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ข้อบังคบั 

หมวด 400 การบริหารความเสี�ยง 

 
401 หลกัการบริหารความเสี�ยง 

(1) สาํนักหักบญัชีอาจจดัให้มีมาตรการบริหารความเสี�ยงในระบบชาํระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพยแ์ตกต่างกนัตามประเภทหลกัทรัพย ์หรือประเภทสมาชิก ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�
สาํนักหักบญัชีกาํหนด 

ในกรณีที�สมาชิกที�ไม่อาจดาํเนินการตามหลกัเกณฑที์�สาํนกัหกับญัชีกาํหนดเกี�ยวกบัการ
ดาํเนินการเพื�อบริหารความเสี�ยงในระบบงานชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์สาํนกัหกับญัชีอาจดาํเนินการ
ให้มีการวางหลกัประกนัหรือเรียกให้สมาชิกวางหลกัประกนัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�สํานักหักบญัชี
กาํหนดได ้

(2) สมาชิกมีหนา้ที�กาํหนดหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการบริหารความเสี�ยงของสมาชิกให้เหมาะสม
ชดัเจนโดยไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบันี?  

 

402 การดําเนินการเพื�อบริหารความเสี�ยง  

 เพื�อประโยชนใ์นการบริหารความเสี�ยงในระบบชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์สาํนกัหกับญัชี
อาจกาํหนดใหส้มาชิกปฏิบติัตามในเรื�องดงัต่อไปนี?  

(1) จดัส่งรายงานเกี�ยวกบัฐานะทางการเงินใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชี 

(2) ดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามหลักเกณฑ์ที� คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หรือ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด หรือการดาํรงฐานะทางการเงินตามหลกัเกณฑที์�หน่วยงานซึ� งมีหนา้ที�
กาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลดงักล่าวกาํหนดตามกฎหมาย 

(3) ควบคุมมลูค่าการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมาชิก 

(4) ควบคุมค่าความเสี�ยงในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

(5) ดาํเนินการอื�นใดตามที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 
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403 การจัดส่งรายงาน 

403.01 สมาชิกทั�วไป 

(1) สมาชิกทั�วไปต้องจัดส่งรายงานให้แก่สํานักหักบัญชีตามประเภทและกําหนดเวลา
ดงัต่อไปนี?  โดยให้จดัส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที�เชื�อมต่อกบัระบบงานของสํานกัหักบญัชี หรือเป็น
หนงัสือหรือผา่นสื�ออื�นใดที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

  *(1.1) รายงานการคาํนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของวนัทาํการสุดทา้ยของเดือน 
ใหจ้ดัส่งภายในวนัที� 7 ของเดือนถดัไป   

 (1.2) รายงานแสดงฐานะการเงินและรายงานรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดงัต่อไปนี?  

  (ก) งวดประจาํเดือน ใหจ้ดัส่งภายในวนัที� 14 ของเดือนถดัไป 

 (ข) งวดประจาํ 6 เดือนแรกของปีบญัชี ใหจ้ดัส่งภายใน 3 เดือน นบัจากวนัสิ?นงวด
การบญัชีดงักล่าว 

 (ค) งวดประจาํปีบญัชี ใหจ้ดัส่งภายใน 4 เดือน นบัจากวนัสิ?นปีบญัชีดงักล่าว 

 (1.3) รายงานการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และความเห็นใดๆ ที�เกี�ยวกบั
ระบบหรือการดาํเนินงานหลงัการซื?อขายหลกัทรัพยแ์ละงานบริหารความเสี�ยงของสมาชิก เฉพาะส่วนที�มี
นยัสาํคญั รวมทั?งรายงานผลการดาํเนินการในส่วนที�มีนยัสําคญัของสมาชิกตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ที�
ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) ใหจ้ดัส่งปีละ 1 ครั? ง 

