ประกาศบริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง แนวทางการลงโทษสมาชิกกรณีไม่ ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ ของสานักหักบัญชี
ตามที่ ข อ้ บัง คับ ของสานัก หัก บัญ ชี (ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกับ หลัก ทรั พ ย์) หลัก เกณฑ์ 308 กาหนดให้
สานักหักบัญชีอาจพิจารณาลงโทษสมาชิ ก หากสมาชิกฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฎิบตั ิตามหน้าที่ตามข้อกาหนด หนังสื อเวียน
หรื อคาสั่งของสานักหักบัญชี และสานักหักบัญชี ได้ออกประกาศเรื่ อง แนวทางการลงโทษสมาชิ กกรณี ไม่ปฎิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ของสานักหักบัญชี ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น
ส านักหักบัญชี ข อยกเลิ กประกาศฉบับดังกล่ า ว และพิ จารณากาหนดบทลงโทษตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้แทน
1. สานักหักบัญชีอาจปรั บสมาชิกที่ไม่ ดาเนินการเพื่อบริ หารความเสี่ ยงในระบบการชาระราคาและ
ส่ งมอบหลักทรัพย์ ดังต่ อไปนี้
1.1 กรณี ที่สมาชิ กไม่จดั ส่ งรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินตามที่สานักหักบัญชี กาหนด หรื อ
จัดส่ งรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินที่มีขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง สานักหักบัญชี อาจปรับสมาชิกครั้งละ
5,000 บาทต่อวันโดยคานวณตามระยะเวลาที่ไม่จดั ส่ งหรื อจัดส่ งโดยมีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน
1.2 กรณี ที่สมาชิ กจัดส่ งรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินตามที่สานักหักบัญชี กาหนดโดยมีขอ้ มูล
ไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง และทาให้สมาชิกวางหลักประกันน้อยกว่าจานวนที่สมาชิ กต้องวางไว้กบั สานักหักบัญชี
สานักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกในอัตราร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหลักประกันที่สมาชิกต้องวางเพิ่ม
1.3 กรณี ที่สมาชิ กไม่วางหลักประกันหรื อวางหลักประกันไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรการ
บริ หารความเสี่ ยง สานักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกตามระยะเวลาที่วางหลักประกันไม่ถูกต้องครบถ้วนดังต่อไปนี้
(1) ไม่เกิน 1 วันทาการ ให้ปรับสมาชิ กในอัตราร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหลักประกันที่ วาง
ไม่ถูกต้องครบถ้วน
(2) เกิ นกว่า 1 วันทาการ แต่ไ ม่เ กิ น 2 วันทาการ ให้ปรับสมาชิ ก ในอัตราร้อยละ 0.75
ของมูลค่าหลักประกันที่วางไม่ถูกต้องครบถ้วน
1.4 กรณี ที่ส มาชิ ก ไม่จดั ส่ งหนังสื อเพื่ อ แจ้งให้สานักหักบัญ ชี ทราบกรณี ส มาชิ กมี ส่ ว นของ
ผูถ้ ื อหุน้ น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่สานักหักบัญชี กาหนดภายในระยะเวลาที่ กาหนดไว้สาหรับการจัดส่ งหนังสื อดังกล่าว
สานักหักบัญชี อาจปรับสมาชิ กเป็ นจานวน 5,000 บาทต่อวันตลอดระยะเวลาที่ไม่จดั ส่ งหนังสื อ หรื อจนกว่าสมาชิ ก
จะสามารถดารงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่สานักหักบัญชี กาหนด
1.5 กรณี ที่สมาชิ กไม่จดั ส่ งแผนการแก้ไขส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ให้แก่สานักหักบัญชีภายในระยะเวลา
