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ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั        400 - 1 8 กมุภำพนัธ์ 2553 

ข้อบังคบั 
หมวด 400 การบริหารความเส่ียง 

 
401 หลกัการบริหารความเส่ียง 

(1) ส ำนักหักบัญชีอำจจดัให้มีมำตรกำรบริหำรควำมเส่ียงในระบบช ำระรำคำและส่งมอบ
หลกัทรัพยแ์ตกต่ำงกนัตำมประเภทหลกัทรัพย ์หรือประเภทสมำชิก ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีส ำนกั
หกับญัชีก ำหนด 

ในกรณีท่ีสมำชิกท่ีไม่อำจด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑท่ี์ส ำนกัหกับญัชีก ำหนดเก่ียวกบักำร
ด ำเนินกำรเพ่ือบริหำรควำมเส่ียงในระบบงำนช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์ส ำนกัหกับญัชีอำจด ำเนินกำร
ให้มีกำรวำงหลกัประกนัหรือเรียกให้สมำชิกวำงหลกัประกนัตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีส ำนกัหักบญัชี
ก ำหนดได ้

(2) สมำชิกมีหนำ้ท่ีก ำหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักำรบริหำรควำมเส่ียงของสมำชิกให้เหมำะสม
ชดัเจนโดยไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี 

 

402 การด าเนินการเพ่ือบริหารความเส่ียง  

 เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรควำมเส่ียงในระบบช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์ส ำนกัหกับญัชี
อำจก ำหนดใหส้มำชิกปฏิบติัตำมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัส่งรำยงำนเก่ียวกบัฐำนะทำงกำรเงินใหแ้ก่ส ำนกัหกับญัชี 

(2) ด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิตำมหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนก ำหนด หรือกำรด ำรงฐำนะทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงำนซ่ึงมีหนำ้ท่ีก ำกบัดูแล
กำรประกอบธุรกิจของนิติบุคคลดงักล่ำวก ำหนดตำมกฎหมำย 

(3) ควบคุมมูลค่ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมำชิก 

(4) ควบคุมค่ำควำมเส่ียงในระบบกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมหลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  

(5) ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

 



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั        400 - 2 8 กมุภำพนัธ์ 2553 

403 การจัดส่งรายงาน 

403.01 สมาชิกทั่วไป 

(1) สมำชิกทัว่ไปตอ้งจดัส่งรำยงำนใหแ้ก่ส ำนกัหกับญัชีตำมประเภทและก ำหนดเวลำดงัต่อไปน้ี 
โดยให้จดัส่งผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเช่ือมต่อกบัระบบงำนของส ำนกัหักบญัชี หรือเป็นหนังสือหรือ
ผำ่นส่ืออ่ืนใดท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

  *(1.1) รำยงำนกำรค ำนวณเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิของวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือน 
ใหจ้ดัส่งภำยในวนัท่ี 7 ของเดือนถดัไป   

 (1.2) รำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินและรำยงำนรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยดงัต่อไปน้ี 

  (ก) งวดประจ ำเดือน ใหจ้ดัส่งภำยในวนัท่ี 14 ของเดือนถดัไป 

 (ข) งวดประจ ำ 6 เดือนแรกของปีบญัชี ใหจ้ดัส่งภำยใน 3 เดือน นบัจำกวนัส้ินงวด
กำรบญัชีดงักล่ำว 

 (ค) งวดประจ ำปีบญัชี ใหจ้ดัส่งภำยใน 4 เดือน นบัจำกวนัส้ินปีบญัชีดงักล่ำว 

 (1.3) รำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) และควำมเห็นใดๆ ท่ีเก่ียวกบัระบบ
หรือกำรด ำเนินงำนหลงักำรซ้ือขำยหลกัทรัพยแ์ละงำนบริหำรควำมเส่ียงของสมำชิก เฉพำะส่วนท่ีมี
นยัส ำคญั รวมทั้งรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรในส่วนท่ีมีนยัส ำคญัของสมำชิกตำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ท่ี
ตรวจสอบภำยใน (Internal Auditor) ใหจ้ดัส่งปีละ 1 คร้ัง 

 (1.4) รำยงำนกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด หนังสือเวียน หรือค ำสั่งของ
ส ำนกัหกับญัชี (Compliance Report) เฉพำะส่วนท่ีมีนยัส ำคญั รวมทั้งรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรในส่วนท่ีมี
นยัส ำคญัของสมำชิกตำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ท่ีก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนตำมขอ้ก ำหนด หนงัสือเวียน 
หรือค ำสัง่ของส ำนกัหกับญัชี (Compliance Officer) ใหจ้ดัส่งปีละ 1 คร้ัง 