 (1.4) รายงานการกาํกบัดูแลการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนด หนงัสือเวียน หรือคาํสั�งของ
สาํนกัหกับญัชี (Compliance Report) เฉพาะส่วนที�มีนยัสาํคญั รวมทั?งรายงานผลการดาํเนินการในส่วนที�
มีนยัสาํคญัของสมาชิกตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ที�กาํกบัดูแลการปฏิบติังานตามขอ้กาํหนด หนงัสือเวียน 
หรือคาํสั�งของสาํนกัหกับญัชี (Compliance Officer) ใหจ้ดัส่งปีละ 1 ครั? ง 

 สํานกัหักบญัชีอาจยกเวน้การจดัส่งรายงานเกี�ยวกบัฐานะทางการเงินหรือรายงานอื�นใด
ใหแ้ก่สมาชิกทั�วไปตามที�สาํนกัหกับญัชีเห็นสมควรได ้

(2) สมาชิกทั�วไปตอ้งรายงานเหตุการณ์ที�อาจส่งผลกระทบต่อการชําระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพยข์องสมาชิกดงัต่อไปนี?  พร้อมทั?งชี? แจงเหตุผลประกอบภายในวนัทาํการถดัจากวนัที�สมาชิก
ทราบถึงเหตุการณ์ดงักล่าวต่อสาํนกัหกับญัชี 

(2.1) มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเมื�อสิ?นวนัทาํการใด ๆ ลดลงมาอยู่ที�ระดบัน้อยกว่า
หรือเท่ากบั 3 เท่าของหลกัเกณฑ์ขั?นตํ�าที�ตอ้งดาํรงไวต้ามที�คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยห์รือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด ให้จดัส่งรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
ให้กบัสํานกัหักบญัชีทุกวนั โดยให้จดัส่งภายในวนัทาํการถดัจากวนัที�เกิดกรณีดงักล่าวจนกว่าจะสามารถ
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ดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไดต้ามหลกัเกณฑที์�กาํหนดใหร้ายงานเป็นเวลา 7 วนัทาํการติดต่อกนั หรือ
ตามระยะเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

(2.2) มีการเปลี�ยนแปลงที�มีนยัสําคญัต่อการดาํเนินงานของบริษทั เช่น การเปลี�ยนแปลง
กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลที�มีอาํนาจในการจดัการ การควบรวมบริษทั การเปลี�ยนแปลงโครงสร้าง 
การดาํเนินงาน การเปลี�ยนแปลงสดัส่วนของการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็นจาํนวนมากกว่าร้อยละ 25 
ของจาํนวนหุน้ทั?งหมด 

(2.3) กรณีอื�นๆ ที�อาจส่งผลกระทบต่อการดาํ เนินงาน ฐานะทางการเงิน และ
สภาพคล่องของสมาชิก  

(3) ในกรณีที�สมาชิกทั�วไปจัดส่งรายงานเกี�ยวกบัฐานะทางการเงินโดยมีขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง
หรือไม่ครบถว้น สมาชิกทั�วไปอาจขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องครบถว้นได้ โดยจัดส่งรายงาน
เกี�ยวกบัฐานะทางการเงินที�แกไ้ขตามวิธีการเดียวกบัที�สมาชิกทั�วไปจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัสํานกั
หกับญัชีโดยทนัที 

เพื�อประโยชน์ในการกาํกบัและตรวจสอบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์ฐานะ
การเงิน และการดาํเนินงานของสมาชิก สํานกัหักบญัชีอาจแจง้ให้สมาชิกจดัส่งรายงานอื�นและ
กาํหนดเวลาจดัส่งไดต้ามที�เห็นสมควร 

(4) หากสมาชิกทั�วไปไม่สามารถจดัส่งรายงานไดภ้ายในระยะเวลาที�สาํนกัหักบญัชีกาํหนด 
ให้สมาชิกแจง้ล่วงหนา้ก่อนวนัครบกาํหนดส่งพร้อมเหตุผลและความจาํเป็นในการส่งล่าชา้ ซึ� งสาํนกั
หกับญัชีจะพิจารณาเป็นรายกรณี 

