ประกาศบริษทั สํ านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
เรื อง แนวทางการลงโทษสมาชิกกรณีไม่ ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ ของสํ านักหักบัญชี
ตามทีขอ้ บังคับสํานักหักบัญชี (ในส่ วนทีเกียวกับหลักทรัพย์) หลักเกณฑ์ 308 กําหนดให้สาํ นักหักบัญชี
อาจพิจารณาลงโทษสมาชิก หากสมาชิกฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฎิบตั ิตามหน้าทีตามข้อกําหนด หนังสื อเวียน หรื อคําสังของ
สํานักหักบัญชี และสํานักหักบัญชี ได้ออกประกาศเรื อง แนวทางการลงโทษสมาชิ กกรณี ไม่ปฎิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์
ของสํานักหักบัญชี ลงวันที 21 สิ งหาคม 2558 นั6น
สํา นักหักบัญชี ขอยกเลิ กประกาศฉบับดังกล่ าว และพิ จารณากํา หนดบทลงโทษ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี6แทน
1 สํ านักหักบัญชี อาจปรั บสมาชิกทีไม่ ดําเนินการเพือบริ หารความเสี ยงในระบบการชําระราคาและ
ส่ งมอบหลักทรัพย์ ดังต่ อไปนี/
1.1 กรณี ทีสมาชิ กไม่จดั ส่ งรายงานเกียวกับฐานะทางการเงินตามทีสาํ นักหักบัญชี กาํ หนด หรื อ
จัดส่ งรายงานเกียวกับฐานะทางการเงินทีมีขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง สํานักหักบัญชี อาจปรับสมาชิ กครั6งละ
5,000 บาทต่อวันโดยคํานวณตามระยะเวลาทีไม่จดั ส่ งหรื อจัดส่ งโดยมีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน
1.2 กรณี ทีสมาชิ กจัดส่ งรายงานเกี ยวกับฐานะทางการเงิ นตามที สํานักหักบัญชี กาํ หนดโดยมี
ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง และทําให้สมาชิ กวางหลักประกันน้อยกว่าจํานวนทีสมาชิ กต้องวางไว้กบั สํานัก
หักบัญชี สํานักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกในอัตราร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหลักประกันทีสมาชิกต้องวางเพิม
1.3 กรณี ทีสมาชิ กไม่วางหลักประกันหรื อวางหลักประกันไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรการ
บริ หารความเสี ยง สํานักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกตามระยะเวลาทีวางหลักประกันไม่ถกู ต้องครบถ้วนดังต่อไปนี6
(1) ไม่เกิ น 1 วันทําการ ให้ปรับสมาชิ กในอัตราร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหลักประกันทีวาง
ไม่ถกู ต้องครบถ้วน
(2) เกินกว่า 1 วันทําการ แต่ไม่เกิน 2 วันทําการ ให้ปรับสมาชิ กในอัตราร้อยละ 0.75 ของมูลค่า
หลักประกันทีวางไม่ถกู ต้องครบถ้วน

2. สํ านักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกผู้ผดิ นัดชําระราคาหลักทรัพย์ ตามข้ อมูลการชําระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์ ดงั ต่ อไปนี/
2.1 กรณี ทีสมาชิ กผิดนัดชําระราคาหลักทรัพย์อนั เนื องมาจากความผิดพลาด ในการปฏิบตั ิงาน
ของสมาชิ ก (Human Error) และไม่ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่ อระบบการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ สํานัก
หักบัญชีอาจปรับสมาชิกดังต่อไปนี6
