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บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั        400 - 1 15 กมุภาพนัธ์ 2553 

ข้อบังคบั 

หมวด 400 การบริหารความเสี�ยง 

 
401 หลกัการบริหารความเสี�ยง 

(1) สาํนักหักบญัชีอาจจดัให้มีมาตรการบริหารความเสี�ยงในระบบชาํระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพยแ์ตกต่างกนัตามประเภทหลกัทรัพย ์หรือประเภทสมาชิก ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�
สาํนักหักบญัชีกาํหนด 

ในกรณีที�สมาชิกที�ไม่อาจดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที�สํานักหักบัญชีกําหนดเกี�ยวกับการ
ดาํเนินการเพื�อบริหารความเสี�ยงในระบบงานชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์สาํนกัหกับญัชีอาจดาํเนินการ
ให้มีการวางหลกัประกนัหรือเรียกให้สมาชิกวางหลกัประกนัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�สํานักหักบญัชี
กาํหนดได ้

(2) สมาชิกมีหนา้ที�กาํหนดหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการบริหารความเสี�ยงของสมาชิกใหเ้หมาะสมชดัเจน
โดยไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบันี=  
 

402 การดําเนินการเพื�อบริหารความเสี�ยง  
 เพื�อประโยชนใ์นการบริหารความเสี�ยงในระบบชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์สาํนกัหกับญัชี
อาจกาํหนดใหส้มาชิกปฏิบติัตามในเรื�องดงัต่อไปนี=  

(1) จดัส่งรายงานเกี�ยวกบัฐานะทางการเงินใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชี 
(2) ดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนกาํหนด หรือการดาํรงฐานะทางการเงินตามหลกัเกณฑที์�หน่วยงานซึ� งมีหนา้ที�กาํกบัดูแลการ
ประกอบธุรกิจของนิติบุคคลดงักล่าวกาํหนดตามกฎหมาย 

(3) ควบคุมมลูค่าการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมาชิก 
(4) ควบคุมค่าความเสี�ยงในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�

สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  
(5) ดาํเนินการอื�นใดตามที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 
 

403 การจัดส่งรายงาน 
403.01 สมาชิกทั�วไป 

(1) สมาชิกทั�วไปตอ้งจดัส่งรายงานใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชีตามประเภทและกาํหนดเวลาดงัต่อไปนี=  
โดยให้จดัส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที�เชื�อมต่อกบัระบบงานของสํานกัหักบญัชี หรือเป็นหนงัสือหรือ
ผา่นสื�ออื�นใดที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 



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

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั        400 - 2 15 กมุภาพนัธ์ 2553 

 (1.1) รายงานการคาํนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของวนัทาํการสุดทา้ยของเดือน 
ให้จดัส่งภายในวนัที�  7  ของเดือนถดัไป  ยกเวน้เป็นสมาชิกทั�วไปที�ไม่ตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่อง
สุทธิตามหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

 (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) และความเห็นใด ๆ ที�เกี�ยวกบั
ระบบหรือการดาํเนินงานหลงัการซื=อขายหลกัทรัพยแ์ละงานบริหารความเสี�ยงของสมาชิก เฉพาะส่วนที�มี
นยัสาํคญั รวมทั=งรายงานผลการดาํเนินการในส่วนที�มีนยัสําคญัของสมาชิกตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ที�
ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) ใหจ้ดัส่งปีละ 1 ครั= ง 
 (1.4) รายงานการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด หนงัสือเวียน หรือคาํสั�งของ
สาํนกัหกับญัชี (Compliance Report) เฉพาะส่วนที�มีนยัสาํคญั รวมทั=งรายงานผลการดาํเนินการในส่วนที�มี
นยัสําคญัของสมาชิกตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ที�กาํกบัดูแลการปฏิบติังานตามขอ้กาํหนด หนงัสือเวียน 
หรือคาํสั�งของสาํนกัหกับญัชี (Compliance Officer) ใหจ้ดัส่งปีละ 1 ครั= ง 
 สํานกัหักบญัชีอาจยกเวน้การจดัส่งรายงานเกี�ยวกบัฐานะทางการเงินหรือรายงานอื�นใดให้แก่
สมาชิกทั�วไปตามที�สาํนกัหกับญัชีเห็นสมควรได ้

(2) สมาชิกทั�วไปต้องรายงานเหตุการณ์ที�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
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�น ๆ ที�อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงิน และสภาพ
คล่องของสมาชิก  



