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ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์ 
 หมวด 600 การผิดนดัชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั         600 - 1 15 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 15 กมุภาพนัธ์ 2553 

*602.02 มูลค่าการผดินัดชําระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพย์หรือวางหลกัประกนั 

 ในกรณีที�สมาชิกผูมี้หนา้ที�ชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามรายงานของสํานกัหกับญัชี
ไม่ดาํรงเงินในบัญชีเงินฝากของตนเอง หรือมิได้ดาํรงหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และภายใน
ระยะเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด ใหถื้อว่าสมาชิกผิดนดันบัตั<งแต่วนัที�ครบกาํหนดเวลาชาํระราคาและ
ส่งมอบหลกัทรัพยต์ามจาํนวนในกรณีดงัต่อไปนี<  
 (1) กรณีผิดนดัชาํระราคาหลกัทรัพย ์
  (1.1) กรณีสมาชิกทั�วไปผิดนดัชาํระราคาหลกัทรัพยต์ามขอ้มูล Net clearing ไม่ว่า
ทั<งหมดหรือบางส่วน ใหถื้อว่าสมาชิกดงักล่าวผิดนดัชาํระราคาตามจาํนวนเงินที�ไม่ดาํรงเงินในบญัชีเงิน
ฝากของตนเองใหค้รบถว้น 
  (1.2) กรณีสมาชิกสมทบผิดนดัชาํระราคาหลกัทรัพยต์ามขอ้มูล Net clearing ใหถื้อว่า
สมาชิกดงักล่าวผิดนดัชาํระราคาตามจาํนวนเงินทั<งจาํนวน   
  (1.3) กรณีที�สมาชิกทั�วไปผิดนดัชาํระราคาหลกัทรัพยต์ามขอ้มูล Gross clearing 
แต่ละรายการไม่ว่าทั<งหมดหรือบางส่วน ใหถื้อว่าสมาชิกดงักล่าวผิดนดัชาํระราคาหลกัทรัพยต์ามจาํนวน
เงินที�มีหนา้ที�ดาํรงเงินในบญัชีเงินฝากของตนเองทั<งจาํนวน แมว้่าจะไดด้าํรงเงินในบญัชีเงินฝากดงักล่าว
ไวบ้างส่วนแลว้กต็าม 
 (2) กรณีผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพย ์

 (2.1) กรณีสมาชิกทั�วไปผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยต์ามขอ้มูล Net Clearing ใหถื้อว่า
สมาชิกดงักล่าวผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยต์ามจาํนวนที�มิไดด้าํรงไวห้รือตามจาํนวนที�ไม่สมบูรณ์ 
บกพร่อง หรือถูกรอนสิทธิ 
 (2.2)  กรณีสมาชิกสมทบผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยต์ามขอ้มลู Net Clearing ใหถื้อว่า
สมาชิกดงักล่าวผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยต์ามจาํนวนในรายการที�ยกเลิก 
 (2.3) ในกรณีที�สมาชิกทั�วไปผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยต์ามขอ้มูล Gross Clearing แต่ละ
รายการ ใหถื้อวา่สมาชิกดงักล่าวผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยต์ามจาํนวนที�มีหนา้ที�ส่งมอบทั<งจาํนวนตาม
รายการการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์�มีการผิดนดัแต่ละรายการ แมว้า่จะไดด้าํรงหลกัทรัพยไ์ว้
บางส่วนหรือหลกัทรัพยที์�ดาํรงไวบ้างส่วนสมบูรณ์ ไม่บกพร่อง หรือไม่ถูกรอนสิทธิกต็าม 
 (*ความใน 602.02  เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี�แทน โดยข้อบังคับสาํนักหักบัญชี     (ในส่วนที(เกี(ยวข้อง
กับหลักทรัพย์)  หมวด 600  การผิดนัดชาํระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์   ลงวันที( 19 กันยายน 2556   ซึ(งมีผลบังคับใช้
ตั�งแต่วนัที( 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป) 

 

603 การดําเนินการกรณีผดินัด 
603.01 การผดินัดชําระราคาหลกัทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์ 602.01 (1) 
 หากสมาชิกทั�วไปผิดนัดชําระราคาหลกัทรัพยต์ามเหตุผิดนัดหลกัเกณฑ์ 602.02 (1) (1.1) 
สมาชิกดงักล่าวตอ้งชาํระราคาหลกัทรัพยต์ามจาํนวนเงินที�ผิดนดัและค่าเสียหายที�เกิดจากการผิดนดัใหแ้ก่



