
ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 1200 กำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยค์งคำ้ง 

ก่อนเร่ิมใชวิ้ธีกำรรอรับมอบหลกัทรัพยแ์ทนกำรส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์มีกำรผิดนดั  

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั       1200                                                                   20 ตุลำคม 2560  
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ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
กำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยค์งคำ้ง 

ก่อนเร่ิมใชวิ้ธีกำรรอรับมอบหลกัทรัพยแ์ทนกำรส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์มีกำรผิดนดั  
 

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั  1200-1 20 ตุลำคม 2560 

ข้อบังคบั 
หมวด 1200 การด าเนินการกรณมีีการผดินัดส่งมอบหลกัทรัพย์คงค้าง 

ก่อนเร่ิมใช้วธีิการรอรับมอบหลกัทรัพย์แทนการส่งมอบหลกัทรัพย์ที่มกีารผดินัด  
 

1201 วตัถุประสงค์ 
หมวดน้ีก ำหนดข้ึนเป็นกำรชัว่ครำวเพ่ือก ำหนดหนำ้ท่ีของสมำชิกท่ีมีกำรผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพย์

คงคำ้งต่อส ำนกัหักบญัชีก่อนเร่ิมใชว้ิธีกำรรอรับมอบหลกัทรัพยแ์ทนกำรส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์มีกำรผิดนัด 
(“วิธีกำร Pending Settlement”) เพ่ิมเติมจำกกำรปฏิบติัตำมหมวด 600 และก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรของ
ส ำนกัหกับญัชีเพ่ือใหส้มำชิกสำมำรถส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดัไดค้รบถว้นตำมรำยงำนของส ำนกัหกับญัชี 
โดยสมำชิกมีหนำ้ท่ีแจง้ใหล้กูคำ้ของสมำชิกทรำบแนวทำงด ำเนินกำรดงักล่ำวเพ่ือประโยชนต่์ออุตสำหกรรม
โดยรวม 

 

1202 เมือ่มกีารผดินัดส่งมอบหลกัทรัพย์คงค้างก่อนเร่ิมใช้วธิีการ Pending Settlement 
1202.01 หน้าที่ของสมาชิกผู้ผดินัดส่งมอบหลกัทรัพย์ 
1202.01 (1) การเปิดบัญชีพเิศษ (Transitory Account)  

สมำชิกผูผ้ิดนดัมีหนำ้ท่ีเปิดบญัชีพิเศษกบัศูนยรั์บฝำกเพ่ือรองรับกำรโอนยำ้ยมูลค่ำกำรผิดนดั
ส่งมอบหลกัทรัพยค์งคำ้งของสมำชิกและ/หรือลูกคำ้ของสมำชิกไปยงับญัชีดงักล่ำว โดยสมำชิกมีหนำ้ท่ีเปิด
บญัชีพิเศษ (Transitory Account) ของสมำชิกแยกต่ำงหำกจำกของลูกคำ้ภำยในเวลำ 17.00 น. ของวนัท ำกำร
ก่อนวนัเร่ิมใชวิ้ธีกำร Pending Settlement   

ในกรณีท่ีสมำชิกผูผ้ิดนัดไม่ด ำเนินกำรตำมวรรคหน่ึง สมำชิกผูผ้ิดนัดตกลงมอบหมำยให้
ส ำนกัหกับญัชีเป็นผูด้  ำเนินกำรขอเปิดบญัชีพิเศษ  (Transitory Account) ดงักล่ำวกบัศูนยรั์บฝำกในนำมของ
สมำชิก โดยส ำนกัหกับญัชีอำจเรียกค่ำบริหำรจดักำรในกำรด ำเนินกำรเป็นจ ำนวน 5,000 บำทต่อบญัชี 

 
1202.01 (2) การโอนย้ายมูลค่าการผิดนัดส่งมอบหลกัทรัพย์คงค้างไปยังบัญชีพเิศษ (Transitory Account) 