 ส ำนกัหักบญัชีอำจยกเวน้กำรจดัส่งรำยงำนเก่ียวกบัฐำนะทำงกำรเงินหรือรำยงำนอ่ืนใด
ใหแ้ก่สมำชิกทัว่ไปตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีเห็นสมควรได ้

(2) สมำชิกทั่วไปตอ้งรำยงำนเหตุกำรณ์ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำและส่งมอบ
หลกัทรัพยข์องสมำชิกดงัต่อไปน้ี พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลประกอบภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีสมำชิก
ทรำบถึงเหตุกำรณ์ดงักล่ำวต่อส ำนกัหกับญัชี 

(2.1) มีเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัท ำกำรใด ๆ ลดลงมำอยูท่ี่ระดบันอ้ยกว่ำ
หรือเท่ำกบั 3 เท่ำของหลกัเกณฑ์ขั้นต ่ำท่ีตอ้งด ำรงไวต้ำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยห์รือคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนก ำหนด ให้จดัส่งรำยงำนเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิใหก้บั
ส ำนกัหักบญัชีทุกวนั โดยใหจ้ดัส่งภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีเกิดกรณีดงักล่ำวจนกว่ำจะสำมำรถด ำรง



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั        400 - 3 8 กมุภำพนัธ์ 2553 

เงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิไดต้ำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดให้รำยงำนเป็นเวลำ 7 วนัท ำกำรติดต่อกนั หรือ
ตำมระยะเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

(2.2) มีกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั เช่น กำรเปล่ียนแปลง
กรรมกำร ผูจ้ดักำร หรือบุคคลท่ีมีอ ำนำจในกำรจดักำร กำรควบรวมบริษทั กำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำง 
กำรด ำเนินงำน กำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนของกำรถือหุน้ของผูถื้อหุน้รำยใหญ่เป็นจ ำนวนมำกกวำ่ร้อยละ 25 
ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมด 

(2.3) กรณีอ่ืนๆ ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงิน และสภำพคล่อง
ของสมำชิก  

(3) ในกรณีท่ีสมำชิกทั่วไปจัดส่งรำยงำนเก่ียวกับฐำนะทำงกำรเงินโดยมีขอ้มูลไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถว้น สมำชิกทั่วไปอำจขอแก้ไขข้อมูลดังกล่ำวให้ถูกต้องครบถว้นได้ โดยจดัส่งรำยงำน
เก่ียวกบัฐำนะทำงกำรเงินท่ีแกไ้ขตำมวิธีกำรเดียวกบัท่ีสมำชิกทัว่ไปจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวใหก้บัส ำนกั
หกับญัชีโดยทนัที 

เพ่ือประโยชน์ในกำรก ำกบัและตรวจสอบกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์ฐำนะกำรเงิน 
และกำรด ำเนินงำนของสมำชิก ส ำนกัหักบญัชีอำจแจง้ให้สมำชิกจดัส่งรำยงำนอ่ืนและก ำหนดเวลำจดัส่ง
ไดต้ำมท่ีเห็นสมควร 

(4) หำกสมำชิกทัว่ไปไม่สำมำรถจดัส่งรำยงำนไดภ้ำยในระยะเวลำท่ีส ำนกัหักบญัชีก ำหนด 
ให้สมำชิกแจง้ล่วงหนำ้ก่อนวนัครบก ำหนดส่งพร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรส่งล่ำชำ้ ซ่ึงส ำนกั
หักบญัชีจะพิจำรณำเป็นรำยกรณี 

ในกรณีท่ีสมำชิกจดัส่งเป็นหนงัสือ สมำชิกตอ้งด ำเนินกำรใหก้รรมกำรท่ีมีอ ำนำจลงนำม
ผูกพนับริษทัซ่ึงปรำกฏตำมหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัท่ีออกโดยกรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้กระทรวงพำณิชยล์งลำยมือช่ือรับรองในรำยงำนท่ีสมำชิกจดัส่งเป็นหนงัสือดว้ย 

(*ความในหลักเกณฑ์ 403.01(1)(1.1) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของส านักหักบัญชี 
(ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 400 การบริหารความเส่ียง ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 
24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 