ในกรณีที�สมาชิกจดัส่งเป็นหนงัสือ สมาชิกตอ้งดาํเนินการใหก้รรมการที�มีอาํนาจลงนาม
ผูกพนับริษทัซึ� งปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัที�ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้กระทรวงพาณิชยล์งลายมือชื�อรับรองในรายงานที�สมาชิกจดัส่งเป็นหนงัสือดว้ย 

(*ความในหลักเกณฑ์ 403.01(1)(1.1) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี#แทน โดยข้อบังคับของสํานักหักบัญชี  
(ในส่วนที- เกี-ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 400 การบริหารความเสี- ยง ลงวันที-  21 สิงหาคม 2558 ซึ- งมีผลบังคับใช้ตั#งแต่ 
วนัที- 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 

*403.02 สมาชิกสมทบ 

- 

(*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 403.02 โดยข้อบังคับของสํานักหักบัญชี (ในส่วนเกี-ยวกับหลักทรัพย์) 
หมวด 400 การบริหารความเสี-ยง ลงวนัที- 1 ตุลาคม 2557 ซึ-งมีผลบังคับใช้ตั#งแต่วนัที- 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป) 
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404 การดํารงฐานะทางการเงนิหรือดํารงเงินกองทุน 

*404.01 สมาชิกทั�วไป 

(1) กรณีสมาชิกทั �วไปมีส่วนของผูถ้ือหุ ้นนอ้ยกว่าจาํนวนที�สํานกัหักบญัชีกําหนดตาม
หลกัเกณฑ ์302.01 สาํนกัหักบญัชีอาจพิจารณาผ่อนผนัโดยให้สมาชิกทั�วไปดาํเนินการดงัต่อไปนี?  

(1.1) แจง้เหตุดงักล่าวเป็นหนงัสือใหส้าํนกัหกับญัชีทราบโดยทนัที 

(1.2) ส่งแผนการแกไ้ขส่วนของผูถื้อหุน้ใหแ้ก่สํานกัหกับญัชีภายใน 60 วนันบัแต่วนัที�
สมาชิกทั�วไปไม่สามารถดาํรงส่วนของผูถื้อหุน้ตามวิธีการและภายในเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด ยกเวน้
กรณีที�สมาชิกทั�วไปสามารถดาํรงส่วนของผูถื้อหุน้ไดต้ามหลกัเกณฑที์�กาํหนดภายในงวดบญัชีถดัไป    

(1.3)    ตอ้งดาํรงส่วนของผูถื้อหุ้นให้ไม่นอ้ยกว่าจาํนวนที�กาํหนดภายใน 120 วนันบัแต่
วนัที�สมาชิกมีส่วนของผูถื้อหุน้นอ้ยกวา่จาํนวนดงักล่าว หรือตามกาํหนดเวลาที�สาํนกัหกับญัชีเห็นสมควร 

(1.4) ในกรณีที�สมาชิกทั�วไปไม่จดัส่งแผนการแกไ้ขส่วนของผูถื้อหุน้ตาม (1.2) หรือไม่
สามารถแกไ้ขส่วนของผูถื้อหุ้นไดภ้ายในเวลาที�กาํหนดตาม (1.3) สํานกัหักบญัชีอาจกาํหนดให้สมาชิก
ทั�วไปนั?นพน้จากการเป็นสมาชิกได ้

(2) กรณีสมาชิกทั�วไปไม่สามารถดํารงเ งินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามหลักเกณฑ์ที�
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด สาํนกัหักบญัชีอาจพิจารณาผ่อนผนัโดย
ให้สมาชิกทั�วไปดาํเนินการดงัต่อไปนี?  

