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*ข้อบังคบั 

หมวด 700 ทรัพย์สินเพื�อความมั�นคง 

 
701 การจัดตั งทรัพย์สินเพื�อความมั�นคง 

สาํนกัหกับญัชีอาจจดัใหมี้ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์
เพื�อเป็นประกนัความเสียหายที�อาจเกิดจากการผิดนดัชาํระราคาหรือผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพย ์หรือความ
เสียหายอื�นที�อาจเกิดจากการกระทาํของสมาชิกในกิจการที�เกี�ยวกบัการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์อง
สาํนกัหกับญัชี 

 

702 ประเภทของทรัพย์สินเพื�อความมั�นคง 

ทรัพย์สินเพื�อความมั�นคงในระบบการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
ดงัต่อไปนี<   

(1)  กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์(Clearing Fund) 
ทั<งนี<  จาํนวนเงินกองทุนใหเ้ป็นไปตามที�คณะกรรมการกองทุนกาํหนด  

(2) เงินสาํรองเพื�อความมั�นคงของสาํนกัหกับญัชีในส่วนของตลาดหลกัทรัพย ์(SET Reserve Fund) 

 

703 ความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ละสมาชิกเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นตามสัดส่วนที�สมทบเขา้ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคง 
ในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสาํนกัหกับญัชี 

 

704 กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 

(Clearing Fund) 

704.01 การสมทบทรัพย์สินเข้ากองทุน 

ทรัพยสิ์นที�สมทบเขา้กองทุนประกอบดว้ยเงินสมทบจากตลาดหลกัทรัพยแ์ละจากสมาชิกกองทุนตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี<  

(1) ตลาดหลกัทรัพยจ่์ายเงินสมทบครั< งเดียวเฉพาะในคราวจดัตั<งกองทุนจาํนวน 100 ลา้นบาท 
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(2) สมาชิกกองทุนจ่ายเงินสมทบใหค้รบตามประเภทและจาํนวนดงัต่อไปนี<     

 (2.1) เงินสมทบคงที� ใหจ่้ายเมื�อแรกเขา้เป็นสมาชิกกองทุนจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 12 ลา้นบาท 

ใหส้มาชิกกองทุนรายที� เข้า เป็นสมาชิกกองทุนก่อนวันที�  1  มกราคม 2559 จ่ายเงิน
สมทบคงที� เข้ากองทุนให้ครบตามจํานวนที�กําหนดตามวรรคหนึ� งด้วย โดยสํานักหักบัญชีอาจกําหนด
หลกัเกณฑ ์และเงื�อนไขในการพิจารณาจาํนวนเงินสมทบคงที�ดงักล่าว และอาจพิจารณาผ่อนผนัการจ่ายเงิน
สมทบคงที�ใหแ้ก่สมาชิกกองทุนรายดงักล่าวได ้ตามระยะเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

 (2.2) เงินสมทบรายเดือน จะเรียกเกบ็โดยพิจารณาระดบัความเสี�ยงในการเกิดความเสียหายจาก
การกระทาํของสมาชิกกองทุนแต่ละรายตามที�สํานกัหกับญัชีประกาศกาํหนด โดยเงินสมทบรายเดือนตอ้งมี
จาํนวนขั<นตํ�าไม่นอ้ยกวา่ 1,000 บาท  

กรณีที�สมาชิกกองทุนจ่ายเงินสมทบรายเดือนล่าชา้ หรือไม่ดาํเนินการจ่ายเงินสมทบรายเดือน
ตามวรรคหนึ� ง ผูจ้ดัการกองทุนอาจเรียกค่าปรับจากสมาชิกกองทุนรายดงักล่าว โดยสมาชิกกองทุนมีหนา้ที�
ชาํระค่าปรับใหแ้ก่กองทุนตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และภายในระยะเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  ทั<งนี<  ค่าปรับ
ดงักล่าวอาจเรียกเก็บโดยคาํนวณตามอตัราสูงสุดตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบี< ยเงินให้กูย้ืมของสถาบนัการเงิน 
นับแต่วนัที� จ่ายล่าช้าจนถึงวนัที�ชําระครบถ้วน เวน้แต่ผูจ้ ัดการกองทุนจะกําหนดอัตราไวเ้ป็นอย่างอื�น  
โดยกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแจง้ใหส้มาชิกกองทุนทราบล่วงหนา้ 

 