ที่ กาหนดไว้สาหรับการจัดส่ งแผนการแก้ไขดังกล่าว สานักหักบัญชี อาจปรับสมาชิ กเป็ นจานวน 5,000 บาทต่อวัน
ตลอดระยะเวลาที่ไม่จดั ส่ งแผนการแก้ไขส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น หรื อจนกว่าสมาชิ กจะสามารถดารงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นได้
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักหักบัญชี กาหนด

2. สานักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกผู้ผดิ นัดชาระราคาหลักทรัพย์ ตามข้ อมูลการชาระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์ ดังต่ อไปนี้
2.1 กรณี ที่สมาชิ กผิดนัดชาระราคาหลักทรัพย์อนั เนื่ องมาจากความผิดพลาด ในการปฏิบตั ิงาน
ของสมาชิ ก (Human Error) และไม่ก่อ ให้เ กิ ด ความเสี ย หายต่อ ระบบการชาระราคาและส่ ง มอบหลัก ทรัพ ย์
สานักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกดังต่อไปนี้
(1) การผิดนัดในกรณี ดงั กล่าวเกิ ดขึ้ นเป็ นครั้ งแรกในรอบปี ปฏิ ทิน สานักหักบัญชี อาจ
พิจารณาปรับสมาชิก ครั้งละ 5,000 บาท
(2) การผิดนัดในกรณี ดงั กล่าวเกิดขึ้นเป็ นครั้งที่สองในรอบปี ปฏิทินเดียวกัน สานักหักบัญชี
อาจพิจารณาปรับสมาชิก ครั้งละ 10,000 บาท
(3) การผิ ด นัด ในกรณี ดงั กล่ าวเกิ ดขึ้ นตั้งแต่ ค รั้ งที่ สามขึ้ นไปในรอบปี ปฏิ ทินเดี ยวกัน
สานักหักบัญชีอาจปรับสมาชิก ครั้งละ 50,000 บาท
2.2 กรณี ที่ ส มาชิ ก ผิด นัด ช าระราคาหลัก ทรั พ ย์อ นั เนื ่ อ งมาจากเหตุ อื่ น นอกจาก ข้อ 2.1
สานักหักบัญชี อาจปรั บสมาชิ ก อย่างสู งครั้ งละไม่เกิ น 2 เท่ าของจานวนเงิ นที่ ผิดนัด
3. สานักหักบัญชีอาจปรั บสมาชิกผู้ผิดนัดส่ งมอบหลักทรั พย์ ตามข้ อมูลการชาระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์ ดังต่ อไปนี้
3.1 กรณี ที่สมาชิกผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์อนั เนื่ องมาจากความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานของ
สมาชิ ก (Human Error) และสมาชิ กผูผ้ ิดนัดสามารถแสดงได้ว่ามี หลักทรั พย์เพี ยงพอในการส่ งมอบหลักทรัพย์
ที่ มีการผิดนัดภายในเวลาที่ เหมาะสมและสานักหักบัญชี เห็นสมควร รวมทั้งไม่ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อระบบ
การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ สานักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกดังต่อไปนี้
(1) การผิดนัดในกรณี ดงั กล่าวเกิดขึ้นเป็ นครั้งที่สองในรอบปี ปฏิทินเดียวกัน สานักหักบัญชี
อาจปรับสมาชิก รายหลักทรัพย์ละ 2,000 บาท
(2) การผิ ด นัด ในกรณี ดงั กล่ าวเกิ ดขึ้ นตั้งแต่ ค รั้ งที่ สามขึ้ นไปในรอบปี ปฏิ ทินเดี ยวกัน
สานักหักบัญชีอาจปรับสมาชิก รายหลักทรัพย์ละ 5,000 บาท
3.2 กรณี ที่สมาชิกผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์อนั เนื่องมาจากเหตุอื่นนอกจากข้อ 3.1 สานักหักบัญชี
อาจปรับสมาชิ กตามระยะเวลาที่ผิดนัดจนกว่าสมาชิ กจะสามารถส่ งมอบหลักทรัพย์ตามจานวนที่ผิดนัดหรื อชาระเงิ น
ค่าปรับแทนการส่ งมอบหลักทรัพย์ให้แก่สานักหักบัญชีโดยถูกต้องครบถ้วน ดังต่อไปนี้
(1) ผิดนัดไม่เกิน 1 วันทาการนับแต่เวลาที่ผิดนัด ให้ปรับสมาชิ กร้อยละ 0.50 ของมูลค่า