สมำชิกตกลงใหส้ ำนกัหกับญัชีหรือบุคคลท่ีส ำนกัหกับญัชีมอบหมำยด ำเนินกำรโอนยำ้ยมูลค่ำ
กำรผิดนัดส่งมอบหลกัทรัพยค์งค้ำงของสมำชิกและ/หรือลูกคำ้ของสมำชิกจำกบัญชีฝำกหลกัทรัพยเ์พ่ือ 
กำรส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพย ์(Settlement Account) ไปยงับัญชีพิเศษ (Transitory Account) ภำยใน
เวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด   

 
 



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
กำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยค์งคำ้ง 

ก่อนเร่ิมใชวิ้ธีกำรรอรับมอบหลกัทรัพยแ์ทนกำรส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์มีกำรผิดนดั  
 

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั  1200-2 20 ตุลำคม 2560 

1202.01 (3) การหาหลกัทรัพย์ที่ผดินัดมาส่งมอบให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ผดินัดส่งมอบหลกัทรัพย์คงค้าง  
สมำชิกผูผ้ิดนดัมีหนำ้ท่ีจดัหำหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดัมำส่งมอบต่อส ำนกัหักบญัชีใหค้รบถว้นตำม

จ ำนวนท่ีผิดนัดคงค้ำง โดยต้องด ำเนินกำรโอนหลักทรัพย์ท่ีสมบูรณ์  ไม่บกพร่อง หรือไม่ถูกรอนสิทธิ  
เขำ้บญัชีพิเศษ (Transitory Account) ของสมำชิกและ/หรือลูกคำ้ของสมำชิก แลว้แต่กรณี เพ่ือกำรหักกลบกบั
จ ำนวนหลกัทรัพยท่ี์ผิดนัดส่งมอบคงคำ้ง และเม่ือสมำชิกด ำเนินกำรโอนหลกัทรัพย์ดงักล่ำวแลว้สมำชิก 
จะเพิกถอนกำรโอนไม่ได ้ 

เม่ือสมำชิกด ำเนินกำรโอนหลกัทรัพยต์ำมวรรคหน่ึงแลว้ สมำชิกมีหนำ้ท่ีแจง้ใหส้ ำนกัหกับญัชี
ทรำบตำมวิธีกำรและภำยในเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด โดยส ำนกัหกับญัชีจะตรวจสอบและค ำนวณมูลค่ำ
กำรผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยค์งคำ้งท่ีเหลือของสมำชิกภำยหลงักำรหกักลบดงักล่ำว และหำกพบว่ำถกูตอ้งให้
ถือว่ำกำรหักกลบมูลค่ำกำรผิดนัดส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมำชิกมีผลสมบูรณ์ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีสมำชิกยงัมี
มูลค่ำกำรผิดนัดส่งมอบหลกัทรัพยค์งคำ้งเหลืออยู่ สมำชิกตกลงยอมรับและผูกพนัตำมมูลค่ำกำรผิดนัด 
ส่งมอบหลกัทรัพยค์งคำ้งท่ีเหลือตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีค ำนวณได ้

ในกรณีท่ีกำรหักกลบมูลค่ำกำรผิดนัดส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมวรรคหน่ึงท ำให้สมำชิกไม่มี 
กำรผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์คงค้ำงต่อส ำนักหักบัญชีแล้ว ให้ถือว่ำกำรผิดนัดของสมำชิกส้ินสุดลง  
แต่สมำชิกยงัคงมีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบช ำระค่ำธรรมเนียม ดอกเบ้ีย ค่ำปรับ ค่ำเสียหำย และค่ำใชจ่้ำย
อ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนแลว้และท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกำรของส ำนกัหกับญัชีจนครบถว้น  

 
1202.01 (4) การปิดบัญชีพเิศษ (Transitory Account)  

เม่ือสมำชิกไม่มีกำรผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยค์งคำ้งต่อส ำนกัหกับญัชีแลว้ สมำชิกมีหนำ้ท่ีปิด
บัญชีพิเศษ  (Transitory Account) ท่ีสมำชิกเปิดไวก้ับศูนย์รับฝำกตำมหลักเกณฑ์ 1202.01 (1) ภำยใน 
วนัท ำกำรถดัไป  