704.02 การเปลี�ยนแปลงจาํนวนเงนิกองทุน 

ในระหว่างที�สํานกัหักบญัชีเห็นว่าจาํนวนเงินยงัไม่ครอบคลุมความเสี�ยงของระบบงานการชาํระราคา
หลกัทรัพย ์ผูจ้ดัการกองทุนอาจนาํดอกผลหรือผลประโยชน์ที�ไดจ้ากการลงทุนในเงินกองทุนจ่ายเขา้กองทุนเป็น
เงินสมทบของตลาดหลกัทรัพย์และของสมาชิกกองทุนตามสัดส่วนของเงินสมทบที�บุคคลดงักล่าวจ่ายเข้า
กองทุน 

ในกรณีที�ปริมาณมูลค่าการชาํระและรับชาํระราคาหลกัทรัพยสุ์ทธิของสมาชิกกองทุนเปลี�ยนแปลง
อย่างมีนยัสําคญั คณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณาปรับปรุงจาํนวนเงินสมทบของสมาชิกกองทุนแต่ละราย 
ตามความเหมาะสม โดยอาจเรียกให้สมาชิกกองทุนจ่ายเงินสมทบเพิ�มหรืออาจจ่ายเงินสมทบคืนให้แก่สมาชิก
กองทุน 
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704.03  สมาชิกกองทุน 

704.03 (1) การรับสมาชิกกองทุน 

 บุคคลที�จะเป็นสมาชิกกองทุนตอ้งเป็นบุคคลที�อยู่ระหว่างยื�นคาํขอใชบ้ริการชาํระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพย์ของสํานักหักบัญชี โดยต้องยื�นคาํขอเป็นสมาชิกกองทุนตามแบบที�กาํหนดต่อผูจ้ ัดการกองทุน  
โดยผูจ้ดัการกองทุนจะแจง้ผลการรับเป็นสมาชิกกองทุนใหบุ้คคลดงักล่าวทราบ 

 

704.03 (2) หน้าที�ของสมาชิกกองทุน 

 สมาชิกกองทุนมีหนา้ที�ดงัต่อไปนี<  

(1) จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน 

(2) จ่ายเงินคืนกองทุนพร้อมดอกเบี<ยตามขอ้บงัคบันี<  

(3) ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด ประกาศ หนงัสือเวียน หรือคาํสั�งของสาํนกัหกับญัชี 

 

704.03 (3) การพ้นสภาพสมาชิกกองทุน 

สมาชิกกองทุนพน้จากการเป็นสมาชิกกองทุนในกรณีดงัต่อไปนี<  

(1) พน้จากการเป็นสมาชิกสาํนกัหกับญัชี 

(2) คา้งจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสองงวดติดต่อกนั 

(3) ไม่จ่ายเงินคืนกองทุนและดอกเบี<ยตามที�ผูจ้ดัการกองทุนมีหนงัสือเรียกใหจ่้าย 

(4) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด ประกาศ หนงัสือเวียน หรือคาํสั�งของสาํนกัหกับญัชี 

(5) ลาออกโดยยื�นเป็นหนงัสือต่อผูจ้ดัการกองทุน 

ให้สมาชิกกองทุนพน้จากการเป็นสมาชิกกองทุนตั<งแต่วนัที�ผูจ้ดัการกองทุนกาํหนด ทั<งนี<  สมาชิก
กองทุนที�พน้จากการเป็นสมาชิกกองทุนยงัคงตอ้งผกูพนัชาํระหนี< ที�คา้งชาํระและค่าเสียหายต่อกองทุน อย่างไรก็ดี 
สมาชิกกองทุนที�พน้จากการเป็นสมาชิกกองทุนมีสิทธิไดรั้บเงินสมทบที�จ่ายเขา้กองทุนและผลประโยชน์ที�ได้
จากการลงทุนในเงินกองทุนตามจาํนวนที�เหลือภายหลงัหกัชาํระหนี< ที�คา้งชาํระต่อกองทุน 

 

704.03 (4) การเป็นสมาชิกกองทุนอนัเป็นผลจากการรับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกสํานักหักบัญชี 

(1) สมาชิกกองทุนที�ดาํเนินการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกสาํนกัหักบญัชีให้แก่บุคคลผูรั้บโอน 
ตอ้งโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกองทุนใหแ้ก่บุคคลผูรั้บโอนนั<นในคราวเดียวกนั เวน้แต่กรณีตาม (2) 
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 สมาชิกกองทุนตามวรรคหนึ� งต้องยื�นคาํขอโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกองทุนตามแบบที�
กาํหนดต่อผูจ้ดัการกองทุน โดยให้การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกองทุนและการรับบุคคลผูรั้บโอนดงักล่าวเป็น
สมาชิกกองทุนมีผลตั<งแต่วนัที�ผูจ้ดัการกองทุนกาํหนด 