(2.1) แจง้เหตุดงักล่าวเป็นหนงัสือใหส้าํนกัหกับญัชีทราบโดยทนัที 

(2.2) ส่งรายงานการคาํนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชีทุกวนั โดย
ใหจ้ดัส่งภายในวนัทาํการถดัจากวนัที�สมาชิกทั�วไปไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ จนกว่า
จะสามารถดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไดต้ามหลกัเกณฑที์�กาํหนดเป็นเวลา 7 วนัทาํการติดต่อกนั หรือ
ตามระยะเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

(2.3) วางหลกัประกนัเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่าจาํนวนที�ทาํให้เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
ไม่ครบตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดภายใน 2 วนัทาํการนบัแต่วนัที�ไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 

 (2.4) ส่งแผนการแกไ้ขการดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้แก่สาํนกัหกับญัชีภายใน 
30 วนันบัแต่วนัที�สมาชิกทั�วไปไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามวิธีการและภายในเวลาที�
สาํนกัหกับญัชีกาํหนด ยกเวน้สมาชิกทั�วไปที�สามารถดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไดต้ามหลกัเกณฑที์�
กาํหนดเป็นเวลา 7 วนัทาํการติดต่อกนั หรือตามระยะเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 การบริหารความเสี�ยง 

 

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

(2.5) สมาชิกทั�วไปต้องแก้ไขการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้ได้ภายใน
กาํหนดเวลาที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด หรือตามกาํหนดเวลาที�
สาํนกัหกับญัชีเห็นสมควร 

(2.6) ในกรณีที�สมาชิกทั�วไปไม่จดัส่งแผนการแกไ้ขการดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่อง
สุทธิตาม (2.4) หรือไม่สามารถแกไ้ขการดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไดภ้ายในเวลาที�กาํหนดตาม 
(2.5) สาํนกัหกับญัชีอาจกาํหนดใหส้มาชิกทั�วไปนั?นพน้จากการเป็นสมาชิกได ้

(*ความในหลักเกณฑ์ 404.01 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี#แทน โดยข้อบังคับของสํานักหักบัญชี  
(ในส่วนที- เกี-ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 400 การบริหารความเสี- ยง ลงวันที-  21 สิงหาคม 2558 ซึ- งมีผลบังคับใช้ตั#งแต่ 
วนัที- 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 

*404.02 สมาชิกสมทบ 

 - 

(*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 404.02 โดยข้อบังคับของสํานักหักบัญชี (ในส่วนเกี-ยวกับหลักทรัพย์) 
หมวด 400 การบริหารความเสี-ยง ลงวนัที- 1 ตุลาคม 2557 ซึ-งมีผลบังคับใช้ตั#งแต่วนัที- 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป) 

 

405 การควบคุมมูลค่าการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 

*405.01 สมาชิกทั�วไป 

สาํนกัหกับญัชีจะคาํนวณมูลค่าการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมาชิกทั�วไปที�คงคา้ง
ชาํระสุทธิเป็นประจาํทุกวนัทาํการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

ในกรณีที�มูลค่าการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมาชิกทั�วไปที�คงคา้งชาํระสุทธิเกิน
จาํนวน 8 เท่าของเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ สมาชิกทั�วไปตอ้งดาํเนินการแกไ้ขใหมู้ลค่าที�คงคา้งชาํระสุทธิ
ไม่เกินจาํนวนดงักล่าวภายใน 90 วนันบัแต่วนัที�มีมูลค่าการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยค์งคา้งชาํระสุทธิ
เกินจาํนวนนั?น 

ในระหว่างที�มูลค่าการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมาชิกทั�วไปคงคา้งชาํระสุทธิเกิน
จาํนวนที�สํานักหักบัญชีกาํหนด สมาชิกทั�วไปต้องวางหลกัประกันเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่ามูลค่า
การชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมาชิกทั�วไปที�คงคา้งชาํระสุทธิเกินจาํนวนดงักล่าวภายในเวลาที�
สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 การบริหารความเสี�ยง 