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

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั        400 - 3 15 กมุภาพนัธ์ 2553 

 

(3) ในกรณีที�สมาชิกทั�วไปจดัส่งรายงานเกี�ยวกบัฐานะทางการเงินโดยมีขอ้มูลไม่ถูกตอ้งหรือไม่
ครบถว้น สมาชิกทั�วไปอาจขอแกไ้ขขอ้มูลดงักล่าวใหถู้กตอ้งครบถว้นได ้โดยจดัส่งรายงานเกี�ยวกบัฐานะ
ทางการเงินที�แกไ้ขตามวิธีการเดียวกบัที�สมาชิกทั�วไปจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัสาํนกัหกับญัชีโดยทนัที 

เพื�อประโยชน์ในการกาํกบัและตรวจสอบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์ฐานะการเงิน 
และการดาํเนินงานของสมาชิก สํานกัหักบญัชีอาจแจง้ให้สมาชิกจดัส่งรายงานอื�นและกาํหนดเวลาจดัส่ง
ไดต้ามที�เห็นสมควร 

(4) หากสมาชิกทั�วไปไม่สามารถจดัส่งรายงานไดภ้ายในระยะเวลาที�สํานกัหักบญัชีกาํหนด ให้
สมาชิกแจง้ล่วงหนา้ก่อนวนัครบกาํหนดส่งพร้อมเหตุผลและความจาํเป็นในการส่งล่าชา้ ซึ� งสาํนกัหกับญัชี
จะพิจารณาเป็นรายกรณี 

ในกรณีที�สมาชิกจดัส่งเป็นหนงัสือ  สมาชิกตอ้งดาํเนินการใหก้รรมการที�มีอาํนาจลงนามผกูพนั
บริษทัซึ� งปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัที�ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชยล์งลายมือชื�อรับรองในรายงานที�สมาชิกจดัส่งเป็นหนงัสือดว้ย 
  

403.02 สมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบตอ้งจดัส่งรายงานตามหลกัเกณฑ ์403.01 (1.2) (ข) และ (ค) ใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชี ผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที�เชื�อมต่อกบัระบบงานของสํานักหักบญัชี หรือเป็นหนังสือหรือผ่านสื�ออื�นใดที�
สํานกัหักบญัชีกาํหนด ตามหลกัเกณฑเ์ดียวกบัที�สมาชิกทั�วไปตอ้งจดัส่งตามหลกัเกณฑ ์403.01 ยกเวน้
สมาชิกสมทบที�จดทะเบียนจดัตั=งบริษทัในต่างประเทศใหจ้ดัส่งรายงานเกี�ยวกบัฐานะการเงินและรายงาน
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชีตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี=  

(1) งวดประจาํ 6 เดือนแรกของปีบญัชี  ใหจ้ดัส่งภายใน 3 เดือนนบัจากวนัสิ=นงวดการบญัชีดงักล่าว
โดยให้จดัส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที�เชื�อมต่อกบัระบบงานของสํานกัหักบญัชีหรือเป็นหนงัสือ หรือ
ผา่นสื�ออื�นใดที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

(2) งวดประจาํปีบญัชี  ใหจ้ดัส่งภายใน 5 เดือนนบัจากวนัสิ=นปีบญัชีดงักล่าวโดยใหจ้ดัส่งผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ที�เชื�อมต่อกบัระบบงานของสาํนกัหกับญัชีหรือเป็นหนงัสือ หรือผ่านสื�ออื�นใดที�สาํนกัหกับญัชี
กาํหนด   

หากสมาชิกสมทบไม่สามารถจัดส่งรายงานไดภ้ายในระยะเวลาที�สํานักหักบญัชีกาํหนด ให้
สมาชิกแจง้ล่วงหนา้ก่อนวนัครบกาํหนดส่งพร้อมเหตุผลและความจาํเป็นในการส่งล่าชา้ ซึ� งสาํนกัหกับญัชี
จะพิจารณาเป็นรายกรณี 
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404 การดํารงฐานะทางการเงนิหรือดํารงเงินกองทุน 
404.01 สมาชิกทั�วไป 

(1) กรณีสมาชิกทั �วไปมีส่วนของผูถ้ือหุ ้นนอ้ยกว ่าจํานวนที�สํานกัห ักบญัชีกําหนดตาม
หลกัเกณฑ ์302.01  สมาชิกทั�วไปตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี=  