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์ 
 หมวด 600 การผิดนดัชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั         600 - 3 15 กมุภาพนัธ์ 2553 

สํานักหักบญัชีให้ถูกตอ้งครบถว้นภายใน 4 วนัทาํการถดัจากวนัที�สมาชิกผิดนัดชาํระราคา โดย
สาํนักหักบญัชีอาจดาํเนินการประการใดประการหนึ� งหรือหลายประการดงัต่อไปนี< จนกว่าจะไดร้ับ
ชาํระราคาหลกัทรัพยที์�ผิดนดัและค่าเสียหายจนครบถว้น 

(1) ระงับการโอนและหักบญัชีโอนหลกัทรัพยใ์นบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการฝาก  
การถอน หรือการโอนหลกัทรัพยข์องสมาชิก หรือในบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหรือรับมอบ
หลกัทรัพย ์(Clearing Account) เพื�อสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกผูผ้ิดนดัที�มีสิทธิรับมอบในวนัแรกที�ถือ
วา่ผิดนดัชาํระราคาและในวนัถดัไป และขายหลกัทรัพยที์�ระงบัไวใ้นบญัชีดงักล่าวเพื�อนาํเงินมาชาํระราคา
หลกัทรัพยที์�ผิดนดัและค่าเสียหาย 

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

(3) เรียกใหส้มาชิกผูผ้ิดนดัวางหลกัประกนัตามที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนดเพื�อเป็นประกนัว่า
สมาชิกผูผ้ิดนดัจะชาํระราคาหลกัทรัพยที์�ผิดนดัและค่าเสียหายให้แก่สํานกัหักบญัชี และอาจดาํเนินการ
บงัคบัหลกัประกนัดงักล่าวเพื�อนาํเงินมาชาํระราคาหลกัทรัพยที์�ผิดนดัและค่าเสียหาย 
 ในกรณีที�สมาชิกดงักล่าวไม่วางหลกัประกนั วางหลกัประกนัไม่ครบถว้น  หรือสาํนกัหกับญัชี
บังคับหลักประกันได้ไม่เพียงพอภายในเวลาที�สํานักหักบัญชีกําหนด  สํานักหักบัญชีอาจระงับการ
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  
 หากสมาชิกสมทบผิดนดัชาํระราคาหลกัทรัพยต์ามเหตุผิดนดัตามหลกัเกณฑ ์602.02 (1) (1.2) 
สํานกัหักบญัชีอาจยกเลิกรายการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์�มีการผิดนดั โดยสมาชิกตอ้งชาํระ
ราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามรายงานของสํานักหักบญัชีที�มีการแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลตามรายการที�
ยกเลิกแลว้ 

นอกจากการดาํเนินการกบัสมาชิกผูผ้ิดนดัชาํระราคาหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์603.01 แลว้  
สาํนกัหกับญัชีอาจระงบัการใหบ้ริการการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ก่สมาชิกผูผ้ิดนดัชาํระราคา
หลกัทรัพยแ์ละ/หรือยงัมิไดช้าํระราคาหลกัทรัพยที์�ผิดนดัและค่าเสียหายตามหลกัเกณฑ ์603.01 จนกว่าจะ
มีการชาํระราคาหลกัทรัพยที์�ผิดนดัและค่าเสียหายจนครบถว้น 
 

 

 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์ 
 หมวด 600 การผิดนดัชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั         600 - 4 15 กมุภาพนัธ์ 2553 

603.02 การผดินัดส่งมอบหลกัทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์ 602.01 (1) 

หากสมาชิกทั�วไปผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยต์ามรายงาน Net Clearing  สมาชิกดงักล่าวตอ้งส่งมอบ
หลกัทรัพยต์ามจาํนวนหลกัทรัพยที์�ผิดนดัและค่าเสียหายที�เกิดจากการผิดนดัใหแ้ก่สํานกัหกับญัชีให้
ถูกตอ้งครบถว้นภายใน 4 วนัทาํการถดัจากวนัที�สมาชิกผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพย ์โดยสาํนกัหกับญัชีหรือ
บุคคลตามที�สาํนกัหกับญัชีมอบหมายจะดาํเนินการยืมหลกัทรัพยจ์ากบุคคลอื�นใหก้บัสมาชิกผูผ้ิดนดั หรือ
ให้ยืมหลกัทรัพยแ์ก่สมาชิกผูผ้ิดนดั ตามประเภท ชนิด และจาํนวนเดียวกนักบัที�สมาชิกผิดนดัส่งมอบ
เพื�อส่งมอบให้แก่สมาชิกผูม้ีสิทธิไดร้ับตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที�สาํนักหักบญัชีกาํหนด และ
สํานักหักบญัชีอาจดาํเนินการประการใดประการหนึ� งหรือหลายประการดงัต่อไปนี<  จนกว่าจะไดรั้บมอบ
หลกัทรัพยที์�ผิดนดัและค่าเสียหายจนครบถว้น 

