


ข้อความประชาสมัพนัธ ์
 

"ตามที ่บรษิทั ส านักหกับญัช ี (ประเทศไทย) จ ากดั (“TCH”) ประกาศแนวทางเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพใน
การจดัการกรณทีีม่กีารผดินดัส่งมอบหลกัทรพัยใ์หส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลตามหลกัการ “Principles for 
Financial Market Infrastructures” (“PFMI”) ดงันัน้ บรษิทัหลกัทรพัย ์..................................................... 
จะด าเนินการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของ TCH ซึง่ครอบคลุมในสาระส าคญั ดงัต่อไปนี้    

1. การบรหิารการจดัสรรหุ้นให้กับบรษิัทหลกัทรพัย์ผู้รอรบัมอบหลกัทรพัย์ในกรณีบรษิัทผู้ส่งมอบ
หลกัทรพัย์มหีลกัทรพัย์ไม่เพยีงพอส าหรบัการส่งมอบให้แก่ TCH โดยใช้หลกัการ Pending 
Settlement ซึ่งจะมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่การช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัยใ์นวนัที่ 6 พฤศจกิายน 
2560 เป็นตน้ไป  

2. การยตุริายการผดินดัส่งมอบหลกัทรพัยค์งคา้งดว้ย Cash Settlement ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 
10 พฤศจกิายน  2560 เป็นตน้ไป  

3. การปรบัลดรอบระยะเวลาการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัยจ์าก 3 วนัท าการ เป็น 2 วนัท าการ 
(T+3 เป็น T+2) โดยใหม้ผีลตัง้แต่รายการซือ้ขายของวนัที่ 2 มนีาคม 2561 ซึง่ครบก าหนดช าระ
ราคาวนัที ่6 มนีาคม 2561 เป็นตน้ไป  
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แนวทางการด าเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์ 

ตามข้อก าหนดของบริษัท ส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด  

บริษัทหลกัทรัพย์....... (บริษัท) ขอแจ้งให้ทราบถงึแนวทางการด าเนินการกรณีมกีารผิดนดัการสง่มอบหลกัทรัพย์ดงันี ้

 

1. บริษัท ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั (TCH) ได้มีข้อก าหนดการจดัสรรหลกัทรัพย์ให้กบับริษัทหลกัทรัพย์ผู้รอรับ
มอบหลกัทรัพย์ (“บริษัทหลกัทรพัย์ผูร้อรบัมอบฯ”) ในกรณีที่บริษัทหลกัทรัพย์ผู้สง่มอบหลกัทรัพย์ (“บริษัทหลกัทรัพย์
ผู้ส่งมอบฯ”) มีหลกัทรัพย์ไม่เพียงพอส าหรับส่งมอบต่อ TCH โดยใช้หลักการ Pending Settlement ตาม
มาตรฐานสากล ซึง่มีหลกัการ ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 เมื่อบริษัทหลกัทรัพย์ผู้สง่มอบฯ มีหลกัทรัพย์ไมเ่พียงพอส าหรับการสง่มอบตอ่ TCH จะสง่ผลให้ TCH ไมส่ามารถ
สง่มอบหลกัทรัพย์ตอ่ให้กบับริษัทหลกัทรัพย์ผู้รอรับมอบฯ ได้ครบถ้วน ดงันัน้ TCH จึงก าหนดหลกัการการจดัสรร
หลกัทรัพย์ให้กบับริษัทหลกัทรัพย์ผู้ รับมอบฯ ในวนั Settlement date ตามล าดบั ดงันี ้ 

 ล าดบัท่ี 1 เป็นผู้รอรับมอบหลกัทรัพย์ทีน่านที่สดุ (Oldest Pending Receive Position)  

 ล าดบัท่ี 2 เป็นผู้รอรับมอบหลกัทรัพย์ที่ราคาซือ้สงูสดุ (Highest Price) 

 ล าดบัท่ี 3 เป็นผู้รอรับมอบหลกัทรัพย์ที่จ านวนน้อยที่สดุ (Smallest Quantities) 