(1.1) แจง้เหตุดงักล่าวเป็นหนงัสือใหส้าํนกัหกับญัชีทราบโดยทนัที 
(1.2) ส่งแผนการแกไ้ขส่วนของผูถื้อหุน้ใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชีภายใน 60 วนันบัแต่วนัที�

สมาชิกทั�วไปไม่สามารถดาํรงส่วนของผูถื้อหุน้ตามวิธีการและภายในเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด ยกเวน้
กรณีที�สมาชิกทั�วไปสามารถดาํรงส่วนของผูถื้อหุน้ไดต้ามหลกัเกณฑที์�กาํหนดภายในงวดบญัชีถดัไป    

(1.3)    ตอ้งดาํรงส่วนของผูถื้อหุน้ให้ไม่นอ้ยกว่าจาํนวนที�กาํหนดภายใน 120 วนันบัแต่
วนัที�สมาชิกมีส่วนของผูถื้อหุน้นอ้ยกวา่จาํนวนดงักล่าว 

(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 สมาชิกทั�วไปตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี=  

      (2.1) แจง้เหตุดงักล่าวเป็นหนงัสือใหส้าํนกัหกับญัชีทราบโดยทนัที 
      (2.2) ส่งรายงานการคาํนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้แก่สํานักหักบญัชีทุกวนั 

โดยใหจ้ดัส่งภายในวนัทาํการถดัจากวนัที�สมาชิกทั�วไปไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ จนกว่า
จะสามารถดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไดต้ามหลกัเกณฑที์�กาํหนดเป็นเวลา 7 วนัทาํการติดต่อกนั หรือ
ตามระยะเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

 (2.3) วางหลกัประกนัเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่าจาํนวนที�ทาํให้เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
ไม่ครบตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดภายใน 2 วนัทาํการนบัแต่วนัที�ไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 
 (2.4) ส่งแผนการแกไ้ขการดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชีภายใน 
30 วนันบัแต่วนัที�สมาชิกทั�วไปไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามวิธีการและภายในเวลาที�
สาํนกัหกับญัชีกาํหนด ยกเวน้สมาชิกทั�วไปที�สามารถดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไดต้ามหลกัเกณฑที์�
กาํหนดเป็นเวลา 7 วนัทาํการติดต่อกนั หรือตามระยะเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

(2.5) สมาชิกทั�วไปตอ้งแกไ้ขการดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิใหไ้ดต้ามหลกัเกณฑ์
ที�กาํหนดภายใน 120 วนันบัแต่วนัแรกที�ไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได ้
  (2.6)   ในกรณีที�สมาชิกทั�วไปไม่จดัส่งแผนการแกไ้ขการดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่อง
สุทธิตาม (2.4) หรือไม่สามารถแกไ้ขการดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไดภ้ายในเวลาที�กาํหนดตาม 
(2.5) สาํนกัหกับญัชีอาจกาํหนดใหส้มาชิกทั�วไปนั=นพน้จากการเป็นสมาชิกได ้  
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404.02 สมาชิกสมทบ 

ในกรณีที�สมาชิกสมทบมีส่วนของผูถื้อหุน้นอ้ยกว่าจาํนวนที�กาํหนดตามหลกัเกณฑ ์302.02 หรือ
มีฐานะทางการเงินไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�หน่วยงานซึ� งมีหน้าที�กาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจของ
นิติบุคคลดงักล่าวกาํหนดตามกฎหมาย สมาชิกสมทบตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี=  

(1) แจง้เหตุดงักล่าวใหส้าํนกัหกับญัชีทราบโดยทนัที  
(2) ส่งแผนการแกไ้ขส่วนของผูถื้อหุ้นให้แก่สํานักหักบญัชี ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัที�สมาชิก

สมทบไม่สามารถดาํรงส่วนของผูถื้อหุน้ตามวิธีการและภายในเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด ยกเวน้กรณีที�
สมาชิกสมทบสามารถดาํรงส่วนของผูถื้อหุน้ไดต้ามหลกัเกณฑที์�กาํหนดภายในงวดบญัชีถดัไป 

(3) ตอ้งดาํรงส่วนของผูถื้อหุ้นให้ไม่น้อยกว่าจาํนวนที�สํานักหักบญัชีกาํหนดหรือแกไ้ขฐานะ
ทางการเงินให้เป็นไปตามหลกัเกณฑที์�หน่วยงานซึ� งมีหนา้ที�กาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจของนิติบุคคล
ดงักล่าวกาํหนดตามกฎหมาย ภายใน 120 วนันบัแต่วนัที�สมาชิกสมทบมีส่วนของผูถื้อหุ้นนอ้ยกว่าจาํนวน
ดงักล่าวหรือมีฐานะทางการเงินไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว แลว้แต่กรณี 