ที่ เกิ ดจากจานวนหลักทรัพย์ที่ผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์คูณกับราคาซื้ อขายเฉลี่ยของหลักทรัพย์* ในวันที่ ทาการ
ซื้ อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
(2) ผิดนัดเกินกว่า 1 วันทาการแต่ไม่เกิน 2 วันทาการนับแต่เวลาที่ผิดนัด ให้ปรับสมาชิ ก
ร้อยละ 0.75 ของมูลค่าที่เกิดจากจานวนหลักทรัพย์ที่ผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์คูณกับราคาซื้ อขายเฉลี่ยของหลักทรัพย์*
ในวันที่ทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
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(3) ผิดนัดเกินกว่า 2 วันทาการแต่ไม่เกิน 3 วันทาการนับแต่เวลาที่ผิดนัด ให้ปรับสมาชิ ก
ร้อยละ 1.00 ของมูลค่าที่เกิดจากจานวนหลักทรัพย์ที่ผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์คูณกับราคาซื้ อขายเฉลี่ยของหลักทรัพย์*
ในวันที่ทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
(4) ผิดนัดเกินกว่า 3 วันทาการแต่ไม่เกิน 4 วันทาการนับแต่เวลาที่ผิดนัด ให้ปรับสมาชิ ก
ร้อยละ 1.75 ของมูลค่าที่เกิดจากจานวนหลักทรัพย์ที่ผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์คูณกับราคาซื้ อขายเฉลี่ยของหลักทรัพย์*
ในวันที่ทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าวจะต้องไม่นอ้ ยกว่าครั้งละ 300 บาทต่อรายหลักทรัพย์
กรณี ส มาชิ กผิ ด นัด ส่ งมอบหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมเพื่ อผูล้ งทุ นซึ่ งเป็ นคนต่ างด้าว
สานักหักบัญชีอาจปรับสมาชิ กในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนซึ่ งเป็ นคนต่างด้าว
4. สานักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกผู้ผดิ นัดตามรายงานของสานักหักบัญชี
ในกรณี ที่สมาชิกผิดนัดชาระราคาหรื อผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์ตามรายงานใดของสานักหักบัญชี
สานักหักบัญชี อาจปรับสมาชิ กผูผ้ ิดนัดตามรายงานดังกล่าวไม่วา่ สมาชิ กนั้นมีหน้าที่ชาระราคาหรื อส่ งมอบหลักทรัพย์
ตามรายงานที่มีการแก้ไขหรื อรายงานที่จดั ทาขึ้นใหม่แทนรายงานนั้นก็ตาม
5. กรณีกองทุ นทดแทนความเสี ยหายในระบบการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์ ให้ ผ้ ูจัดการ
กองทุนปรับสมาชิกกองทุนได้ ในกรณีดงั ต่ อไปนี้
กรณี ที่สมาชิ กกองทุนจ่ายเงิ นสมทบรายเดื อนล่าช้า หรื อไม่ดาเนิ นการจ่ายเงิ นสมทบรายเดื อน
ผูจ้ ดั การกองทุนอาจปรั บสมาชิ กกองทุ นในอัตราอย่างน้อย 1,000 บาทต่อครั้ง และผูจ้ ดั การกองทุนอาจเรี ย กเก็บ
ค่าปรับโดยคานวณตามอัตราสู งสุ ดตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ ยเงิ นกูย้ ืมของสถาบันการเงิ นนับแต่ วนั ที่ ส มาชิ ก
กองทุนไม่จ่ายเงิ นสมทบรายเดื อนหรื อจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนจนถึ งวันที่ สมาชิ กกองทุ นชาระครบถ้วน เว้นแต่
ผูจ้ ดั การกองทุนจะกาหนดอัตราไว้เป็ นอย่างอื่น
6. สานักหักบัญชีอาจยกเว้ นค่ าปรั บแก่ สมาชิกผู้ผิดนัดชาระราคาหรื อผิดนัดส่ งมอบหลักทรั พย์ ตาม
ข้ อมูลการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ ในกรณีอย่ างใดอย่ างหนึ่งดังต่ อไปนี้
6.1 การผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์น้ นั เกิดขึ้นเนื่ องจากความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานของสมาชิก
(Human Error) เป็ นครั้งแรกในรอบปี ปฏิทิน และสมาชิ กผูผ้ ิดนัดสามารถแสดงได้ว่ามีหลักทรัพย์เพียงพอในการ
ส่ งมอบหลักทรัพย์ที่มีการผิดนัดภายในเวลาที่เหมาะสม และสานักหักบัญชี เห็นสมควร รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความ
เสี ยหายต่อระบบการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
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6.2 การผิดนัดชาระราคาหลักทรัพย์หรื อผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์น้ นั เกิ ดขึ้ นจากเหตุ สุดวิสัย
และสานักหักบัญชีเห็นสมควร
ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป
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* ราคาซื้อขายเฉลีย่ ของหลักทรัพย์ ในวันทีท่ าการซื้อขาย มีหลักเกณฑ์ ดงั นี้
1. กรณี มีราคาซื้อขายเฉลี่ยจากการซื้อขายแบบจับคู่คาสัง่ อัตโนมัติ (AOM) ให้ใช้ราคาเฉลี่ยจากการซื้อขายนั้น
2. กรณี ไ ม่มีราคาตามข้อ 1 ให้ใ ช้ราคาจากการซื้ อขายที่ ผูซ้ ื้ อและผูข้ ายได้ตกลงซื้ อ ขายกัน (Trade Report) โดยไม่
พิจารณาประเภทบัญชี (P/C) แยกประเภทหุน้ Local (Local/NVDR/TTF) และ Foreign ตามลาดับดังนี้
2.1 ใช้ราคาของ Trade report ที่ทาให้เกิดการผิดนัด โดยตรวจสอบจาก เลขที่/ชื่อสมาชิก ชื่อหุ ้น และ จานวนหุ ้น ที่เป็ น
รายการด้านขายที่ทาให้เกิดการผิดนัด
2.2 หากเมื่ อตรวจสอบแล้วพบว่ามีรายการด้านขายที่ เข้าเงื่ อนไขตามข้อ 2.1 มากกว่า 1 รายการ ให้นาราคาของ
รายการด้านขายเหล่านั้นมาหาค่าเฉลี่ย
2.3 หากไม่มีรายการซื้ อขายตามเงื่อนไขข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ให้ใช้ราคาของรายการด้านขายของสมาชิกที่ผิดนัด หุ ้นที่
ผิดนัด และให้นาราคาของรายการด้านขายเหล่านั้นมาหาค่าเฉลี่ย
3. กรณี ไม่มีราคาเฉลี่ ยตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้ใช้ราคาจากรายการ PSMS โดยไม่พิจารณาประเภทของบัญชี (P/C) แยก
ประเภทหุน้ Local (Local/NVDR/TTF) และ Foreign ตามลาดับ ดังนี้
3.1 ใช้ราคาจากรายการ PSMS โดยตรวจสอบรายการที่มีเลขที่/ชื่อสมาชิก ชื่อหุน้ และจานวนหุน้ ที่เป็ นเฉพาะด้านส่ง
มอบหุน้ ที่ทาให้เกิดการผิดนัด (คานวณราคาหุน้ จากมูลค่า PSMS หารจานวนหุน้ ทั้งหมด)
3.2 หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีรายการ PSMS ที่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 3.1 มากกว่า 1 รายการ ให้นาราคาหุน้ ของรายการ
เหล่านั้นมาหาค่าเฉลี่ย และใช้เป็ นราคาสาหรับคานวณมูลค่าผิดนัด/unwind
3.3 หากไม่ ม ี ร ายการ PSMS ที ่ ม ี จ านวนหุ ้น เท่ า กับ จ านวนที ่ ผ ิ ด นัด ให้น าราคาของรายการที ่ ม ีเ ลขที ่/
ชื่ อสมาชิ ก ชื่ อหุ ้น ที่ เป็ นเฉพาะด้านส่ งมอบหุ ้นที่ ทาให้เกิดการผิดนัดรวมทุกรายการ และนามาหาราคาเฉลี่ย
(คานวณจากมูลค่ารวม PSMS ทุกรายการหารจานวนหุ ้นทั้งหมด)
4. หากไม่มีราคาตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 จะพิจารณาใช้ราคาตามที่สานักหักบัญชีเห็นสมควร

ประกาศบริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง แนวทางการลงโทษสมาชิกกรณี ไม่ปฎิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของสานักหักบัญชี
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