*403.02 สมาชิกสมทบ 

- 

(*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 403.02 โดยข้อบังคับของส านักหักบัญชี (ในส่วนเกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 400 
การบริหารความเส่ียง ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2557 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป) 

 



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั        400 - 4 8 กมุภำพนัธ์ 2553 

404 การด ารงฐานะทางการเงนิหรือด ารงเงินกองทุน 

*404.01 สมาชิกทั่วไป 

(1) กรณีสมำชิกทัว่ไปมีส่วนของผูถื้อหุน้นอ้ยกวำ่จ ำนวนท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนดตำมหลกัเกณฑ ์
302.01 ส ำนกัหกับญัชีอำจพิจำรณำผอ่นผนัโดยใหส้มำชิกทัว่ไปด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 

(1.1) แจง้เหตุดงักล่ำวเป็นหนงัสือใหส้ ำนกัหกับญัชีทรำบโดยทนัที 

(1.2) ส่งแผนกำรแกไ้ขส่วนของผูถื้อหุ้นให้แก่ส ำนกัหักบญัชีภำยใน 60 วนันบัแต่วนัท่ี
สมำชิกทัว่ไปไม่สำมำรถด ำรงส่วนของผูถื้อหุน้ตำมวิธีกำรและภำยในเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด ยกเวน้
กรณีท่ีสมำชิกทัว่ไปสำมำรถด ำรงส่วนของผูถื้อหุน้ไดต้ำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดภำยในงวดบญัชีถดัไป    

(1.3)    ตอ้งด ำรงส่วนของผูถื้อหุ้นให้ไม่นอ้ยกว่ำจ ำนวนท่ีก ำหนดภำยใน 120 วนันับแต่
วนัท่ีสมำชิกมีส่วนของผูถื้อหุน้นอ้ยกวำ่จ ำนวนดงักล่ำว หรือตำมก ำหนดเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีเห็นสมควร 

(1.4) ในกรณีท่ีสมำชิกทัว่ไปไม่จดัส่งแผนกำรแกไ้ขส่วนของผูถื้อหุน้ตำม (1.2) หรือไม่
สำมำรถแกไ้ขส่วนของผูถื้อหุ้นไดภ้ำยในเวลำท่ีก ำหนดตำม (1.3) ส ำนักหักบญัชีอำจก ำหนดให้สมำชิก
ทัว่ไปนั้นพน้จำกกำรเป็นสมำชิกได ้

(2) กรณีสมำชิกทัว่ไปไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิตำมหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนก ำหนด ส ำนกัหักบญัชีอำจพิจำรณำผ่อนผนัโดยใหส้มำชิกทัว่ไป
ด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 

(2.1) แจง้เหตุดงักล่ำวเป็นหนงัสือใหส้ ำนกัหกับญัชีทรำบโดยทนัที 

(2.2) ส่งรำยงำนกำรค ำนวณเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิใหแ้ก่ส ำนกัหกับญัชีทุกวนั โดย
ใหจ้ดัส่งภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีสมำชิกทัว่ไปไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ จนกวำ่จะ
สำมำรถด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิไดต้ำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดเป็นเวลำ 7 วนัท ำกำรติดต่อกนั หรือ
ตำมระยะเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

(2.3) วำงหลกัประกนัเป็นจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำจ ำนวนท่ีท ำให้เงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ
ไม่ครบตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ 

 (2.4) ส่งแผนกำรแกไ้ขกำรด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิใหแ้ก่ส ำนกัหกับญัชีภำยใน 
30 วนันบัแต่วนัท่ีสมำชิกทัว่ไปไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิตำมวิธีกำรและภำยในเวลำท่ี
ส ำนกัหกับญัชีก ำหนด ยกเวน้สมำชิกทัว่ไปท่ีสำมำรถด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิไดต้ำมหลกัเกณฑท่ี์
ก ำหนดเป็นเวลำ 7 วนัท ำกำรติดต่อกนั หรือตำมระยะเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั        400 - 5 8 กมุภำพนัธ์ 2553 

(2.5) สมำชิกทัว่ไปตอ้งแกไ้ขกำรด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิใหไ้ดภ้ำยในก ำหนดเวลำ
ท่ีคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนก ำหนด หรือตำมก ำหนดเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชี
เห็นสมควร 