(4) ในกรณีที�สมาชิกสมทบไม่จดัส่งแผนการแกไ้ขส่วนของผูถื้อหุ้นตาม (2) หรือไม่สามารถ
แกไ้ขส่วนของผูถื้อหุน้หรือฐานะทางการเงินไดภ้ายในเวลาที�กาํหนดตาม (3) สาํนกัหกับญัชีอาจกาํหนดให้
สมาชิกสมทบนั=นพน้จากการเป็นสมาชิกได ้
 

405 การควบคุมมูลค่าการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 
405.01 สมาชิกทั�วไป 

สาํนกัหกับญัชีจะคาํนวณมูลค่าการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมาชิกทั�วไปที�คงคา้ง
ชาํระสุทธิเป็นประจาํทุกวนัทาํการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

ในกรณีที�มูลค่าการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมาชิกทั�วไปที�คงคา้งชาํระสุทธิเกิน
จาํนวน 8 เท่าของเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ สมาชิกทั�วไปตอ้งดาํเนินการแกไ้ขใหมู้ลค่าที�คงคา้งชาํระสุทธิ
ไม่เกินจาํนวนดงักล่าวภายใน 120 วนันบัแต่วนัที�มีมลูค่าการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยค์งคา้งชาํระสุทธิ
เกินจาํนวนนั=น 

ในระหว่างที�มูลค่าการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมาชิกทั�วไปคงคา้งชาํระสุทธิเกิน
จาํนวนที�สํานกัหักบญัชีกาํหนด สมาชิกทั�วไปตอ้งวางหลกัประกนัเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่ามูลค่าการ
ชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมาชิกทั�วไปที�คงคา้งชาํระสุทธิเกินจาํนวนดงักล่าวภายในเวลาที�
สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

ในกรณีที�สมาชิกทั�วไปไม่สามารถแกไ้ขจาํนวนมูลค่าการชาํระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพย์
ที�คงคา้งชาํระสุทธิใหอ้ยูภ่ายในจาํนวนและเวลาตามวรรคสอง สาํนกัหกับญัชีอาจกาํหนดใหส้มาชิกทั�วไปนั=น
พน้จากการเป็นสมาชิกได ้
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406 การควบคุมค่าความเสี�ยงในระบบชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 
406.01 สมาชิกทั�วไป 

สํานกัหักบญัชีจะคาํนวณค่าความเสี�ยงในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์อง
สมาชิกแต่ละรายเป็นประจาํทุกวนัทาํการ เพื�อประเมินมูลค่าความเสียหายสูงสุดที�อาจเกิดขึ=นจากความ
ผนัผวนของราคาหลกัทรัพยที์�คงคา้งรอการชาํระราคาและส่งมอบสุทธิสะสม ที�ระดบัความเชื�อมั�น
ร้อยละ 97.5 โดยแยกตามประเภทบญัชีของสมาชิกและบญัชีของลูกคา้ของสมาชิกตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

ในกรณีที�สมาชิกทั�วไปมีค่าความเสี�ยงในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยเ์กินกว่า
ระดบัที�สํานกัหักบญัชีกาํหนด ตามวิธีการคาํนวณที�สํานักหักบัญชีกําหนด สํานักหักบัญชีอาจนํา
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital) และเงินสมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหาย (Clearing 
Fund) ของสมาชิกตามสดัส่วนที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด มาใชร้องรับความเสี�ยงของสมาชิกได ้โดยสมาชิก
ตอ้งวางหลกัประกนัเพื�อรองรับความเสียหายที�อาจเกิดขึ=นจากการทาํธุรกรรมตามจาํนวนที�สํานกัหกับญัชี
กาํหนด ภายในเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  
   

407  หลกัประกนั 
407.01 สมาชิกทั�วไป 

407.01 (1) การวางหลกัประกนั 

ในกรณีที�สมาชิกทั�วไปไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเสี�ยงตามหลกัเกณฑ์ 402 ได ้
สํานกัหักบญัชีอาจเรียกให้สมาชิกทั�วไปวางหลกัประกนัตามประเภทและหลกัเกณฑ์ที�สํานักหักบญัชี
กาํหนด และสํานักหักบญัชีอาจดาํเนินการบังคับหลกัประกันดังกล่าวเพื�อนําเงินมาชําระหนี=หรือ
ค่าเสียหายใดๆ ที�เกิดขึ=นได ้