 

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

ในกรณีที�สมาชิกทั�วไปไม่สามารถแกไ้ขจาํนวนมูลค่าการชาํระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพย์
ที�คงคา้งชาํระสุทธิใหอ้ยูภ่ายในจาํนวนและเวลาตามวรรคสอง สาํนกัหกับญัชีอาจกาํหนดใหส้มาชิกทั�วไปนั?น
พน้จากการเป็นสมาชิกได ้

(*ความในหลักเกณฑ์ 405.01 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี#แทน โดยข้อบังคับของสํานักหักบัญชี  
(ในส่วนที- เกี-ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 400 การบริหารความเสี- ยง ลงวันที-  21 สิงหาคม 2558 ซึ- งมีผลบังคับใช้ตั#งแต่ 
วนัที- 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 

406 การควบคุมค่าความเสี�ยงในระบบชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 

*406.01 สมาชิกทั�วไป 

สํานกัหักบญัชีจะคาํนวณค่าความเสี�ยงในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์อง
สมาชิกแต่ละรายเป็นประจาํทุกวนัทาํการ เพื�อประเมินมูลค่าความเสียหายสูงสุดที�อาจเกิดขึ?นจากความ
ผนัผวนของราคาหลกัทรัพยที์�คงคา้งรอการชาํระราคาและส่งมอบสุทธิสะสมที�ระดบัความเชื�อมั�น
อยา่งนอ้ยร้อยละ 99 โดยแยกตามประเภทบญัชีของสมาชิกและบญัชีของลูกคา้ของสมาชิกตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

ในกรณีที�สมาชิกทั�วไปมีค่าความเสี�ยงในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยเ์กินกว่า
ระดบัที�สาํนกัหักบญัชีกาํหนด ตามวิธีการคาํนวณที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด สาํนกัหกับญัชีอาจนาํเงินสมทบ
เขา้กองทุนทดแทนความเสียหาย (Clearing Fund) ของสมาชิกมาใชร้องรับความเสี�ยงของสมาชิกได้
โดยสมาชิกตอ้งวางหลกัประกนัเพื�อรองรับความเสียหายที�อาจเกิดขึ?นจากการทาํธุรกรรมตามจาํนวนที�
สาํนกัหกับญัชีกาํหนด ภายในเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

(*ความในหลักเกณฑ์ 406.01 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี#แทน โดยข้อบังคับของสํานักหักบัญชี  
(ในส่วนที- เกี-ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 400 การบริหารความเสี- ยง ลงวันที-  30 ธันวาคม 2557 ซึ- งมีผลบังคับใช้ตั#งแต่ 
วนัที- 2 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป) 

 

*407  หลกัประกนั 

407.01 สมาชิกทั�วไป 

407.01 (1) การวางหลกัประกนั 

ในกรณีที�สมาชิกทั�วไปไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเสี�ยงตามหลกัเกณฑ์ 402 ได ้
สาํนกัหักบญัชีอาจเรียกให้สมาชิกทั�วไปวางหลกัประกนัตามมูลค่าและประเภททรัพยสิ์นตามที�สาํนกั



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 การบริหารความเสี�ยง 

 

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

หักบญัชีกาํหนด และสํานักหักบญัชีอาจดาํเนินการบงัคบัหลกัประกนัดงักล่าวเพื�อนาํเงินมาชาํระหนี?
หรือค่าเสียหายใดๆ ที�เกิดขึ?นได ้ทั?งนี?  ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

ในกรณีที�สมาชิกทั�วไปไม่วางหลกัประกนั วางหลกัประกนัไม่ครบถว้น หรือสํานักหักบญัชีบงัคบั
หลกัประกนัไดไ้ม่เพียงพอภายในเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด สํานกัหักบญัชีอาจดาํเนินการประการใด
ประการหนึ�งหรือหลายประการดงัต่อไปนี?   