(2.6) ในกรณีท่ีสมำชิกทั่วไปไม่จดัส่งแผนกำรแกไ้ขกำรด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่อง
สุทธิตำม (2.4) หรือไม่สำมำรถแกไ้ขกำรด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิไดภ้ำยในเวลำท่ีก ำหนดตำม 
(2.5) ส ำนกัหกับญัชีอำจก ำหนดใหส้มำชิกทัว่ไปนั้นพน้จำกกำรเป็นสมำชิกได ้

(*ความในหลักเกณฑ์ 404.01 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของส านักหักบัญชี 
(ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 400 การบริหารความเส่ียง ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 
24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 
 

*404.02 สมาชิกสมทบ 

 - 

(*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 404.02 โดยข้อบังคับของส านักหักบัญชี (ในส่วนเกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 400 
การบริหารความเส่ียง ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2557 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป) 

 

405 การควบคุมมูลค่าการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 

*405.01 สมาชิกทั่วไป 

ส ำนกัหักบญัชีจะค ำนวณมูลค่ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมำชิกทัว่ไปท่ีคงคำ้ง
ช ำระสุทธิเป็นประจ ำทุกวนัท ำกำร ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

ในกรณีท่ีมูลค่ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมำชิกทัว่ไปท่ีคงคำ้งช ำระสุทธิเกิน
จ ำนวน 8 เท่ำของเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ สมำชิกทัว่ไปตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขใหมู้ลค่ำท่ีคงคำ้งช ำระสุทธิ
ไม่เกินจ ำนวนดงักล่ำวภำยใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีมีมูลค่ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยค์งคำ้งช ำระสุทธิ
เกินจ ำนวนนั้น 

ในระหว่ำงท่ีมูลค่ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมำชิกทัว่ไปคงคำ้งช ำระสุทธิเกิน
จ ำนวนที่ส ำนักหักบัญชีก ำหนด สมำชิกทั่วไปต้องวำงหลกัประกันเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำมูลค่ำ
กำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมำชิกทัว่ไปท่ีคงคำ้งช ำระสุทธิเกินจ ำนวนดงักล่ำวภำยในเวลำท่ี
ส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  

ในกรณีท่ีสมำชิกทัว่ไปไม่สำมำรถแกไ้ขจ ำนวนมูลค่ำกำรช ำระรำคำและกำรส่งมอบหลกัทรัพย์
ท่ีคงคำ้งช ำระสุทธิใหอ้ยูภ่ำยในจ ำนวนและเวลำตำมวรรคสอง ส ำนกัหกับญัชีอำจก ำหนดใหส้มำชิกทัว่ไปนั้น
พน้จำกกำรเป็นสมำชิกได ้



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 กำรบริหำรควำมเส่ียง 
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(*ความในหลักเกณฑ์ 405.01 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของส านักหักบัญชี 
(ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 400 การบริหารความเส่ียง  ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 
24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 

406 การควบคุมค่าความเส่ียงในระบบช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 

*406.01 สมาชิกทั่วไป 

ส ำนกัหกับญัชีจะค ำนวณค่ำควำมเส่ียงในระบบกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมำชิก
แต่ละรำยเป็นประจ ำทุกวนัท ำกำร เพ่ือประเมินมูลค่ำควำมเสียหำยสูงสุดท่ีอำจเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวน
ของรำคำหลกัทรัพยท่ี์คงคำ้งรอกำรช ำระรำคำและส่งมอบสุทธิสะสมท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่อยำ่งนอ้ยร้อยละ 
99 โดยแยกตำมประเภทบัญชีของสมำชิกและบัญชีของลูกคำ้ของสมำชิกตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ี
ส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

ในกรณีท่ีสมำชิกทัว่ไปมีค่ำควำมเส่ียงในระบบกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยเ์กินกว่ำ
ระดบัท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด ตำมวิธีกำรค ำนวณท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด ส ำนกัหกับญัชีอำจน ำเงินสมทบ
เขำ้กองทุนทดแทนควำมเสียหำย (Clearing Fund) ของสมำชิกมำใชร้องรับควำมเส่ียงของสมำชิกได้โดย
สมำชิกตอ้งวำงหลกัประกนัเพ่ือรองรับควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรท ำธุรกรรมตำมจ ำนวนท่ีส ำนกั
หกับญัชีก ำหนด ภำยในเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  

(*ความในหลักเกณฑ์ 406.01 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของส านักหักบัญชี 
(ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 400 การบริหารความเส่ียง ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป) 

 