 สมาชิกกองทุนซึ�งไดรั้บโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกองทุนตอ้งผกูพนัชาํระหนี< ที�สมาชิกกองทุน
ซึ�งโอนสิทธิดงักล่าวคา้งชาํระต่อกองทุน 

(2) ในกรณีที�สมาชิกกองทุนที�ดาํเนินการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกสํานกัหักบญัชีให้แก่บุคคล
ผูรั้บโอนไม่ดาํเนินการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกองทุนตาม (1) ใหส้มาชิกกองทุนดงักล่าวลาออกจากการเป็น
สมาชิกกองทุน และดาํเนินการให้บุคคลผูรั้บโอนนั<นยื�นคาํขอเป็นสมาชิกกองทุนต่อผูจ้ดัการกองทุน โดยตอ้ง
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี<  

(2.1) สมาชิกกองทุนตอ้งลาออกโดยยื�นเป็นหนงัสือต่อผูจ้ดัการกองทุน และดาํเนินการให้
บุคคลผูรั้บโอนสิทธิการเป็นสมาชิกสํานกัหักบญัชียื�นคาํขอเป็นสมาชิกกองทุนตามแบบที�กาํหนดต่อผูจ้ดัการ
กองทุนพร้อมกนั โดยให้การลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนและการรับบุคคลผูรั้บโอนดงักล่าวเป็นสมาชิก
กองทุนมีผลตั<งแต่วนัที�ผูจ้ดัการกองทุนกาํหนด 

(2.2) บุคคลผูรั้บโอนสิทธิการเป็นสมาชิกสาํนกัหกับญัชีตอ้งจ่ายเงินสมทบคงที�เมื�อแรกเขา้
เป็นสมาชิกกองทุน ในจาํนวนเท่ากบัจาํนวนเงินสมทบที�สมาชิกกองทุนที�ลาออกจ่ายเขา้กองทุนรวมกับ
ผลประโยชนที์�ไดจ้ากการลงทุนในเงินกองทุนทั<งหมด 

 สมาชิกกองทุนที�ลาออกตกลงให้ผูจ้ดัการกองทุนนาํเงินที�ตนมีสิทธิไดร้ับตามหลกัเกณฑ ์
704.03 (3) วรรคทา้ย มาจ่ายเป็นเงินสมทบคงที�ของบุคคลผูรั้บโอนสิทธิการเป็นสมาชิกสํานกัหกับญัชี หากเงิน
ดงักล่าวมีจาํนวนไม่เพียงพอ ใหบุ้คคลผูรั้บโอนสิทธิการเป็นสมาชิกสาํนกัหกับญัชีจ่ายเงินสมทบคงที�ในส่วนที�
ยงัขาดเมื�อแรกเขา้เป็นสมาชิกกองทุน 

 

704.04  คณะกรรมการกองทุน 

704.04 (1) การแต่งตั งคณะกรรมการกองทุน 

 ให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ� งประกอบด้วย บุคคลจํานวน 5 คน ได้แก่  บุคคลที� 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ต่งตั<งจาํนวน 2 คน บุคคลที�สมาชิกกองทุนเลือกตั<งจาํนวน 2 คน เป็นกรรมการกองทุน และ
ผูจ้ดัการสาํนกัหกับญัชีหรือผูช่้วยผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยห์รือเทียบเท่าขึ<นไปซึ� งดูแลงานสาํนกัหกับญัชีตามที�
ไดรั้บมอบหมายจากตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นกรรมการและผูจ้ดัการกองทุนโดยตาํแหน่ง 

 ในการเลือกตั<งกรรมการนั<น ใหส้มาชิกกองทุนเลือกตั<งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�ผูจ้ดัการกองทุน
กาํหนด และใหค้ณะกรรมการกองทุนเลือกกรรมการกองทุนคนหนึ�งเป็นประธานกองทุน 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 700 ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคง 
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704.04 (2) วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 ให้กรรมการกองทุนซึ� งตลาดหลกัทรัพยแ์ต่งตั<งหรือสมาชิกกองทุนเลือกตั<งมีวาระอยู่ในตาํแหน่ง
คราวละ 2 ปี แต่ในวาระเริ�มแรกเมื�อครบกาํหนด 1 ปี ให้กรรมการกองทุนออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 2 คน 
โดยวิธีจบัสลากและใหถื้อวา่การออกจากตาํแหน่งโดยจบัสลากเป็นการออกตามวาระดว้ย  