(1) การผิดนัดในกรณี ดงั กล่าวเกิ ดขึ6 นเป็ นครั6งแรกในรอบปี ปฏิ ทิน สํานักหักบัญชี อาจ
พิจารณาปรับสมาชิก ครั6งละ 5,000 บาท
(2) การผิดนัดในกรณี ดงั กล่าวเกิดขึ6นเป็ นครั6งทีสองในรอบปี ปฏิทินเดียวกัน สํานักหักบัญชี
อาจพิจารณาปรับสมาชิก ครั6งละ 10,000 บาท
(3) การผิด นัดในกรณี ด ังกล่ าวเกิ ด ขึ6 นตั6งแต่ ค รั6 งที ส ามขึ6 นไปในรอบปี ปฏิ ทินเดี ย วกัน
สํานักหักบัญชีอาจปรับสมาชิก ครั6งละ 50,000 บาท
2.2 กรณี ทีสมาชิ กผิดนัดชําระราคาหลักทรัพย์อนั เนื องมาจากเหตุอืนนอกจาก 2.1 สํานักหักบัญชี
อาจปรับสมาชิกอย่างสูงครั6งละไม่เกิน 2 เท่าของจํานวนเงินทีผิดนัด
3 สํ านักหักบัญชี อาจปรั บสมาชิ กผู้ผิดนัดส่ งมอบหลักทรั พย์ ตามข้ อมูลการชําระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์ ดังต่ อไปนี/
3.1 กรณี ทีสมาชิกผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์อนั เนืองมาจากความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานของ
สมาชิ ก (Human Error) และสมาชิ กผูผ้ ิดนัดสามารถแสดงได้ว่ามีหลักทรัพย์เพียงพอในการส่ งมอบหลักทรัพย์ทีมี
การผิดนัดภายในเวลาที เหมาะสมและสํานักหักบัญชี เห็นสมควร รวมทั6งไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อระบบการ
ชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกดังต่อไปนี6
(1) การผิดนัดในกรณี ดงั กล่าวเกิดขึ6นเป็ นครั6งทีสองในรอบปี ปฏิทินเดียวกัน สํานักหักบัญชี
อาจปรับสมาชิก รายหลักทรัพย์ละ 2,000 บาท
(2) การผิด นัดในกรณี ด ังกล่ าวเกิ ด ขึ6 นตั6งแต่ ค รั6 งที ส ามขึ6 นไปในรอบปี ปฏิ ทินเดี ย วกัน
สํานักหักบัญชีอาจปรับสมาชิก รายหลักทรัพย์ละ 5,000 บาท
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3.2 กรณี ทีสมาชิ กผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์อนั เนื องมาจากเหตุอืนนอกจาก 3.1 สํานักหักบัญชี
อาจปรับสมาชิกตามระยะเวลาทีผิดนัดดังต่อไปนี6
(1) ผิดนัดไม่เกิ น 1 วันทําการ ให้ปรับสมาชิ กร้อยละ 0.50 ของมูลค่าที เกิ ดจากจํานวน
หลัก ทรั พ ย์ ที ผิ ด นั ด ส่ งมอบหลั ก ทรั พ ย์ คู ณ กั บ ราคาซื6 อขายเฉลี ย ของหลัก ทรั พ ย์ ใ นวัน ที ท ํ า การซื6 อขาย
หลักทรัพย์ดงั กล่าว*
(2) ผิดนัดเกินกว่า 1 วันทําการแต่ไม่เกิน 2 วันทําการ ให้ปรับสมาชิ กร้อยละ 0.75 ของ
มู ล ค่ า ที เ กิ ด จากจํา นวนหลัก ทรั พ ย์ที ผิ ด นั ด ส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์ คู ณ กับ ราคาซื6 อขายเฉลี ย ของหลัก ทรั พ ย์ *
ในวันทีทาํ การซื6 อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
(3) ผิดนัดเกินกว่า 2 วันทําการแต่ไม่เกิน 3 วันทําการ ให้ปรับสมาชิ กร้อยละ 1.00 ของ
มูลค่าที เกิดจากจํานวนหลักทรัพย์ทีผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์คูณกับราคาซื6 อขายเฉลียของหลักทรัพย์* ในวันที ทาํ การ
ซื6 อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
(4) ผิดนัดเกินกว่า 3 วันทําการแต่ไม่เกิน 5 วันทําการ ให้ปรับสมาชิ กร้อยละ 1.75 ของ