*407  หลกัประกนั 

407.01 สมาชิกทั่วไป 

407.01 (1) การวางหลกัประกนั 

ในกรณีท่ีสมำชิกทัว่ไปไม่สำมำรถปฏิบติัตำมมำตรกำรบริหำรควำมเส่ียงตำมหลกัเกณฑ ์402 ได ้
ส ำนกัหักบญัชีอำจเรียกให้สมำชิกทัว่ไปวำงหลกัประกนัตำมมูลค่ำและประเภททรัพยสิ์นตำมท่ีส ำนกั
หักบญัชีก ำหนด และส ำนกัหกับญัชีอำจด ำเนินกำรบงัคบัหลกัประกนัดงักล่ำวเพ่ือน ำเงินมำช ำระหน้ีหรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั        400 - 7 8 กมุภำพนัธ์ 2553 

ในกรณีท่ีสมำชิกทัว่ไปไม่วำงหลกัประกนั วำงหลกัประกนัไม่ครบถว้น หรือส ำนักหักบญัชีบังคับ
หลกัประกนัไดไ้ม่เพียงพอภำยในเวลำท่ีส ำนกัหักบญัชีก ำหนด ส ำนกัหักบญัชีอำจด ำเนินกำรประกำรใด
ประกำรหน่ึงหรือหลำยประกำรดงัต่อไปน้ี  

(1) เรียกใหส้มำชิกวำงหลกัประกนัเพ่ิมเติมตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

(2)  ระงบักำรใหบ้ริกำรกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ก่สมำชิกดงักล่ำว และใหส้มำชิกนั้น
ช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมวิธีกำรและเง่ือนไขท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

(3) เปล่ียนแปลงวิธีกำรและเง่ือนไขในกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมำชิกดงักล่ำว 

(4) มีค ำสัง่ใหส้มำชิกดงักล่ำวพน้จำกกำรเป็นสมำชิก 

ทั้งน้ี ส ำนกัหกับญัชีอำจแจง้กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวใหต้ลำดหลกัทรัพยท์รำบตำมท่ีเห็นสมควร 

 

407.01 (2) การจดัเกบ็และจดัท าบัญชีทรัพย์สินที่เป็นหลกัประกนั 

ส ำนักหักบญัชีจะเก็บรักษำและดูแลทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัท่ีไดรั้บจำกสมำชิกทัว่ไปโดย
แยกทรัพยสิ์นดงักล่ำวไวต่้ำงหำกจำกทรัพยสิ์นของส ำนกัหกับญัชี 

 

407.01 (3) ทรัพย์สินที่วางเป็นหลกัประกนัและวธีิการวางหลักประกนั 

 ทรัพยสิ์นท่ีสมำชิกทัว่ไปอำจน ำมำวำงเพ่ือเป็นหลกัประกนัมีดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินสดสกลุเงินบำท 

ให้สมำชิกวำงหลกัประกนั โดยวิธีกำรด ำรงเงินสดในบญัชีของสมำชิกเพ่ือให้ธนำคำร
พำณิชยต์ำมท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนดหกัโอนหรือสมำชิกโอนเงินสดเขำ้บญัชีของส ำนกัหกับญัชี และจะถือว่ำ
สมบูรณ์เม่ือส ำนกัหกับญัชีไดร้ับเงินสดสกุลเงินบำทถูกตอ้งครบถว้นตำมจ ำนวนท่ีสมำชิกมีหนำ้ท่ีตอ้ง
วำงหลกัประกนัโดยสมำชิกจะตอ้งด ำเนินกำรใหเ้สร็จส้ินภำยในเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  

*(2) หลกัทรัพยต์ำมท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  

ให้สมำชิกวำงหลกัประกนัโดยวิธีกำรด ำรงหลกัทรัพยใ์นบญัชีฝำกหลกัทรัพยเ์พ่ือกำรส่งมอบ
หรือรับมอบหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขำย (Settlement Account) ของสมำชิกและ/หรือลูกคำ้ของสมำชิก แลว้แต่กรณี 
เพ่ือใหศู้นยรั์บฝำกโอนหลกัทรัพยห์รือสมำชิกโอนหลกัทรัพยเ์ขำ้บญัชีฝำกหลกัทรัพยท่ี์ส ำนกัหกับญัชีเปิดไว้
กบัศูนยรั์บฝำก เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรเก็บรักษำหลกัประกนั และจะถือว่ำกำรวำงหลกัประกนัมีผลสมบูรณ์ 
เม่ือศูนยรั์บฝำกไดห้ักโอนหลกัทรัพย์เขำ้บญัชีฝำกหลกัทรัพยท่ี์ส ำนกัหกับญัชีเปิดไวเ้พ่ือวตัถุประสงค์ใน
กำรเก็บรักษำหลกัประกนัของสมำชิกหรือลูกคำ้ของสมำชิก แลว้แต่กรณี หรือเม่ือส ำนกัหักบญัชีไดรั้บโอน