เมื�อกรรมการกองทุนพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ให้มีการแต่งตั< งหรือเลือกตั<งใหม่ภายใน 30 วนั  
ในระหว่างที�ยงัมิไดมี้การแต่งตั<งหรือเลือกตั<งกรรมการกองทุนขึ<นใหม่ ใหก้รรมการกองทุนซึ� งพน้จากตาํแหน่ง
ดงักล่าวอยูใ่นตาํแหน่งเพื�อดาํเนินงานต่อไปจนกวา่กรรมการกองทุนซึ�งไดรั้บแต่งตั<งหรือเลือกตั<งใหม่เขา้รับหนา้ที� 

กรรมการกองทุนซึ� งพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั<งหรือเลือกตั<งใหม่อีกไดไ้ม่เกิน  
2 วาระติดต่อกนั 

 

704.04 (3) การพ้นจากตาํแหน่ง 

นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระตามหลกัเกณฑ์ 704.04 (2) กรรมการกองทุนอาจพน้จาก
ตาํแหน่งในกรณีดงัต่อไปนี<  

(1) ตาย 

(2) ถกูถอดถอนโดยตลาดหลกัทรัพยซึ์�งเป็นผูแ้ต่งตั<ง 

(3) สมาชิกกองทุนมีมติใหบุ้คคลที�ไดรั้บเลือกตั<งพน้จากการเป็นกรรมการกองทุน 

(4) ลาออก 

(5) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(6) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (7) ไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุกเวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผิดที�ไดก้ระทาํ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ในกรณีที�กรรมการกองทุนพน้จากตาํแหน่งก่อนวาระ ตลาดหลกัทรัพยห์รือสมาชิกกองทุนซึ� งแต่งตั<ง
หรือเลือกตั<งกรรมการกองทุนนั<นอาจแต่งตั<งหรือเลือกตั<งผูอื้�นเป็นกรรมการกองทุนแทน แลว้แต่กรณี และให้
ผูไ้ดรั้บแต่งตั<งหรือเลือกตั<งดาํรงตาํแหน่งแทนอยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบัวาระที�เหลืออยูข่องกรรมการกองทุนซึ�งตนแทน 

 

704.04 (4) การประชุมคณะกรรมการกองทุน 

การประชุมของคณะกรรมการกองทุน ตอ้งมีกรรมการกองทุนมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวน
กรรมการกองทุนทั<งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม  



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 700 ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคง 
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ในการประชุมของคณะกรรมการกองทุน ถา้ประธานกรรมการกองทุนไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ที�ได ้ใหก้รรมการกองทุนที�มาประชุมเลือกกรรมการกองทุนคนหนึ�งเป็นประธานกองทุนในที�ประชุม 

การวินิจฉัยชี< ขาดของที�ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกองทุนคนหนึ� งให้มีเสียงหนึ� งใน 
การลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานกองทุนในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ<นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี<ขาด 

 

704.04 (5) หน้าที�ของคณะกรรมการกองทุน 

 คณะกรรมการกองทุนมีอาํนาจหน้าที�ในการวางนโยบายการบริหารเงินกองทุนและกาํกับดูแล 
การดาํเนินการของผูจ้ดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบันี<  โดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนตามที�สาํนกัหกับญัชี
กาํหนด 

ในการวางนโยบายการบริหารเงินกองทุน คณะกรรมการกองทุนอาจกาํหนดใหล้งทุนในหลกัทรัพย์
หรือทรัพยสิ์นอื�นหรือไปหาดอกผล โดยคาํนึงถึงสภาพคล่องและความเสี�ยงในการลงทุนตลอดจนผลกระทบที�
อาจเกิดขึ< นต่อเสถียรภาพของระบบการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ของสํานักหักบัญชี โดยให้นํา
หลกัเกณฑ์ว่าดว้ยการบริหารหลกัประกันมาใช้กบัการบริหารเงินกองทุนโดยอนุโลม ทั< งนี<  คณะกรรมการ
กองทุนอาจกาํหนดใหล้งทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื�นที�คณะกรรมการกองทุนกาํหนดเป็นคราวๆ ไปได ้

 ทั<งนี<  ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ ค่าประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการกองทุนและค่าสอบบญัชี 
ใหห้กัจากเงินกองทุน 

 

704.05 การจัดการกองทุน 

ผูจ้ดัการกองทุนมีอาํนาจดาํเนินการโดยทั�วไป เก็บรักษาดูแลและจดัการเงินกองทุนเพื�อให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ของการจดัตั<งกองทุนและการดาํเนินการตามขอ้บงัคบันี<  ตลอดจนเป็นผูแ้ทนของกองทุนใน
กิจการที�เกี�ยวกบับุคคลภายนอก และเพื�อการนี<ผูจ้ดัการกองทุนจะมอบหมายใหบุ้คคลใดๆ กระทาํการแทนกไ็ด ้