(1) เรียกใหส้มาชิกวางหลกัประกนัเพิ�มเติมตามที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

(2)  ระงับการให้บริการการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์แก่สมาชิกดังกล่าว และให้
สมาชิกนั?นชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามวิธีการและเงื�อนไขที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

(3) เปลี�ยนแปลงวิธีการและเงื�อนไขในการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมาชิกดงักล่าว 

(4) มีคาํสั�งใหส้มาชิกดงักล่าวพน้จากการเป็นสมาชิก 

ทั?งนี?  สาํนกัหกับญัชีอาจแจง้การดาํเนินการดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยท์ราบตามที�เห็นสมควร 

 

407.01 (2) การจดัเกบ็และจดัทําบัญชีทรัพย์สินที�เป็นหลกัประกนั 

สํานกัหักบญัชีจะเก็บรักษาและดูแลทรัพยสิ์นที�เป็นหลกัประกนัที�ไดรั้บจากสมาชิกทั�วไปโดย
แยกทรัพยสิ์นดงักล่าวไวต่้างหากจากทรัพยสิ์นของสาํนกัหกับญัชี 

 

407.01 (3) ทรัพย์สินที�วางเป็นหลกัประกนัและวธีิการวางหลักประกนั 

 ทรัพยสิ์นที�สมาชิกทั�วไปอาจนาํมาวางเพื�อเป็นหลกัประกนัมีดงัต่อไปนี?  

(1) เงินสดสกลุเงินบาท 

ให้สมาชิกวางหลกัประกนั โดยวิธีการดาํรงเงินสดในบญัชีของสมาชิกเพื�อให้ธนาคาร
พาณิชยต์ามที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนดหกัโอนหรือสมาชิกโอนเงินสดเขา้บญัชีของสาํนกัหกับญัชี และจะถือว่า
สมบูรณ์เมื�อสาํนกัหกับญัชีไดร้ับเงินสดสกุลเงินบาทถูกตอ้งครบถว้นตามจาํนวนที�สมาชิกมีหนา้ที�ตอ้ง
วางหลกัประกนัโดยสมาชิกจะตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จสิ?นภายในเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

(2) หลกัทรัพยต์ามที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

ให้สมาชิกวางหลกัประกนั โดยวิธีการดาํรงหลกัทรัพยใ์นบญัชีฝากหลกัทรัพยข์องสมาชิก
เพื�อใหศู้นยร์ับฝากโอนหลกัทรัพยห์รือสมาชิกโอนหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีฝากหลกัทรัพยที์�สาํนกัหกับญัชี
เปิดไวก้บัศูนยรั์บฝากเพื�อวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รักษาหลกัประกนั  



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 การบริหารความเสี�ยง 
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หลกัทรัพยต์าม (2) จะตอ้งมีสัดส่วนของประเภทหลกัทรัพย ์ (Concentration Limit) ตาม
หลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

(3) ทรัพยสิ์นอื�นตามที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

 ในกรณีที�สมาชิกไม่สามารถวางหลกัประกนัที�เป็นหลกัทรัพยไ์ดค้รบถว้นตามมูลค่าที�ไดรั้บแจง้
จากสาํนกัหักบญัชีภายในเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด สมาชิกตอ้งดาํรงเงินสดสกุลเงินบาทให้ครบถว้น
ตามขอ้มูลที�ไดรั้บแจง้จากสาํนกัหกับญัชีเพื�อใหธ้นาคารพาณิชยต์ามที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนดหกัโอนหรือ
สมาชิกโอนเงินสดเขา้บญัชีของสาํนกัหกับญัชี และจะถือวา่สมบูรณ์เมื�อสาํนกัหกับญัชีไดรั้บทรัพยสิ์นซึ� งมี
มูลค่ารวมถกูตอ้งครบถว้นตามจาํนวนที�สมาชิกมีหนา้ที�ตอ้งวางหลกัประกนั โดยสมาชิกจะตอ้งดาํเนินการ
ดงักล่าวภายในเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนดและตามหลกัเกณฑที์�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