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั        400 - 8 8 กมุภำพนัธ์ 2553 

หลกัทรัพย ์โดยถูกตอ้งครบถว้นตำมจ ำนวนท่ีสมำชิกมีหน้ำท่ีตอ้งวำงหลกัประกนั ทั้งน้ี สมำชิกจะตอ้ง
ด ำเนินกำรวำงหลกัประกนัใหเ้สร็จส้ินภำยในเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

หลกัทรัพยต์ำมวรรคหน่ึงตอ้งเป็นหลกัทรัพยท่ี์สมบูรณ์ ไม่บกพร่อง หรือถูกรอนสิทธิใดๆ 
และจะตอ้งมีสัดส่วนของประเภทหลกัทรัพย ์(Concentration Limit) ตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีส ำนกั
หักบญัชีก ำหนด ทั้งน้ี ในกรณีหลกัทรัพยท่ี์สมำชิกน ำมำวำงเป็นหลกัประกนัมีสัดส่วนเกินกว่ำท่ีส ำนกั
หกับญัชีก ำหนด ส ำนกัหักบญัชีอำจไม่ค ำนวณมูลค่ำหลกัทรัพยท่ี์สมำชิกน ำมำวำงเป็นหลกัประกนัในส่วนท่ี
เกินจำกสัดส่วนท่ีส ำนกัหักบญัชีก ำหนด หรืออำจด ำเนินกำรคืนหลกัประกนัในส่วนท่ีเกินดงักล่ำวหรือ
ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีเห็นสมควร  

(3) ทรัพยสิ์นอ่ืนตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  

 ในกรณีท่ีสมำชิกไม่สำมำรถวำงหลกัประกนัท่ีเป็นหลกัทรัพยไ์ดค้รบถว้นตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บแจง้
จำกส ำนกัหักบญัชีภำยในเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด สมำชิกตอ้งด ำรงเงินสดสกุลเงินบำทใหค้รบถว้น
ตำมขอ้มูลท่ีไดรั้บแจง้จำกส ำนกัหักบญัชีเพ่ือใหธ้นำคำรพำณิชยต์ำมท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนดหกัโอนหรือ
สมำชิกโอนเงินสดเขำ้บญัชีของส ำนกัหกับญัชี และจะถือวำ่สมบูรณ์เม่ือส ำนกัหกับญัชีไดรั้บทรัพยสิ์นซ่ึงมี
มูลค่ำรวมถูกตอ้งครบถว้นตำมจ ำนวนท่ีสมำชิกมีหนำ้ท่ีตอ้งวำงหลกัประกนั โดยสมำชิกจะตอ้งด ำเนินกำร
ดงักล่ำวภำยในเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนดและตำมหลกัเกณฑท่ี์ส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

เม่ือกำรวำงหลกัประกนัเสร็จสมบูรณ์แลว้ สมำชิกจะเพิกถอนกำรวำงหลกัประกนัไม่ได ้

 (* ความในหลักเกณฑ์ 407.01(3) (2) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของส านักหักบัญชี 
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 400 การบริหารความเส่ียง  ลงวันท่ี 2 เมษายน 2561 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 
23 เมษายน 2561 เป็นต้นไป) 

 

*407.01(4) การค านวณมูลค่าหลกัประกนัและการเปลีย่นหลกัประกนั 

 (1)  กำรค ำนวณมูลค่ำหลกัประกนั 

ส ำนักหักบัญชีจะปรับมูลค่ำทรัพยสิ์นท่ีวำงเป็นหลกัประกนัให้เป็นไปตำมรำคำตลำด 
(Mark-to-Market) ซ่ึงหกัดว้ยอตัรำค่ำควำมเส่ียง (Haircut Rate) ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีส ำนกัหกับญัชี
ก ำหนด โดยค ำนวณอยำ่งนอ้ยวนัท ำกำรละ 1 คร้ัง   

ในกรณี ท่ีมูลค่ำทรัพย์สินท่ีสมำชิกมีหน้ำท่ีวำงเป็นหลักประกันกับส ำนักหักบัญชี 
มีกำรเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมำจำกกำรปรับมูลค่ำตำมวรรคหน่ึง ส ำนกัหกับญัชีจะแจง้ใหส้มำชิกทรำบและ
สมำชิกมีหนำ้ท่ีวำงหลกัประกนัใหค้รบถว้นตำมจ ำนวนท่ีไดรั้บแจง้จำกส ำนกัหกับญัชี 