 

704.05 (1) การบริหารเงนิกองทุน 

ในการบริหารเงินกองทุน ผูจ้ดัการกองทุนหรือบุคคลที�ผูจ้ดัการกองทุนมอบหมายมีอาํนาจบริหาร
เงินกองทุนตามนโยบายการบริหารเงินกองทุนที�คณะกรรมการกองทุนกาํหนด 

ในกรณีที�มีดอกผลหรือผลประโยชน์จากการลงทุนในเงินกองทุนหรือจากการดาํเนินการอื�น 
ให้ผูจ้ ัดการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนอาจจดัสรรดอกผลหรือผลประโยชน์
ดงักล่าวภายหลงัหกัค่าบริหารจดัการให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ละสมาชิกแต่ละรายโดยการสะสมในกองทุน



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 700 ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคง 
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ทั< งจาํนวนตามสัดส่วนที�ตลาดหลักทรัพย์และสมาชิกแต่ละรายสมทบเข้ากองทุน และรายงานให้
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละสมาชิกทราบภายในระยะเวลาที�กาํหนด 

การจดัสรรผลประโยชน์ที�ไดจ้ากการลงทุนในเงินกองทุนใหแ้ก่สมาชิกกองทุน ให้คาํนวณนบัแต่
วนัที�ไดเ้ป็นสมาชิกกองทุนจนถึงวนัที�พน้จากการเป็นสมาชิกกองทุน ยกเวน้กรณีที�สมาชิกกองทุนพน้จาก
การเป็นสมาชิกกองทุนก่อนว ันสิ<นรอบปีบัญชี ให้คาํนวณนับแต่ว ันที�ได้เ ป็นสมาชิกกองทุนจนถึง
วนัที�มีการคาํนวณทางบญัชีครั< งสุดทา้ยก่อนพน้จากการเป็นสมาชิกกองทุน  

 

704.05 (2) หน้าที�ของผู้จดัการกองทุน 

(1) ผูจ้ดัการกองทุนตอ้งจดัทาํและเก็บรักษาบญัชีแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนแยก
ต่างหากจากบญัชีและเอกสารเกี�ยวกบัการเงินของสาํนกัหกับญัชี  

(2) ผูจ้ดัการกองทุนตอ้งจดัใหม้ีการทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิ<นรอบปีบญัชีของ
กองทุนที�ผูส้อบบญัชีรับรองแลว้ เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนเพื�อพิจารณาอนุมติั 

(3) ผูจ้ ัดการกองทุนต้องจดัส่งสําเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนที�คณะกรรมการกองทุนได้
พิจารณาอนุมติัแลว้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ละสมาชิกกองทุนภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�คณะกรรมการกองทุนอนุมติั 

 

704.05 (3) ผู้สอบบัญชี 

ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั< งผูส้อบบัญชี และกาํหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของกองทุน 
ทุกรอบปีบญัชี ในการแต่งตั<งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั<งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกกไ็ด ้

  

705  เงินสํารองเพื�อความมั�นคงของสํานักหักบัญชีในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ 

 (SET Reserve Fund) 

705.01 การวางเงนิสํารองเพื�อความมั�นคงของสํานักหักบัญชีในส่วนของตลาดหลกัทรัพย์  

 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะวางเงินสาํรองเพื�อความมั�นคงของสาํนกัหกับญัชีในส่วนของตลาดหลกัทรัพยเ์ป็น
แหล่งเงินทุนใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชีเพื�อรองรับความเสียหายที�อาจเกิดจากการผิดนดัชาํระราคาหรือผิดนดัส่งมอบ
หลกัทรัพย ์หรือความเสียหายอื�นที�อาจเกิดจากการกระทาํของสมาชิกในกิจการที�เกี�ยวกบัการชาํระราคาและ 
ส่งมอบหลกัทรัพยข์องสาํนกัหกับญัชี 

 

 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 700 ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคง 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั    700 - 8       13 ธนัวาคม 2559 

705.02 การบริหารเงนิสํารองเพื�อความมั�นคงของสํานักหักบัญชีในส่วนของตลาดหลกัทรัพย์  

