แนวทางการดําเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่ งมอบหลักทรั พย์
ตามข้ อกําหนดของบริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ทรี นี ตี จํ า กัด ขอแจ้ ง ให้ ท ราบถึ ง แนวทางการดํ า เนิ น การกรณี มี ก ารผิ ด นัด การส่ง มอบหลัก ทรั พ ย์
(pending settlement) ซึง1 จะมีผลบังคับใช้ สาํ หรับการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตัง) แต่ วันที* + พฤศจิกายน -.+/
เป็ นต้ นไป ดังนี
1. บริ ษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (“TCH”) ได้ มีข้อกําหนดการจัดสรรหลักทรัพย์ให้ กบั บริ ษัทหลักทรัพย์ผ้ รู อ
รั บ มอบหลัก ทรั พ ย์ (“บริ ษัท หลัก ทรัพย์ ผู้ร อรับ มอบฯ”) ในกรณี ที1 บริ ษั ทหลัก ทรั พย์ ผ้ ูส่ง มอบหลัก ทรั พ ย์ (“บริ ษั ท
หลักทรัพย์ ผูส้ ่งมอบฯ”) มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอสําหรับส่งมอบต่อ TCH โดยใช้ หลักการ Pending Settlement ตาม
มาตรฐานสากล ซึง1 มีหลักการ ดังต่อไปนี
1.1 เมื1อบริ ษัทหลักทรัพย์ผ้ สู ง่ มอบฯ มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอสําหรับการส่งมอบต่อ TCH จะส่งผลให้ TCH ไม่
สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ตอ่ ให้ กบั บริ ษัทหลักทรัพย์ผ้ รู อรับมอบฯ ได้ ครบถ้ วน ดังนัน TCH จึงกําหนดหลักการ
การจัดสรรหลักทรัพย์ให้ กบั บริ ษัทหลักทรัพย์ผ้ รู ับมอบฯ ในวัน Settlement date ตามลําดับ ดังนี
•
ลําดับที1 I เป็ นผู้รอรับมอบหลักทรัพย์ที1นานที1สดุ (Oldest Pending Receive Position)
•
ลําดับที1 Q เป็ นผู้รอรับมอบหลักทรัพย์ที1ราคาซือสูงสุด (Highest Price)
•
ลําดับที1 T เป็ นผู้รอรับมอบหลักทรัพย์ที1จํานวนน้ อยที1สดุ (Smallest Quantities)
•
ลําดับที1 W เป็ นการสุม่ เลือก (Random)
การดําเนินการเรื*อง pending settlement จะมีผลตัง) แต่ วนั ที* + พฤศจิกายน -.+/ เป็ นต้ นไป
I.Q บริ ษัทหลักทรัพย์ผ้ สู ง่ มอบฯ ที1มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอสําหรับการส่งมอบต่อ TCH จะต้ องชําระค่าปรับผิดนัดส่ง
มอบตามข้ อกําหนดของ TCH และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตามที1บริษัทประกาศกําหนดตามที1
กําหนดในข้ อ T
1.T บริ ษัทหลักทรัพย์ผ้ ูรอรับมอบฯ ที1ไม่ได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ตามข้ อ I.I อาจได้ รับเงินค่าปรับแทนการรับ
มอบหลักทรัพย์ ในกรณีที1ผ้ ผู ิดนัดส่งมอบมีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอสําหรับการส่งมอบต่อ TCH เมื1อครบ W วันทํา
การ (หรื อตามระยะเวลาที1 TCH กําหนด) หลังจากวันครบกําหนดการชําระราคา (Settlement Date+4) TCH
จะยุติรายการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ข้างต้ นด้ วยการชําระเงิน (Cash Settlement) แทนการส่งมอบหลักทรัพย์
โดย TCH จะนําเงิ น ค่าปรั บ ที1ได้ รับ จากบริ ษัทหลัก ทรั พย์ ผ้ ูส่งมอบฯ ซึ1งเป็ นผู้ผิดนัด ไปชํ าระให้ กับบริ ษั ท
หลักทรัพย์ผ้ รู อรับมอบฯ (Pending Receive) โดยใช้ ราคาดังนี
“ราคา Buy-in หรือ