ส ำนกัหกับญัชีอำจทบทวนอตัรำค่ำควำมเส่ียง (Haircut Rate) เพ่ือค ำนวณมูลค่ำหลกัทรัพย์
อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีเห็นสมควร  



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั        400 - 9 8 กมุภำพนัธ์ 2553 

 (2) กำรเปล่ียนหลกัประกนั 

เม่ือสมำชิกร้องขอหรือเม่ือมีเหตุจ ำเป็นเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน 
สมำชิกมีหน้ำท่ีเปล่ียนทรัพย์สินท่ีวำงเป็นหลกัประกันหรือแจ้งให้ลูกค้ำทรำบเพ่ือด ำเนินกำรเปล่ียน
ทรัพย์สินท่ีวำงเป็นหลกัประกันภำยในเวลำท่ีส ำนักหักบัญชีก ำหนด โดยทรัพยสิ์นท่ีน ำมำวำงแทนท่ี
ทรัพยสิ์นเดิมจะตอ้งท ำใหห้ลกัประกนัของสมำชิกหรือลูกคำ้ของสมำชิก แลว้แต่กรณี มีมูลค่ำไม่นอ้ยกว่ำ
หลกัประกนัท่ีสมำชิกมีหนำ้ท่ีตอ้งด ำรงไวก้บัส ำนกัหักบญัชี ทั้งน้ีเมื่อส ำนกัหักบญัชีไดร้ับหลกัประกนั
ใหม่แลว้ ส ำนกัหักบญัชีจะคืนหลกัประกนัเดิมใหแ้ก่สมำชิกเม่ือไดรั้บกำรร้องขอจำกสมำชิก 

(2.1)  กำรจ่ำยสิทธิประโยชนใ์นหลกัทรัพยเ์ป็นเงินปันผล หุน้ปันผล หรือดอกเบ้ีย 
 (2.2) กำรจ่ำยสิทธิประโยชนใ์นหลกัทรัพยเ์ป็นสิทธิจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน 
 (2.3) กำรจ่ำยสิทธิประโยชนใ์ด ๆ ในหลกัทรัพยน์อกจำกตำม (2.1) และ (2.2)  
 (2.4) กำรรวมหรือควบกิจกำรท่ีไม่มีผลเป็นกำรเปล่ียนหลกัทรัพย ์
 (2.5) กำรน ำหลกัทรัพยไ์ปใชเ้พ่ือกำรส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมกำรประมวลผลขอ้มูลท่ี

ส ำนกัหกับญัชีจดัท ำข้ึน 
 (2.6) กรณีอ่ืนใดตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

ในกรณีท่ีสมำชิกหรือลูกคำ้ของสมำชิกไม่ด ำเนินกำรเปล่ียนทรัพยสิ์นท่ีวำงเป็นหลกัประกนั
ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ตำมวรรคหน่ึง และมีสิทธิประโยชน์เกิดข้ึนจำกทรัพยสิ์นท่ีวำงเป็นหลกัประกนันั้น 
ส ำนกัหกับญัชีสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำด ำเนินกำรใชสิ้ทธิท่ีไดรั้บ หรือจ่ำยคืนสิทธิประโยชน์ใหแ้ก่สมำชิก
ภำยหลงัหักค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย และภำระภำษีท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไม่รับสิทธิประโยชน์ดงักล่ำว หรือ
ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข หรือวิธีกำรท่ีส ำนักหักบญัชีก ำหนด โดยสมำชิกมีหน้ำท่ีแจง้ให้
ลูกคำ้ของสมำชิกรับทรำบและยินยอมให้สมำชิกปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ีส ำนัก
หักบญัชีก ำหนด  

 กำรด ำเนินกำรใด ๆ ของส ำนักหักบญัชีตำมวรรคสองมีวตัถุประสงค์เพ่ือกำรรับสิทธิ
ประโยชน์ในทรัพยสิ์นในระหว่ำงท่ีวำงเป็นหลกัประกนัเท่ำนั้น หำกมีกรณีท่ีส ำนักหักบญัชีตอ้งบงัคับ
หลกัประกนัในช่วงท่ีมีเหตุกำรณ์ตำมวรรคหน่ึง ส ำนกัหักบญัชีมีสิทธิบงัคบัหลกัประกนัเพ่ือกำรบริหำร
ควำมเส่ียงและกำรผิดนดัช ำระรำคำและกำรส่งมอบหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี 