 ให้สํานักหักบญัชีหรือบุคคลที�สํานักหักบญัชีมอบหมายเป็นผูดู้แลการบริหารเงินสํารองเพื�อความ
มั�นคงของสํานักหักบัญชีในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้นํานโยบายการบริหารหลกัประกันมาใช้กับ 
การบริหารเงินสาํรองเพื�อความมั�นคงของสาํนกัหกับญัชีในส่วนของตลาดหลกัทรัพยโ์ดยอนุโลม 

 

706 การใช้ทรัพย์สินเพื�อความมั�นคง 

706.01 การใช้ทรัพย์สินเพื�อความมั�นคง 

เพื�อให้การใช้ทรัพย์สินเพื�อความมั�นคงในการชําระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพย์ที�ผิดนัดพร้อม
ค่าเสียหายเป็นไปตามข้อบงัคบัของสํานักหักบญัชี หรือทดแทนความเสียหายอื�นที� เกิดจากการกระทาํของ
สมาชิกในกิจการที�เกี�ยวกบัการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสํานักหักบญัชี ให้ผูจ้ดัการกองทุน 
มีอาํนาจใชท้รัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงตาม (1) (2) (3) และ (4) และใหส้าํนกัหกับญัชีมีอาํนาจใชท้รัพยสิ์นเพื�อ
ความมั�นคงตาม (5) โดยเป็นไปตามลาํดบัดงัต่อไปนี<  

(1) เงินกองทุนในส่วนเงินสมทบของสมาชิกกองทุนผูผ้ิดนัดหรือสมาชิกกองทุนผูก้ระทาํความ
เสียหาย แลว้แต่กรณี 

(2) เงินกองทุนในส่วนเงินสมทบของตลาดหลกัทรัพยต์ามจาํนวนที�สาํนกัหกับญัชีประกาศกาํหนด
เป็นส่วนที�หนึ�ง  

(3) เงินกองทุนในส่วนเงินสมทบของสมาชิกกองทุนรายอื�นที�ไม่ใช่ผูผ้ิดนดัหรือไม่ใช่ผูก้ระทาํความ
เสียหาย แลว้แต่กรณี 

(4) เงินกองทุนในส่วนเงินสมทบของตลาดหลกัทรัพยส่์วนที�เหลือภายหลงัหักเงินสมทบของ
ตลาดหลกัทรัพยส่์วนที�หนึ�ง  

(5) เงินสาํรองเพื�อความมั�นคงของสาํนกัหกับญัชีในส่วนของตลาดหลกัทรัพย ์(SET Reserve Fund) 
การใชเ้งินกองทุนตาม (3) ใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนของเงินสมทบที�สมาชิกกองทุนจ่ายเขา้กองทุน 
การใชเ้งินกองทุนตาม (2) ตามสัดส่วนที�สาํนกัหกับญัชีประกาศกาํหนดนั<น สาํนกัหกับญัชีอาจประกาศ

เปลี�ยนแปลงสดัส่วนการใชเ้งินสมทบดงักล่าวไดต้ามที�เห็นสมควร 

 

706.02 การคืนเงนิทรัพย์สินเพื�อความมั�นคง 

(1) เมื�อมีการใชท้รัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงตามหลกัเกณฑ ์706.01 แลว้ สมาชิกผูผ้ิดนดัมีหนา้ที�ชาํระ
เงินคืนตามจาํนวนที�มีการใชเ้งินทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงพร้อมดอกเบี<ยนบัแต่วนัที�มีการใชเ้งิน  



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 700 ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคง 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั    700 - 9       13 ธนัวาคม 2559 

ดอกเบี< ยตามวรรคหนึ� งให้คํานวณตามอัตราดอกเบี< ยสูงสุดตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี< ย 
เงินใหกู้ย้ืมของสถาบนัการเงินนบัแต่วนัที�มีการใชเ้งินทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงจนถึงวนัที�ชาํระเงินคืน เวน้แต่
คณะกรรมการกองทุนและ/หรือสาํนกัหกับญัชี (แลว้แต่กรณี) จะกาํหนดเป็นอยา่งอื�น 

ผูจ้ดัการกองทุนและ/หรือสาํนกัหกับญัชี (แลว้แต่กรณี) อาจเรียกค่าปรับการใชเ้งินทรัพยสิ์น
เพื�อความมั�นคงจากสมาชิกผูผ้ิดนดั โดยกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแจง้ใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้ 

(2) ในกรณีที�สมาชิกผูผ้ิดนดัไม่ชาํระเงินคืนทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงและดอกเบี< ยภายในวนัที�
มีการใชเ้งิน ผูจ้ดัการกองทุนและ/หรือสาํนกัหกับญัชี (แลว้แต่กรณี) อาจดาํเนินการดงัต่อไปนี<  