(1) ระงบัการชาํระราคาหลกัทรัพยที์�สมาชิกผูผ้ิดนดัมีสิทธิไดรั้บตามรายงานในวนัแรกที�
ถือว่าผิดนดัส่งมอบและในวนัถดัไปตามอตัราที�สํานกัหักบญัชีกาํหนด โดยเป็นจาํนวนหน่วยการซื<อขาย
ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการซื<อเพื�อส่งมอบหลกัทรัพยที์�ผิดนดั (Buy –in) และนาํเงินที�
สมาชิกผูผ้ิดนดัมีสิทธิไดรั้บนั<นไปซื<อหลกัทรัพยต์ามประเภท ชนิด และจาํนวนเดียวกนักบัหลกัทรัพยที์�
สมาชิกผิดนดัส่งมอบเพื�อส่งมอบใหแ้ก่สมาชิกผูมี้สิทธิไดรั้บ  

(2) ระงบัการโอนหรือการหักบญัชีโอนหลกัทรัพยใ์นบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการฝาก  
การถอน หรือการโอนหลกัทรัพยข์องสมาชิก หรือในบญัชีฝากหลกัทรัพยเ์พื�อการส่งมอบหรือรับมอบ
หลกัทรัพย ์(Clearing Account)เ พื�อสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกผูผ้ิดนดัที�มีสิทธิรับมอบในวนัแรกที�ถือ
ว่าผิดนดัส่งมอบและในวนัถดัไป และขายหลกัทรัพยที์�ระงบัไวเ้พื�อนาํเงินไปซื<อหลกัทรัพยต์ามประเภท 
ชนิด และจาํนวนเดียวกนักบัหลกัทรัพยที์�สมาชิกผิดนดัส่งมอบเพื�อส่งมอบใหแ้ก่สมาชิกผูมี้สิทธิไดรั้บ  

(3) เรียกใหส้มาชิกผูผ้ิดนดัวางหลกัประกนัตามที�สาํนกัหักบญัชีกาํหนดเพื�อเป็นประกนัว่า
สมาชิกผูผ้ิดนัดจะส่งมอบหลกัทรัพย์ที�ผิดนัดและค่าเสียหายให้แก่สํานักหักบัญชี และสํานักหักบญัชีอาจ
ดาํเนินการบงัคบัหลกัประกนัดงักล่าวเพื�อนาํเงินไปซื<อหลกัทรัพยต์ามประเภท ชนิด และจาํนวนเดียวกนั
กบัหลกัทรัพยที์�สมาชิกผิดนดัส่งมอบเพื�อส่งมอบใหแ้ก่สมาชิกผูมี้สิทธิไดรั้บ  

ในกรณีที�สมาชิกผูผ้ิดนดัไม่วางหลกัประกนั วางหลกัประกนัไม่ครบถว้น หรือสาํนกัหกับญัชี
บงัคบัหลกัประกนัไดไ้ม่เพียงพอตามเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  สาํนกัหกับญัชีอาจระงบัการใหบ้ริการ
การชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ก่สมาชิกผูผ้ิดนดันั<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 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์ 
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นอกจากการดาํเนินการกับสมาชิกผูผ้ิดนัดส่งมอบหลกัทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์ 603.02 แลว้ 
สํานักหักบญัชีอาจระงบัการให้บริการแก่สมาชิกผูผ้ิดนัดส่งมอบหลกัทรัพย์และ/หรือยงัมิไดส่้งมอบ
หลกัทรัพยที์�ผิดนดัและค่าเสียหายตามหลกัเกณฑ ์603.02 จนกว่าจะมีการส่งมอบหลกัทรัพยที์�ผิดนดัและ
ค่าเสียหายจนครบถว้น 