เมื�อการวางหลกัประกนัเสร็จสมบูรณ์แลว้ สมาชิกจะเพิกถอนการวางหลกัประกนัไม่ได ้

 

407.01(4) การคํานวณมูลค่าหลกัประกนัและการเปลี�ยนหลกัประกนั 

 (1)  การคาํนวณมลูค่าหลกัประกนั 

สํานักหักบญัชีจะปรับมูลค่าทรัพยสิ์นที�วางเป็นหลกัประกนัให้เป็นไปตามราคาตลาด 
(Mark-to-Market) ซึ� งหกัดว้ยอตัราค่าความเสี�ยง (Haircut Rate) ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�สาํนกัหกับญัชี
กาํหนด โดยคาํนวณอยา่งนอ้ยทุกสิ?นวนัทาํการ  

สาํนักหักบญัชีอาจทบทวนอตัราค่าความเสี�ยงเพื�อคาํนวณมูลค่าหลกัทรัพยอ์ย่างน้อย
ปีละ 1 ครั? ง หรือตามที�สาํนกัหกับญัชีเห็นสมควร  

 (2) การเปลี�ยนหลกัประกนั 

เมื�อสมาชิกร้องขอหรือมีเหตุจาํเป็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ� งดงัต่อไปนี? เกิดขึ?น 
สํานกัหักบญัชีอาจดาํเนินการให้สมาชิกเปลี�ยนทรัพยสิ์นที�วางเป็นหลกัประกนั โดยมีมูลค่าไม่นอ้ยกว่า
ทรัพยสิ์นเดิมที�สมาชิกวางเป็นหลกัประกนัภายในเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

 (2.1)  การจ่ายสิทธิประโยชนใ์นหลกัทรัพยเ์ป็นเงินปันผลหรือดอกเบี?ย 

 (2.2) การจ่ายสิทธิประโยชนใ์นหลกัทรัพยเ์ป็นสิทธิจองซื?อหุน้เพิ�มทุน 

 (2.3) การจ่ายสิทธิประโยชนใ์ดๆ ในหลกัทรัพยน์อกจากตาม (2.1) และ (2.2)  

 (2.4) การเปลี�ยนแปลงมลูค่าหลกัทรัพยที์�ตราไวซึ้� งมีผลใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงจาํนวน
หลกัทรัพย ์

 (2.5) การรวมหรือควบกิจการที�ไม่มีผลเป็นการเปลี�ยนหลกัทรัพย ์
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 (2.6) การนาํหลกัทรัพยไ์ปใชเ้พื�อการส่งมอบหลกัทรัพยต์ามการประมวลผลขอ้มูลที�
สาํนกัหกับญัชีจดัทาํขึ?น 

 (2.7) กรณีอื�นใดตามที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

เมื�อสาํนกัหักบญัชีไดรั้บหลกัประกนัใหม่แลว้ สาํนกัหักบญัชีจะคืนหลกัประกนัเดิมแก่สมาชิก 
ในกรณีที�สมาชิกไม่ดาํเนินการเปลี�ยนทรัพยสิ์นที�วางเป็นหลกัประกนัตามหลกัเกณฑ ์407.01 (3) และมีสิทธิ
ประโยชน์เกิดขึ?นจากทรัพยสิ์นที�วางเป็นหลกัประกนันั?น สาํนักหักบญัชีสงวนสิทธิในการพิจารณา
ใชสิ้ทธิที�ไดรั้บหรือจ่ายคืนสิทธิประโยชนใ์หแ้ก่สมาชิกภายหลงัหกัค่าใชจ่้ายและภาระภาษีที�เกี�ยวขอ้งแลว้ 
ตามที�สาํนกัหกับญัชีเห็นสมควร  