(2.1) ระงบัการชาํระราคาที�สมาชิกผูผ้ิดนดัมีสิทธิไดรั้บตามรายงานในวนัที�มีการใช้เงิน
ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงและในวนัถดัไป และนาํเงินดงักล่าวมาชาํระคืนทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงและดอกเบี<ย 

(2.2) ระงับการส่งมอบหลักทรัพย์ในบัญชีฝากหลกัทรัพย์เพื�อการส่งมอบหรือรับมอบ
หลกัทรัพยที์�สมาชิกผูผ้ิดนดัมีสิทธิไดรั้บตามรายงานในวนัที�มีการใชเ้งินทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงและในวนัถดัไป 
และขายหลกัทรัพยด์งักล่าวเพื�อนาํเงินมาชาํระคืนทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงและดอกเบี<ย 

ทั<งนี<  ตามจาํนวนที�มีการใชเ้งินทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงหักดว้ยจาํนวนเงินกองทุนในส่วน
เงินสมทบของสมาชิกผูผ้ิดนดัจนกวา่จะไดมี้การชาํระเงินคืนทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงและดอกเบี<ย 

(3) เมื�อสมาชิกผูผ้ิดนดัหรือสมาชิกผูก้ระทาํความเสียหายไดช้าํระเงินคืนทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคง
ใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทุนและ/หรือสาํนกัหกับญัชี (แลว้แต่กรณี) ใหจ้ดัสรรเงินดงักล่าวคืนตามลาํดบัดงัต่อไปนี<    

(3.1) เงินสํารองเพื�อความมั�นคงของสํานักหักบัญชีในส่วนของตลาดหลกัทรัพย์ (SET 
Reserve Fund) 

(3.2) เงินกองทุนในส่วนเงินสมทบของตลาดหลกัทรัพยส่์วนที�เหลือภายหลงัหกัเงินสมทบ
ของตลาดหลกัทรัพยส่์วนที�หนึ�ง  

(3.3) เงินกองทุนในส่วนเงินสมทบของสมาชิกกองทุนรายอื�นที�ไม่ใช่ผูผ้ิดนดัหรือไม่ใช่
ผูก้ระทาํความเสียหาย แลว้แต่กรณี 

(3.4) เงินกองทุนในส่วนเงินสมทบของตลาดหลกัทรัพย์ตามจํานวนที�สํานักหักบัญชี
ประกาศกาํหนดเป็นส่วนที�หนึ�ง  

(3.5) เงินกองทุนในส่วนเงินสมทบของสมาชิกกองทุนผูผ้ ิดนดัหรือสมาชิกกองทุน
ผูก้ระทาํความเสียหาย แลว้แต่กรณี 

การคืนเงินตาม (3.3) ให้เป็นไปตามสัดส่วนที�ไดมี้การนาํเงินดงักล่าวออกใช้ตามหลกัเกณฑ ์
706.01  

 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 700 ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคง 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั    700 - 10       13 ธนัวาคม 2559 

706.03 การวางหลกัประกนั 

(1) ในกรณีที�หลกัทรัพย์ในบัญชีฝากหลกัทรัพย์เพื�อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ของ
สมาชิกผูผ้ิดนดัที�ระงบัไวต้ามหลกัเกณฑ์ 706.02 (2) (2.2) มีมูลค่าไม่เพียงพอกบัจาํนวนที�มีการใชท้รัพยสิ์นเพื�อ
ความมั�นคงหักดว้ยจาํนวนเงินกองทุนในส่วนเงินสมทบของสมาชิกกองทุนผูผ้ิดนดั  ผูจ้ดัการกองทุนและ/หรือ
สาํนกัหกับญัชี (แลว้แต่กรณี) อาจเรียกใหส้มาชิกผูผ้ิดนดัวางหลกัประกนัใหค้รบถว้น โดยสมาชิกผูผ้ิดนดัตอ้ง
วางหลกัประกนัดงักล่าวอยา่งชา้ในวนัทาํการถดัจากวนัที�มีการใชท้รัพยสิ์นเพื�อความมั�นคง 

หากสมาชิกผูผ้ิดนดัไม่วางหลกัประกนัหรือวางหลกัประกนัไวแ้ต่ไม่ครบถว้น ผูจ้ดัการกองทุน
และ/หรือสาํนกัหกับญัชี (แลว้แต่กรณี) อาจมีหนงัสือเรียกใหส้มาชิกนั<นชาํระเงินคืนทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคง
และดอกเบี<ยภายในเวลาที�กาํหนด ถา้สมาชิกผูผ้ิดนดัไม่ดาํเนินการดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทุนอาจกาํหนดใหพ้น้จาก
การเป็นสมาชิกกองทุน และ/หรือสาํนกัหกับญัชีอาจถือเป็นเหตุผิดนดัต่อสาํนกัหกับญัชีได ้ 

