี 

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