 
603.03 การคํานวณมูลค่าหลกัประกนัและการวางหลกัประกนัเพิ2มเตมิ 

สํานักหักบัญชีจะคาํนวณมูลค่าหลกัประกันที�สมาชิกต้องวางอนัเนื�องมาจากการผิดนัดตาม
หลกัเกณฑ ์603.01 และ 603.02 อย่างนอ้ยในทุกสิ<นวนัทาํการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�สํานกัหักบญัชี
กาํหนด เพื�อเปรียบเทียบกบัมูลค่าทรัพยสิ์นที�สมาชิกวางเป็นประกนั และจดัทาํขอ้มูลแจง้ให้สมาชิกผูผ้ิด
นดัในวนัทาํการถดัไป ในกรณีที�มูลค่าทรัพยสิ์นที�สมาชิกวางเป็นประกนั ณ ขณะใดขณะหนึ�งตํ�ากว่าหรือ 
เกินกว่ามูลค่าหลกัประกนัที�สมาชิกตอ้งวาง สมาชิกที�ผิดนดั หรือสํานกัหกับญัชีตอ้งวางหลกัประกนัเพิ�ม
หรือคืนหลกัประกนัส่วนเกิน ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และภายในเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 
 
603.04 การยมืหลกัทรัพย์ 

 ในกรณีที�สาํนกัหกับญัชีเห็นวา่สมาชิกทั�วไปไม่อาจส่งมอบหลกัทรัพยต์ามจาํนวนที�มีหนา้ที�ส่ง
มอบตามรายงานของสาํนกัหกับญัชีภายในกาํหนดเวลาตามหลกัเกณฑ ์603.02 หรือไม่อาจส่งมอบหลกัทรัพย์
ที�ผิดนัดให้ครบถ้วน  สํานักหักบัญชีหรือบุคคลตามที�สํานักหักบัญชีมอบหมายอาจดําเนินการยืม
หลกัทรัพยจ์ากบุคคลอื�นให้กบัสมาชิกทั�วไปดงักล่าวหรือให้ยืมหลกัทรัพยแ์ก่สมาชิกทั�วไปดงักล่าวตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนดเพื�อส่งมอบใหแ้ก่สมาชิกผูมี้สิทธิไดรั้บ และสาํนกัหกับญัชี
อาจดาํเนินการประการใดประการหนึ�งหรือหลายประการตามหลกัเกณฑ ์603.02 (1) ถึง (5) ไดจ้นกว่าจะ
ไดมี้การส่งมอบหลกัทรัพยที์�ผิดนดัและค่าเสียหายจนครบถว้น  
 เมื�อสาํนกัหกับญัชีหรือบุคคลตามที�สาํนกัหกับญัชีมอบหมายยืมหลกัทรัพยใ์หก้บัสมาชิกทั�วไป
หรือใหย้ืมหลกัทรัพยแ์ก่สมาชิกทั�วไปตามวรรคหนึ�ง  สมาชิกทั�วไปดงักล่าวตอ้งส่งมอบหลกัทรัพยเ์ดียวกบั
หลกัทรัพยที์�ยืมคืนให้แก่สํานักหักบญัชีหรือบุคคลตามที�สํานักหักบญัชีมอบหมายตามจาํนวนที�
สาํนักหกับญัชีหรือบุคคลตามที�สาํนกัหกับญัชีมอบหมายไดด้าํเนินการส่งมอบใหก้บัสมาชิกผูมี้สิทธิไดรั้บ
ดงักล่าวและปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกี�ยวกบัการยืมและการคืนหลกัทรัพยที์�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด
รวมทั<งชาํระค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งคืนตามที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  
 ในกรณีที�สมาชิกทั�วไปตามวรรคหนึ� งไม่ไดส่้งมอบหลกัทรัพยคื์นให้แก่สํานกัหักบญัชีหรือ
บุคคลตามที�สํานักหักบัญชีมอบหมาย สํานักหักบัญชีอาจดําเนินการตามหลักเกณฑ์ 602.02 และ
หลกัเกณฑ ์603.04 โดยอนุโลมจนกว่าสํานกัหักบญัชีจะไดรั้บมอบหลกัทรัพยที์�ให้ยืมและค่าใชจ่้ายจน
ครบถว้น 

 
 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์ 
 หมวด 600 การผิดนดัชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์
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603.05 การซื5อเพื2อส่งมอบหลกัทรัพย์ที2ผดินัด (Buy - in) 
การซื<อเพื�อส่งมอบหลกัทรัพยที์�ผิดนัดให้แก่สมาชิกผูมี้สิทธิไดร้ับตามหลกัเกณฑ์ 603.02 