 (2) ในกรณีที�สมาชิกผูผ้ิดนดัไดว้างหลกัประกนัแลว้ แต่ไม่ชาํระเงินคืนทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคง
และดอกเบี<ยภายในเวลาที�ผูจ้ดัการกองทุนและ/หรือสาํนกัหกับญัชี (แลว้แต่กรณี) กาํหนด ผูจ้ดัการกองทุนและ/
หรือสาํนกัหกับญัชี (แลว้แต่กรณี) อาจดาํเนินการบงัคบัหลกัประกนัดงักล่าวเพื�อนาํเงินมาชาํระคืนทรัพยสิ์นเพื�อ
ความมั�นคงและดอกเบี<ยจนครบถว้น 

การระงบัการชาํระราคาหรือการระงบัการส่งมอบหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์706.02 หรือการบงัคบั
หลกัประกนัตามหลกัเกณฑ ์706.03 (2) ผูจ้ดัการกองทุนอาจมอบหมายใหส้าํนกัหกับญัชีเป็นผูด้าํเนินการแทน 

เมื�อผูจ้ดัการกองทุนและ/หรือสาํนกัหกับญัชี (แลว้แต่กรณี) ไดใ้ชเ้งินทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงใหแ้ก่
สาํนกัหักบญัชีตามหลกัเกณฑ ์706.01 เพื�อใชใ้นการชาํระราคาที�ผิดนดัหรือส่งมอบหลกัทรัพยที์�ผิดนดัทั<งหมด
หรือบางส่วนพร้อมค่าเสียหายแลว้ ถา้สาํนกัหกับญัชีระงบัเงินหรือหลกัทรัพยที์�สมาชิกผูผ้ิดนดัมีสิทธิไดรั้บหรือ
ยึดถือหลกัประกนัที�สมาชิกผูผ้ิดนดัไดว้างเป็นประกนัไวเ้พื�อประโยชน์ต่อการชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพย์
ที�ผิดนดัและค่าเสียหาย ให้ผูจ้ดัการกองทุนและ/หรือสํานกัหกับญัชี (แลว้แต่กรณี) มีสิทธิระงบัหรือบงัคบัเงิน 
หลกัทรัพย ์หรือหลกัประกนัดงักล่าว เพื�อประโยชนต่์อการชาํระเงินคืนทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงและดอกเบี<ย 

 

707  เบ็ดเตลด็  

 (1) ในกรณีที�มีปัญหาเกี�ยวกบัการชาํระหนี< ของสมาชิกผูผ้ิดนัด การระงบัการชาํระราคาหรือ 
การระงบัการส่งมอบหลกัทรัพยที์�สมาชิกผูผ้ิดนดัมีสิทธิไดรั้บตามรายงาน หรือการบงัคบัหลกัประกนัที�สมาชิก 
ผูผ้ิดนดัไดว้างไวว้่าเป็นการดาํเนินการเพื�อประโยชน์ต่อการชาํระหนี<ผิดนดัหรือการชาํระเงินคืนทรัพยสิ์นเพื�อ
ความมั�นคงแลว้ ใหถ้ือว่าเป็นการดาํเนินการเพื�อประโยชน์ต่อการชาํระหนี<ผิดนดัใหก้บัสํานกัหกับญัชีเป็น
ลาํดบัก่อน 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 700 ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคง 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั    700 - 11       13 ธนัวาคม 2559 

(2) ในกรณีที�มีความเสียหายที� เกิดจากการกระทาํของสมาชิกในกิจการที� เกี�ยวกับการชําระราคา 
และส่งมอบหลกัทรัพยข์องสาํนกัหักบญัชี ผูจ้ดัการกองทุนและ/หรือสาํนกัหกับญัชี (แลว้แต่กรณี) อาจใชเ้งิน
ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงเพื�อทดแทนความเสียหายดงักล่าว โดยนาํหลกัเกณฑ ์706 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

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

(*ความในหมวด 700 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี�แทน โดยข้อบังคับของสํานักหักบัญชี (ในส่วนที&เกี&ยวกับ
หลักทรัพย์) หมวด 700 ทรัพย์สินเพื&อความมั&นคง ลงวนัที& 13 ธันวาคม 2559 ซึ&งมีผลบังคับใช้ตั�งแต่วนัที& 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป) 