ในกรณีท่ีสมำชิกไม่ด ำเนินกำรปิดบัญชีตำมวรรคหน่ึง สมำชิกตกลงมอบหมำยให้ส ำนัก 
หกับญัชีเป็นผูด้  ำเนินกำรขอปิดบญัชีดงักล่ำวกบัศูนยรั์บฝำกในนำมของสมำชิก 

 
1202.02 แนวทางด าเนินการของส านักหักบัญชี 
 ในกรณีท่ีสมำชิกผูผ้ิดนดัไม่สำมำรถจดัหำหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดัคงคำ้งมำส่งมอบต่อส ำนกัหกับญัชี
ไดค้รบถว้นภำยในระยะเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด ส ำนกัหักบญัชีจะด ำเนินกำรซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือน ำมำ
หกักลบกบัจ ำนวนหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดัคงคำ้งของสมำชิก โดยน ำหลกัเกณฑต์ำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์
วำ่ดว้ยกำรซ้ือเพ่ือส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดัมำใชบ้งัคบั  

  



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
กำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยค์งคำ้ง 

ก่อนเร่ิมใชวิ้ธีกำรรอรับมอบหลกัทรัพยแ์ทนกำรส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์มีกำรผิดนดั  
 

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั  1200-3 20 ตุลำคม 2560 

 กำรซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ผิดนัดตำมวรรคหน่ึง ส ำนักหักบัญชีจะท ำกำรเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์รำคำ 
ไม่เกินรำคำสูงสุด (Ceiling) ของหลกัทรัพย์นั้นตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยว์่ำด้วยกำรซ้ือขำย  
กำรช ำระรำคำและกำรส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลำดหลกัทรัพย์ โดยสมำชิกผูผ้ิดนัดมีหน้ำท่ีช ำระค่ำซ้ือ
หลกัทรัพยด์งักล่ำวและช ำระค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งตำมจ ำนวนท่ีเกิดข้ึนจริง พร้อมค่ำบริหำรจดักำรต่อส ำนกั
หักบญัชีเป็นจ ำนวน 5,000 บำท หรือในอตัรำร้อยละ 1 ของมูลค่ำหลกัทรัพยที์่ส ำนักหักบญัชีซ้ือไว้
เพื่อหักกลบกบัจ ำนวนหลกัทรัพยท่ี์สมำชิกผิดนัดคงคำ้ง (แลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกว่ำ) โดยค ำนวณเป็นรำย
หลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ส ำนกัหกับญัชีอำจบงัคบัหลกัประกนัท่ีสมำชิกผูผ้ิดนดัไดว้ำงไวต่้อส ำนกัหกับญัชีเพ่ือน ำมำ
ช ำระค่ำซ้ือหลกัทรัพย ์ค่ำธรรมเนียม ดอกเบ้ีย ค่ำปรับ ค่ำเสียหำย ค่ำบริหำรจดักำร และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใด 
ท่ีเก่ียวขอ้ง และหำกหลกัประกนัดงักล่ำวไม่เพียงพอ ส ำนักหักบัญชีอำจเรียกให้สมำชิกช ำระเพ่ิมเติมได ้ 
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  
 ในกรณีส ำนกัหักบญัชีไดด้ ำเนินกำรซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือน ำมำหกักลบกบัจ ำนวนหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดั
คงคำ้งของสมำชิกไดค้รบถว้นใหถื้อวำ่กำรผิดนดัของสมำชิกส้ินสุดลง และใหน้ ำควำมในหลกัเกณฑ ์1202.01 (4) 
มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

 

1203 การค านวณมูลค่าการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์คงค้าง หลักประกัน ค่าปรับ
และค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้อง 
ส ำนักหักบญัชีจะค ำนวณมูลค่ำกำรผิดนัดส่งมอบหลกัทรัพยค์งคำ้งของสมำชิกตำมหลกัเกณฑ ์