สาํนักหกับญัชีจะเริ�มดาํเนินการซื<อในวนัทาํการแรกถดัจากวนัที�สมาชิกผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพย ์โดยซื<อ
เป็นจาํนวนหน่วยการซื<อขายตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการซื<อเพื�อส่งมอบหลกัทรัพยที์�ผิด
นดัในราคาซื<อขายที�สํานกัหักบญัชีกาํหนดซึ� งรวมค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ<นและดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการที�สํานักหักบัญชีกาํหนด และหากหลกัทรัพย์ที�สํานักหักบัญชีดาํเนินการซื< อดังกล่าวมีจาํนวน
มากกวา่จาํนวนหลกัทรัพยที์�ผิดนดั ใหส้มาชิกผูผ้ิดนดัรับซื<อหลกัทรัพยจ์าํนวนที�เกินนั<นดว้ย 
 ในกรณีที�สาํนกัหกับญัชีไดด้าํเนินการหลกัเกณฑ ์603.02 แลว้และไม่สามารถจดัหาหลกัทรัพย์
ตามประเภท ชนิด และจาํนวนเดียวกนักบัที�สมาชิกผิดนดัส่งมอบมาส่งมอบใหแ้ก่สมาชิกผูมี้สิทธิไดรั้บ
ภายในวนัทาํการที� 4 ถดัจากวนัที�สมาชิกผิดนัดส่งมอบ สํานักหักบญัชีอาจกาํหนดให้สมาชิกผูผ้ิดนัด
ดาํเนินการชาํระราคาและค่าเสียหายแทนการส่งมอบหลกัทรัพยที์�ผิดนดัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�
สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 
 ในกรณีที�สมาชิกผูผ้ิดนดัดาํเนินการชาํระราคาและค่าเสียหายแทนการส่งมอบหลกัทรัพยที์�
ผิดนดัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�สาํนกัหักบญัชีกาํหนด สาํนกัหักบญัชีมีสิทธิดาํเนินการเรียกและหัก
หลกัทรัพยจ์ากสมาชิกผูมี้สิทธิไดรั้บตามรายการที�มีการผิดนดันั<น 
 นอกจากการดาํเนินการกบัสมาชิกตามหลกัเกณฑ ์603.02 ถึง 603.04 แลว้  สาํนกัหกับญัชีอาจ
ระงบัการใหบ้ริการการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ก่สมาชิกผูผ้ิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยแ์ละ/หรือยงั
มิไดส่้งมอบหลกัทรัพยที์�ผิดนดั ค่าเสียหายและค่าใชจ่้ายตามหลกัเกณฑ ์603.02 ถึง 603.04 จนกว่าจะมีการ
ส่งมอบหลกัทรัพยที์�ผิดนดั ค่าเสียหายและค่าใชจ่้ายจนครบถว้น 
 
603.06 การใช้และคืนเงนิกองทุน Clearing Fund 

(1) กรณีที�สมาชิกทั�วไปผิดนดัชาํระราคาหรือผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพยแ์ละไดมี้การใชเ้งิน
จากกองทุน Clearing Fund เพื�อดาํเนินการให้มีการชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพย์ที�ผิดนัดพร้อม
ค่าเสียหายที� เกิดจากการผิดนัดต่อสํานักหักบัญชี  และสํานักหักบัญชีได้รับชําระราคาหรือได้รับมอบ
หลกัทรัพยที์�ผิดนดัพร้อมค่าเสียหายที�เกิดจากการผิดนดัทั<งหมดหรือบางส่วน  ถา้สาํนกัหกับญัชีไดร้ะงบั
เงินหรือหลกัทรัพยห์รือยึดถือหลกัประกันใดของสมาชิกผูผ้ิดนัดนั<นไว ้ สํานักหักบญัชีจะโอนเงินหรือ
หลกัทรัพยห์รือหลกัประกนัที�ไดร้ะงบัหรือยึดถือไวท้ั<งหมดหรือส่วนที�เหลืออยู่ให้แก่กองทุน Clearing 
Fund เพื�อเป็นประกนัการเรียกเงินคืนกองทุนและดอกเบี<ยพร้อมค่าปรับจากสมาชิกทั�วไปนั<น 

(2) กรณีที�สมาชิกสมทบผิดนดัชาํระราคาหรือผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพย ์ สาํนกัหกับญัชีจะ
ไม่นาํเงินจากกองทุน Clearing Fund  มาใชเ้พื�อการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์�ผิดนดัหรือการใดๆ 
ที�เกิดจากการกระทาํของสมาชิกดงักล่าว 
 
 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์ 
 หมวด 600 การผิดนดัชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั         600 - 7 15 กมุภาพนัธ์ 2553 

603.07 การดาํเนินการต่อสมาชิกกรณีผดินัด  
 สาํนกัหกับญัชีอาจดาํเนินการต่อสมาชิกสาํนกัหกับญัชีดงัต่อไปนี<  

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

 

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

 

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