ในกรณีที�สมาชิกทั�วไปไม่วางหลกัประกนั  วางหลกัประกนัไม่ครบถว้น หรือสํานกัหักบญัชีบงัคบั
หลกัประกนัไดไ้ม่เพียงพอภายในเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด สํานกัหักบญัชีอาจดาํเนินการประการใด
ประการหนึ�งหรือหลายประการดงัต่อไปนี=   

(1) เรียกใหส้มาชิกวางหลกัประกนัเพิ�มเติมตามที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 
(2)  ระงบัการใหบ้ริการการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ก่สมาชิกดงักล่าว และใหส้มาชิกนั=น

ชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามวิธีการและเงื�อนไขที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 
(3) เปลี�ยนแปลงวิธีการและเงื�อนไขในการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมาชิกดงักล่าว 
(4) มีคาํสั�งใหส้มาชิกดงักล่าวพน้จากการเป็นสมาชิก 
ทั=งนี=  สาํนกัหกับญัชีอาจแจง้การดาํเนินการดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยท์ราบตามที�เห็นสมควร 
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407.01 (2) การจดัเกบ็และจดัทําบัญชีทรัพย์สินที�เป็นหลกัประกนั 

สํานกัหักบญัชีจะเก็บรักษาและดูแลทรัพยสิ์นที�เป็นหลกัประกนัที�ไดรั้บจากสมาชิกทั�วไปโดย
แยกทรัพยสิ์นดงักล่าวไวต่้างหากจากทรัพยสิ์นของสาํนกัหกับญัชี  

 
407.01 (3) ประเภทหลกัประกนั 

ทรัพยสิ์นที�สมาชิกทั�วไปอาจนาํมาวางเพื�อเป็นหลกัประกนัมีดงัต่อไปนี=   
(1) เงินสด 
(2) หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ยกเวน้หลกัทรัพยใ์นกลุ่มบริษทัจดทะเบียนที�แกไ้ขการดาํเนินงาน

ไม่ไดภ้ายในกาํหนด (Non-Performing Group) และหลกัทรัพยที์�ถูกขึ=นเครื�องหมาย SP (Suspension) เพื�อ
สั�งหา้มการซื=อขายหลกัทรัพย ์

(3) พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจที�กระทรวงการคลงัคํ=าประกนั หรือพนัธบตัรธนาคาร
แห่งประเทศไทย  

(4) หนังสือที�ธนาคารพาณิชย์ออกให้ไวแ้ก่สํานักหักบญัชีเพื�อเป็นประกนั การชําระหนี= ของ
สมาชิกทั�วไป โดยธนาคารพาณิชยย์ินยอมรับผิดในฐานะลกูหนี=ชั=นตน้ 

(5) ทรัพยสิ์นอื�นตามที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  
 
407.01(4) การคํานวณมูลค่าหลกัประกนั 

สํานักหักบัญชีจะคาํนวณมูลค่าหลกัประกนัและจัดให้มีระบบติดตามการเปลี�ยนแปลงมูลค่า
หลกัประกนัเป็นประจาํทุกวนัทาํการ (Mark to Market) ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี=  

(1) กรณีที�หลกัประกนัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจที�
กระทรวงการคลงัคํ=าประกนั หรือพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย จะคาํนวณมูลค่าในอตัราที�สาํนกัหกับญัชี
กาํหนด   

(2) กรณีที�หลกัประกันเป็นหนังสือของธนาคารพาณิชย์ที�ออกให้ไวแ้ก่สํานักหักบัญชีเพื�อเป็น
ประกนัการชาํระหนี= ของสมาชิกทั�วไป จะตอ้งมีวงเงินคํ=าประกนัโดยธนาคารพาณิชยแ์ต่ละแห่งไม่เกิน 
500 ลา้นบาท และตอ้งมีเงื�อนไขตามที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 
 ธนาคารพาณิชยต์ามวรรคหนึ� งตอ้งเป็นธนาคารที�สามารถดาํรงเงินกองทุนเป็นอตัราส่วนกบั
ทรัพยสิ์น หนี= สิน หรือภาระผกูพนัตามหลกัเกณฑที์�ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 

 
 

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