602.02 (2) และค ำนวณมูลค่ำหลกัประกันท่ีสมำชิกได้วำงไวต่้อส ำนักหักบัญชี ด้วยวิธีกำรปรับมูลค่ำ
ทรัพยสิ์นใหเ้ป็นไปตำมรำคำตลำด (Mark to Market) ตำมหลกัเกณฑ ์407.01 (4) แยกต่ำงหำกจำกกำรจดัท ำ
ขอ้มูลเพื่อกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ละกำรค ำนวณมูลค่ำหลกัประกนัของสมำชิกท่ีเกิดข้ึน
นบัแต่วนัท ำกำรท่ีเร่ิมใชว้ิธีกำร Pending Settlement จนกว่ำสมำชิกผูผ้ิดนดัจะสำมำรถจดัหำหลกัทรัพย์
มำส่งมอบต่อส ำนักหักบญัชีไดค้รบถว้นตำมมูลค่ำกำรผิดนัดส่งมอบหลกัทรัพยค์งคำ้งของสมำชิก ทั้งน้ี 
สมำชิกผูผ้ิดนดัยงัคงมีหนำ้ท่ีช ำระค่ำปรับอนัเน่ืองมำจำกกำรผิดนดัตำมหลกัเกณฑท่ี์ส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 
โดยส ำนักหักบญัชีจะนับระยะเวลำท่ีสมำชิกผิดนัดส่งมอบหลกัทรัพยต่์อเน่ืองไปจนกว่ำสมำชิกจะไม่มี
หลกัทรัพยผ์ิดนดัส่งมอบคงคำ้งต่อส ำนกัหกับญัชี และจะคืนหลกัประกนัท่ีสมำชิกวำงไว ้(ถำ้มี) ตำมเวลำท่ี
ส ำนกัหกับญัชีก ำหนด เม่ือไดรั้บกำรร้องขอจำกสมำชิก 

 

  



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
กำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยค์งคำ้ง 

ก่อนเร่ิมใชวิ้ธีกำรรอรับมอบหลกัทรัพยแ์ทนกำรส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์มีกำรผิดนดั  
 

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั  1200-4 20 ตุลำคม 2560 

1204 การด าเนินการกรณีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์มีการจ่ายสิทธิประโยชน์ในระหว่างที่
มกีารผดินัดส่งมอบหลกัทรัพย์คงค้าง 
ในระหว่ำงท่ีมีกำรผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยค์งคำ้งและบริษทัท่ีเป็นผูอ้อกหลกัทรัพยมี์กำรจ่ำย

สิทธิประโยชน์ในหลกัทรัพยน์ั้น สมำชิกผูผ้ิดนดัมีหน้ำท่ีด ำเนินกำรใด ๆ เพ่ือให้บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย์
สำมำรถจ่ำยสิทธิประโยชนใ์หแ้ก่ผูถื้อหลกัทรัพยไ์ด ้ทั้งน้ี หำกสมำชิกไม่สำมำรถด ำเนินกำรดงักล่ำว สมำชิก
ตกลงมอบหมำยให้ส ำนกัหักบญัชีเป็นผูด้  ำเนินกำรแทนสมำชิก โดยสมำชิกมีหนำ้ท่ีช ำระค่ำด ำเนินกำรแก่
ส ำนกัหกับญัชีเป็นจ ำนวน 5,000 บำทต่อรำยหลกัทรัพย ์ 

 

1205 ระยะเวลาบังคบัใช้ 
ให้ควำมตำมหมวดน้ีมีผลบงัคบัใชจ้นกว่ำสมำชิกผูผ้ิดนดัจะสำมำรถจดัหำหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดัมำ

ส่งมอบต่อส ำนักหักบญัชีไดค้รบตำมมูลค่ำกำรผิดนัดส่งมอบหลกัทรัพยค์งคำ้ง และส ำนักหักบญัชีไดรั้บ
ช ำระค่ำปรับ ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินกำร และค่ำบริหำรจดักำรจำกสมำชิกผูผ้ิดนดัจนครบถว้น  

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

 

 