มูลค่าที เกิดจากจํานวนหลักทรัพย์ทีผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์คูณกับราคาซื6 อขายเฉลียของหลักทรัพย์* ในวันที ทาํ การ
ซื6 อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
(5) ผิดนัดเกินกว่า 5 วันทําการแต่ไม่เกิน 7 วันทําการ ให้ปรับสมาชิ กร้อยละ 2.50 ของ
มูลค่าที เกิดจากจํานวนหลักทรัพย์ทีผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์คูณกับราคาซื6 อขายเฉลียของหลักทรัพย์* ในวันที ทาํ การ
ซื6 อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
(6) ผิดนัดเกินกว่า 7 วันทําการแต่ไม่เกิน 14 วันทําการ ให้ปรับสมาชิ กร้อยละ 3.75 ของ
มูลค่าที เกิดจากจํานวนหลักทรัพย์ทีผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์คูณกับราคาซื6 อขายเฉลียของหลักทรัพย์* ในวันที ทาํ การ
ซื6 อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ทั6งนี6ค่าปรับดังกล่าวจะต้องไม่นอ้ ยกว่าครั6งละ 300 บาทต่อรายหลักทรัพย์
กรณี ส มาชิ กผิ ด นัด ส่ งมอบหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมเพื อผูล้ งทุ นซึ งเป็ นคนต่ า งด้า ว
สํานักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือผูล้ งทุนซึ งเป็ นคนต่างด้าว
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4 สํ านักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกผู้ผดิ นัดตามรายงานของสํ านักหักบัญชี
ในกรณี ทีสมาชิกผิดนัดชําระราคาหรื อผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์ตามรายงานใดของสํานักหักบัญชี
สํา นักหัก บัญ ชี อาจปรั บสมาชิ กผูผ้ ิ ด นัด ตามรายงานดัง กล่ า วไม่ ว่า สมาชิ ก นั6น มี หน้า ที ช ํา ระราคาหรื อส่ ง มอบ
หลักทรัพย์ตามรายงานทีมีการแก้ไขหรื อรายงานทีจดั ทําขึ6นใหม่แทนรายงานนั6นก็ตาม
5 กรณีกองทุ นทดแทนความเสี ยหายในระบบการชํ าระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์ ให้ ผ้ ูจัดการ
กองทุนปรับสมาชิกกองทุนได้ ในกรณีดงั ต่ อไปนี/
กรณี ทีสมาชิ กกองทุนจ่ายเงิ นสมทบรายเดื อนล่าช้า หรื อไม่ดาํ เนิ นการจ่ ายเงิ นสมทบรายเดื อน
ผูจ้ ดั การกองทุนอาจปรับสมาชิ กกองทุนในอัตราอย่างน้อย 1,000 บาทต่อครั6ง และผูจ้ ดั การกองทุนอาจเรี ยกเก็บ
ค่าปรั บโดยคํานวณตามอัตราสู งสุ ดตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี6 ยเงิ นกูย้ ืมของสถาบันการเงิ นนับแต่วนั ที สมาชิ ก
กองทุนไม่จ่ายเงิ นสมทบรายเดื อนหรื อจ่ ายไม่ถูกต้องครบถ้วนจนถึงวันที สมาชิ กกองทุนชําระครบถ้วน เว้นแต่
ผูจ้ ดั การกองทุนจะกําหนดอัตราไว้เป็ นอย่างอืน
6 สํ านักหักบัญชีอาจยกเว้ นค่ าปรั บแก่ สมาชิกผู้ผิดนัดชําระราคาหรื อผิดนัดส่ งมอบหลักทรั พย์ ตาม
ข้ อมูลการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ ในกรณีอย่ างใดอย่ างหนึงดังต่ อไปนี/
6.1 การผิ ดนัด ส่ งมอบหลักทรั พ ย์น6 ันเกิ ด ขึ6 นเนื องจากความผิ ด พลาดในการปฏิ บัติ งานของ
สมาชิ ก (Human Error) เป็ นครั6งแรกในรอบปี ปฏิทิน และสมาชิ กผูผ้ ิดนัดสามารถแสดงได้ว่ามีหลักทรัพย์เพียงพอ
ในการส่ ง มอบหลัก ทรัพ ย์ที มีก ารผิด นัด ภายในเวลาที เ หมาะสม และสํา นัก หัก บัญ ชี เ ห็น สมควร รวมทั6ง ไม่