 

*407.01(5) การบริหารหลกัประกนั 

 สํานักหักบญัชีหรือบุคคลที�สํานักหักบญัชีมอบหมายอาจนาํหลกัประกันที�ได้รับจากสมาชิกไป
บริหารจดัการ โดยหาดอกผลหรือนาํไปลงทุนได ้ 

 สาํนกัหกับญัชีอาจกาํหนดนโยบายการบริหารหลกัประกนัเงินสดสกุลเงินบาทโดยอาจลงทุนใน
หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื�นหรือไปหาผลประโยชนโ์ดยวิธีอื�นอยา่งใดอยา่งหนึ�งหรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี?  

(1.1) ตัeวเงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย พนัธบตัรกองทุนฟื? นฟู
และพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

(1.2) พนัธบตัรที�ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลที�มีกฎหมายเฉพาะ
จดัตั?งขึ?น โดยตอ้งเป็นพนัธบตัรที�กระทรวงการคลงัคํ?าประกนั 

(1.3) เงินฝาก หรือบตัรเงินฝาก ของธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินอื�นที�มีกฎหมายเฉพาะ
จดัตั?งขึ?น 

การลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื�นหรือการหาผลประโยชน์โดยวิธีการตามวรรคสองตอ้งมี
กาํหนดเวลาไถ่ถอนหรือคืนเงินลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

ทั?งนี?  สํานักหักบัญชีจะจัดสรรผลประโยชน์ให้สมาชิกตามหลกัเกณฑ์และระยะเวลาที�สํานัก 
หกับญัชีกาํหนด 

(*ความในหลักเกณฑ์ 407.01(5) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี#แทน โดยข้อบังคับของสํานักหักบัญชี  
(ในส่วนที- เกี-ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 400 การบริหารความเสี- ยง ลงวันที-  13 ธันวาคม 2559ซึ- งมีผลบังคับใช้ตั#งแต่ 
วนัที- 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป) 
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407.01(6) การคืนหลกัประกนั 

สมาชิกอาจขอคืนหลกัประกันที�วางไวก้ับสํานักหักบญัชีได้ เมื�อพิจารณาแลว้ปรากฏว่า สมาชิก
สามารถปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเสี�ยงตามหลกัเกณฑ ์402 ได ้โดยสมาชิกอาจขอคืนหลกัประกนัได้
เฉพาะในส่วนที�เกินกว่าความเสี�ยงดงักล่าวเท่านั?น โดยสมาชิกจะตอ้งแจง้ให้สํานักหักบญัชีทราบล่วงหน้า
ภายในเวลาที�สํานักหักบัญชีกาํหนด และสํานักหักบญัชีจะคืนทรัพยสิ์นประเภทเดียวกบัที�สมาชิกวางเป็น
หลกัประกนัไวก้บัสํานักหักบญัชี ทั?งนี?  สํานกัหักบญัชีอาจไม่อนุญาตให้ขอคืนได ้หากมีเหตุผลอนัสมควร 
หรือสาํนกัหกับญัชีอาจตกลงเงื�อนไขอื�นเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการขอคืนหลกัประกนักบัสมาชิกได ้

การขอคืนหลกัประกนัตามวรรคหนึ� ง สมาชิกอาจขอคืนหลกัประกนัส่วนเกินในจาํนวนที�เหลือ
ภายหลงัหกัชาํระหนี?และค่าบริหารจดัการที�สมาชิกคา้งชาํระต่อสาํนกัหกับญัชีตามวิธีการและระยะเวลาที�
สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

(*ความในหลักเกณฑ์ 407 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี#แทน โดยข้อบังคับของสํานักหักบัญชี  
(ในส่วนที-เกี-ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 400 การบริหารความเสี-ยง ลงวันที-  29 พฤษภาคม 2558 ซึ- งมีผลบังคับใช้ตั#งแต่วันที-  
24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 

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