% ของ Mark to Market Price ของวันทําการก่ อนหน้ าแล้ วแต่ ราคาใดจะสูงกว่ า “

การยุติรายการผิดนั ดส่ งมอบหลักทรั พย์ คงค้ างด้ วยการชําระเงิน (Cash Settlement) จะมีผลบังคับใช้
ตัBงแต่ วันทีC 10 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไป
I.W การดําเนินการเกี1ยวกับสิทธิประโยชน์กรณีผ้ ทู ี1มีสถานะรอรับหลักทรัพย์ ณ วันกําหนดสิทธิ (Record Date) ผู้มี
สถานะรอรับหลักทรัพย์จะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์เนื1องจากไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง แต่จะได้ รับเงินชดเชย

สิทธิประโยชน์ในอัตรา II\ % ของมูลค่าสิทธิประโยชน์ที1ควรจะได้ รับ จํานวน ^ ประเภท ตามหลักการประเมิน
สิทธิประโยชน์ที1 TCH กําหนด อันได้ แก่
เครื*องหมาย
XD
XI
XA
XP

คําอธิบาย
ผู้ซือหลักทรัพย์ไม่ได้ สิทธิรับเงินปั นผล
ผู้ซือหลักทรัพย์ไม่ได้ สิทธิรับดอกเบีย
ผู้ซือหลักทรัพย์ไม่ได้ สิทธิ ทุกประเภทที1 บริ ษัทประกาศให้ ใน
คราวนัน
ผู้ซือหลักทรัพย์ไม่ได้ สิทธิ รับเงินต้ นที1บริ ษัทประกาศจ่ายคื น
ในคราวนัน

เครื*องหมาย
XR
XN
XE
XB

คําอธิบาย
ผู้ซือหลักทรัพย์ไม่ได้ สิทธิจองซือหุ้นออกใหม่
ผู้ซือหลักทรัพย์ไม่ได้ สิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
แสดงการปิ ดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น เพื1อให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้น
ในการนําตราสารสิทธิไปแปลง
ผู้ซือหลักทรัพย์ ไม่ได้ สิทธิจองซือหุ้นออกใหม่

1.5 เมื1อมีการปรับลดระยะเวลาการชําราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จาก 3 วันทําการเป็ น Q วันทําการ ( T+T เป็ น
T+Q) ซึ1งจะมีผลตังแต่รายการซือขายของวันที1 มี นาคม
และครบกํ าหนดชํ าระราคาวันที % มี นาคม
การยุติรายการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์คงค้ างด้ วยการชําระเงิน (Cash Settlement) จะถูกปรับจาก W
วันทําการ หลังจากวันครบกําหนดการชําระราคา (Settlement Date+4) เป็ น T วันทําการ หลังจากวันครบ
กําหนดการชําระราคา (Settlement Date+3)
Q. บริ ษัทจะดําเนินการในการจัดสรรหลักทรัพย์ให้ กบั ลูกค้ าของบริ ษัทในกรณีที1บริ ษัทได้ รับมอบหลักทรัพย์ไม่ครบถ้ วน
ตามแนวทางเดียวกับการจัดสรรของ TCH ที1จดั สรรให้ กบั บริ ษัทหลักทรัพย์ผ้ รู อรับมอบฯ ตามข้ อ I.I และบริ ษัทสงวน
สิทธิhในการพิจารณาจัดสรรเพื1อประโยชน์สงู สุดต่อลูกค้ า
T. ในกรณีที1ลกู ค้ ามีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการส่งมอบหลักทรัพย์ให้ กบั บริ ษัท ลูกค้ าต้ องวางเงินเพือ1 เป็ นหลักประกัน
เพิ1มร้ อยละ Ti ของมูลค่าขายในวันที1ครบกําหนดชําระราคา (ก่อนIQ.iiน.) และลูกค้ าต้ องรับผิดชอบค่าปรับของ
หน่วยงานที1เกี1ยวข้ อง และที1บริ ษัทประกาศกําหนดดังนี
3.1 ค่าปรับจาก TCH ในอัตรา i.\i% - T.k\% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที1ผิดนัด ซึง1 อัตราค่าปรับขึนกับจํานวน
วันที1ผิดนัด
T.Q ค่าปรับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในอัตราวันละ Iiii บาทต่อหลักทรัพย์
T.T ค่าปรับอื1นใดอันเกิดจากการไม่สง่ มอบหลักทรัพย์ เช่น เงินชดเชยสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ
ทังนี อัตราดังกล่าวข้ างต้ นอาจมีการเปลีย1 นแปลงจากหน่วยงานที1เกี1ยวข้ อง หรื อเป็ นไปตามที1บริ ษัทกําหนด