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อระบบการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
6.2 การผิด นัด ชํา ระราคาหลัก ทรั พ ย์ห รื อ ผิด นัด ส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์น6ั น เกิ ด ขึ6 น จากเหตุ
สุ ดวิสยั และสํานักหักบัญชีเห็นสมควร
ทั6งนี6 ให้ใช้บงั คับตั6งแต่วนั ที 1 มีนาคม 2560 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 13 ธันวาคม 2559
(ลงนาม) ภัทรวสี สุวรรณศร
(นางสาวภัทรวสี สุ วรรณศร)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
ประกาศบริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
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ราคาซื/อขายเฉลีย ของหลักทรัพย์ ในวันทีทําการซื/อขาย มีหลักเกณฑ์ ดงั นี/
1. กรณี มีราคาซื6 อขายเฉลียจากการซื6 อขายแบบจับคู่คาํ สัง อัตโนมัติ (AOM) ให้ใช้ราคาเฉลียจากการซื6อขายนั6น
2. กรณี ไม่มีราคาตามข้อ 1 ให้ใช้ราคาจากการซื6 อขายที ผูซ้ 6ื อและผูข้ ายได้ตกลงซื6 อขายกัน (Trade Report)
โดยไม่พิจารณาประเภทบัญชี (P/C), แยกประเภทหุน้ Local (Local/NVDR/TTF) และ Foreign ตามลําดับ ดังนี6
2.1. ใช้ราคาของ Trade report ที ทาํ ให้เกิ ดการผิดนัด โดยตรวจสอบจาก เลขที/ชื อสมาชิ ก ชื อหุ น้ และ
จํานวนหุน้ ทีเป็ นรายการด้านขายทีทาํ ให้เกิดการผิดนัด
2.2. หากเมือตรวจสอบแล้วพบว่ามีรายการด้านขายทีเข้าเงือนไขตามข้อ 2.1 มากกว่า 1 รายการ ให้นาํ ราคา
ของรายการด้านขายเหล่านั6นมาหาค่าเฉลีย
2.3. หากไม่มีรายการซื6 อขายตามเงือนไข 2.1 และ 2.2 ให้ใช้ราคาของรายการด้านขายของสมาชิ กทีผิดนัด,
หุน้ ทีผิดนัด และให้นาํ ราคาของรายการด้านขายเหล่านั6นมาหาค่าเฉลีย
3. กรณี ไม่มีราคาเฉลียตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้ใช้ราคาจากรายการ PSMS โดยไม่พิจารณาประเภทของบัญชี (P/C),
แยกประเภทหุน้ Local (Local/NVDR/TTF) และ Foreign ตามลําดับ ดังนี6
3.1. ใช้ราคาจากรายการ PSMS โดยตรวจสอบรายการทีมีเลขที/ชื อสมาชิ ก, ชื อหุ น้ และจํานวนหุ น้ ทีเป็ น
เฉพาะด้านส่ งมอบหุน้ ทีทาํ ให้เกิดการผิดนัด (คํานวณราคาหุน้ จากมูลค่า PSMS หารจํานวนหุน้ ทั6งหมด)
3.2. หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีรายการ PSMS ทีเข้าเงือนไขตามข้อ 3.1 มากกว่า 1 รายการ ให้นาํ ราคาหุ น้
ของรายการเหล่านั6นมาหาค่าเฉลีย และใช้เป็ นราคาสําหรับคํานวณมูลค่าผิดนัด/unwind
3.3. หากไม่มีร ายการ PSMS ที มีจาํ นวนหุ ้นเท่ า กับจํา นวนที ผิด นัด ให้นาํ ราคาของรายการที มีเ ลขที /
ชือสมาชิก ชือหุน้ ทีเป็ นเฉพาะด้านส่ งมอบหุน้ ทีทาํ ให้เกิดการผิดนัด
4. หากไม่มีราคาตามข้อ 1 ถึง 3 จะพิจารณาใช้ราคาตามทีสาํ นักหักบัญชีเห็นสมควร

ประกาศบริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
เรื อง แนวทางการลงโทษสมาชิกกรณี ไม่ปฎิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของสํานักหักบัญชี
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