ประกาศบริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง แนวทางการลงโทษสมาชิกกรณีไม่ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ของสานักหักบัญชี
ตามที่ขอ้ บังคับสานักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า) หลักเกณฑ์ 308 กาหนดให้
สานักหักบัญชีอาจพิจารณาลงโทษสมาชิ ก หากสมาชิ กฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามข้อกาหนด หนังสื อเวียน
หรื อคาสั่งของสานักหักบัญชี และสานักหักบัญชี ได้ออกประกาศ เรื่ อง แนวทางการลงโทษสมาชิ กกรณี ไม่ปฏิ บตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ของสานักหักบัญชี ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 นั้น
ส านักหักบัญ ชี ข อยกเลิ กประกาศฉบับดังกล่าว และพิ จารณากาหนดบทลงโทษ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้แทน
1. สานักหั กบัญชี อาจปรั บสมาชิ ก ที่ไม่ ดาเนินการเพื่ อการบริ หารความเสี่ ยงในระบบการชาระหนี้
ดังต่ อไปนี้
1.1 กรณี ที่สมาชิ กไม่จดั ส่ งรายงานตามที่สานักหักบัญชี กาหนด หรื อจัดส่ งรายงานไม่ครบถ้วน
หรื อไม่ถูกต้อง สานักหักบัญชี อาจปรับสมาชิ กครั้งละ 5,000 บาทต่อวัน โดยคานวณตามระยะเวลาที่ไม่จดั ส่ งหรื อ
จัดส่ งโดยมีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน
1.2 กรณี ที่สมาชิ กไม่วางทรัพย์สินเพื่อความมัน่ คงหรื อวางทรัพย์สินเพื่อความมัน่ คงไม่ถูกต้อง
ครบถ้ว น ส านัก หั ก บัญ ชี อ าจปรั บ สมาชิ ก ตามระยะเวลาที่ ว างทรั พ ย์สิ น เพื่ อ ความมั่น คงไม่ ถู ก ต้อ งครบถ้ว น
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่เกิ น 1 วันทาการ ให้ปรับสมาชิ ก ในอัตราร้อยละ 0.50 ของมูลค่าทรัพ ย์สินที่ วาง
ไม่ถูกต้องครบถ้วน
(2) เกิ นกว่า 1 วันทาการ แต่ ไม่ เกิ น 2 วันท าการ ให้ปรั บสมาชิ กในอัตราร้ อยละ 0.75 ของ
มูลค่าทรัพย์สินที่วางไม่ถูกต้องครบถ้วนต่อวัน
(3) เกิ นกว่า 2 วันทาการ ให้ปรั บ สมาชิ ก ในอัตราร้ อยละ 1 ของมูล ค่ า ทรั พ ย์สิ น ที่ วาง
ไม่ถูกต้องครบถ้วนต่อวัน
1.3 กรณี ที่สมาชิ กไม่จดั ส่ งหนังสื อเพื่อแจ้งให้สานักหักบัญชีทราบกรณี สมาชิ กมีส่วนของผูถ้ ือหุ น้
น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่สานักหักบัญชี กาหนดภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้สาหรับการจัดส่ งหนังสื อดังกล่าว สานัก
หักบัญชี อาจปรับสมาชิ กเป็ นจานวน 5,000 บาทต่อวันตลอดระยะเวลาที่ ไม่จดั ส่ งหนังสื อ หรื อจนกว่าสมาชิ กจะ
สามารถดารงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่สานักหักบัญชี กาหนด

1.4 กรณี ที่สมาชิ กไม่จดั ส่ งแผนการแก้ไขส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ให้แก่สานักหักบัญชี ภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้สาหรับการจัดส่ งแผนการแก้ไขดังกล่าว สานักหักบัญชี อาจปรับสมาชิ กเป็ นจานวน 5,000 บาทต่อวันตลอด
ระยะเวลาที่ ไม่จดั ส่ งแผนการแก้ไขส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น หรื อจนกว่าสมาชิ กจะสามารถด ารงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักหักบัญชีกาหนด
2. สานักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ ปฏิบัตติ ามข้ อกาหนดเกีย่ วกับการชาระหนี้
2.1 กรณี ที่สมาชิกผิดนัด อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานของสมาชิก (Human Error)
แต่ไม่ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อระบบการชาระหนี้ และสานักหักบัญชี ไม่ได้ดาเนิ นกระบวนการสาหรับการผิดนัด
ชาระหนี้ (Default Procedure) สานักหักบัญชีอาจพิจารณาปรับสมาชิกดังต่อไปนี้
(1) การผิ ดนัด ในกรณี ดงั กล่าวเกิ ดขึ้ นเป็ นครั้ งแรกในรอบปี ปฏิ ทิ น ส านักหักบัญ ชี อาจ
พิจารณาปรับสมาชิก ครั้งละ 5,000 บาท
(2) การผิดนัดในกรณี ดงั กล่าวเกิดขึ้นเป็ นครั้งที่ 2 ในรอบปี ปฏิทินเดียวกัน สานักหักบัญชี
อาจพิจารณาปรับสมาชิก ครั้งละ 10,000 บาท
(3) การผิด นัด ในกรณี ด งั กล่า วเกิ ด ขึ้ น ตั้ง แต่ ค รั้ ง ที่ 3 ขึ้ น ไปในรอบปี ปฏิ ทิ น เดี ย วกัน
สานักหักบัญชี อาจปรั บสมาชิ ก ครั้ งละ 50,000 บาท
2.2 กรณี ที่สมาชิ กชาระหนี้ ล่าช้า หรื อผิดนัดชาระหนี้ และสานักหักบัญชี ตอ้ งดาเนิ นกระบวนการ
สาหรับการผิดนัดชาระหนี้ (Default Procedure) สานักหักบัญชี อาจพิ จารณาปรับสมาชิ กอย่างสู งครั้งละไม่เกิ น 2 เท่ า
ของจานวนเงินที่ผิดนัด ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ากว่า 5,000 บาท
ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป
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