(*ความในหลักเกณฑ์ 407.01(4) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของส านักหักบัญชี 
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 400 การบริหารความเส่ียง  ลงวันท่ี 2 เมษายน 2561 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 
23 เมษายน 2561 เป็นต้นไป) 



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั        400 - 10 8 กมุภำพนัธ์ 2553 

*407.01(5) การบริหารหลกัประกนั 

 ส ำนักหักบญัชีหรือบุคคลท่ีส ำนักหักบัญชีมอบหมำยอำจน ำหลกัประกันท่ีไดรั้บจำกสมำชิกไป
บริหำรจดักำร โดยหำดอกผลหรือน ำไปลงทุนได ้ 

 ส ำนกัหักบญัชีอำจก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรหลกัประกนัเงินสดสกุลเงินบำทโดยอำจลงทุน
ในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือไปหำผลประโยชน์โดยวิธีอ่ืนอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือหลำยอย่ำง
ดงัต่อไปน้ี 

(1.1) ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรัฐบำล พนัธบตัรธนำคำรแห่งประเทศไทย พนัธบตัรกองทุนฟ้ืนฟู
และพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน 

(1.2) พนัธบตัรท่ีออกโดยรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนของรัฐหรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมำยเฉพำะ
จดัตั้งข้ึน โดยตอ้งเป็นพนัธบตัรท่ีกระทรวงกำรคลงัค ้ำประกนั 

(1.3) เงินฝำก หรือบตัรเงินฝำก ของธนำคำรพำณิชยห์รือสถำบันกำรเงินอ่ืนท่ีมีกฎหมำยเฉพำะ
จดัตั้งข้ึน 

กำรลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือกำรหำผลประโยชนโ์ดยวิธีกำรตำมวรรคสองตอ้งมี
ก ำหนดเวลำไถ่ถอนหรือคืนเงินลงทุนตำมหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  

ทั้งน้ี ส ำนกัหักบญัชีจะจดัสรรผลประโยชน์ให้สมำชิกตำมหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลำท่ีส ำนกั
หักบญัชีก ำหนด 

(*ความในหลักเกณฑ์ 407.01(5) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของส านักหักบัญชี 
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 400 การบริหารความเส่ียง ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2559ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 
1 มนีาคม 2560 เป็นต้นไป) 

 

407.01(6) การคืนหลกัประกนั 

สมำชิกอำจขอคืนหลกัประกนัท่ีวำงไวก้บัส ำนกัหักบญัชีได ้เม่ือพิจำรณำแลว้ปรำกฏว่ำ สมำชิก
สำมำรถปฏิบติัตำมมำตรกำรบริหำรควำมเส่ียงตำมหลกัเกณฑ ์402 ได ้โดยสมำชิกอำจขอคืนหลกัประกนั
ได้เฉพำะในส่วนท่ีเกินกว่ำควำมเส่ียงดังกล่ำวเท่ำนั้น โดยสมำชิกจะต้องแจง้ให้ส ำนักหักบัญชีทรำบ
ล่วงหนำ้ภำยในเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด และส ำนกัหกับญัชีจะคืนทรัพยสิ์นประเภทเดียวกบัท่ีสมำชิก
วำงเป็นหลกัประกนัไวก้บัส ำนกัหกับญัชี ทั้งน้ี ส ำนกัหกับญัชีอำจไม่อนุญำตใหข้อคืนได ้หำกมีเหตุผลอนั
สมควร หรือส ำนกัหกับญัชีอำจตกลงเง่ือนไขอ่ืนเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรขอคืนหลกัประกนักบัสมำชิกได ้

กำรขอคืนหลกัประกนัตำมวรรคหน่ึง สมำชิกอำจขอคืนหลกัประกนัส่วนเกินในจ ำนวนท่ีเหลือ
ภำยหลงัหกัช ำระหน้ีและค่ำบริหำรจดักำรท่ีสมำชิกคำ้งช ำระต่อส ำนกัหกับญัชีตำมวิธีกำรและระยะเวลำท่ี
ส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 400 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั        400 - 11 8 กมุภำพนัธ์ 2553 

(*ความในหลักเกณฑ์ 407 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของส านักหักบัญชี (ในส่วน
ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 400 การบริหารความเส่ียง  ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 
24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 

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