 ล าดบัท่ี 4 เป็นการสุม่เลอืก (Random) 
การด าเนินการเร่ือง pending settlement จะมีผลตัง้แต่วนัที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป  
 
1.2  บริษัทหลกัทรัพย์ผู้สง่มอบฯ ที่มีหลกัทรัพย์ไมเ่พยีงพอส าหรับการสง่มอบตอ่ TCH จะถกูปรับการผิดนดัสง่มอบ
ตามข้อก าหนดของ TCH  
 
1.3 บริษัทหลกัทรัพย์ผู้รอรับมอบฯ ที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ตามข้อ 1.1 อาจได้รับเงินค่าปรับแทนการรับมอบ
หลกัทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ ผิดนดัสง่มอบมีหลกัทรัพย์ไม่เพียงพอส าหรับการสง่มอบต่อ TCH เมื่อครบ 4 วนัท าการ (หรือ
ตามระยะเวลาที่ TCH ก าหนด) หลงัจากวนัครบก าหนดการช าระราคา (Settlement Date+4)  TCH จะยตุิรายการ
ผิดนดัสง่มอบหลกัทรัพย์ข้างต้นด้วยการช าระเงิน (Cash Settlement) แทนการสง่มอบหลกัทรัพย์ โดย TCH จะน า
เงินค่าปรับที่ได้รับจากบริษัทหลกัทรัพย์ผู้ ส่งมอบฯ ซึ่งเป็นผู้ ผิดนัด ไปช าระให้กับบริษัทหลกัทรัพย์ผู้ รอรับมอบฯ 
(Pending Receive) โดยใช้ราคาดงันี ้ 

 “ราคา Buy-in หรือ 130% ของ Mark to Market Price ของวันท าการก่อนหน้าแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า “ 

การยุติรายการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์คงค้างด้วยการช าระเงิน (Cash Settlement) จะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่
วันที่ 10 พฤศจิกายน  2560 เป็นต้นไป 
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1.4 การด าเนินการเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์กรณีผู้ที่มีสถานะรอรับหลกัทรัพย์ ณ วนัก าหนดสิทธิ (Record Date) ผู้มี
สถานะรอรับหลกัทรัพย์จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เนื่องจากไม่มีหลกัทรัพย์ในครอบครอง แต่จะได้รับเงินชดเชยสิทธิ
ประโยชน์ในอตัรา 115 % ของมูลค่าสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ จ านวน 8 ประเภท ตามหลกัการประเมินสิทธิ
ประโยชน์ที่ TCH ก าหนด อนัได้แก่ 
 

  
เคร่ืองหมาย ค าอธิบาย เคร่ืองหมาย ค าอธิบาย 

XD ผู้ซือ้หลกัทรัพย์ไมไ่ด้สิทธิรับเงินปันผล XR ผู้ซือ้หลกัทรัพย์ไมไ่ด้สิทธิจองซือ้หุ้นออกใหม่ 

XI ผู้ซือ้หลกัทรัพย์ไมไ่ด้สิทธิรับดอกเบีย้ XN ผู้ซือ้หลกัทรัพย์ไมไ่ด้สิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทนุ 

XA ผู้ซือ้หลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิทุกประเภทท่ีบริษัทประกาศให้ใน
คราวนัน้ 

XE แสดงการปิดสมดุทะเบียนพกัโอนหุ้น เพ่ือให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้น
ในการน าตราสารสิทธิไปแปลง 

XP ผู้ซือ้หลกัทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินต้นท่ีบริษัทประกาศจ่ายคืน
ในคราวนัน้ 

XB ผู้ซือ้หลกัทรัพย์ ไมไ่ด้สิทธิจองซือ้หุ้นออกใหม่ 

 

1.5  เมื่อมีการปรับลดระยะเวลาการช าราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์จาก 3 วนัท าการเป็น 2 วนัท าการ ( T+3 เป็น 
T+2) ซึ่งจะมีผลตัง้แต่รายการซือ้ขายของวนัที่ 2 มีนาคม 2561 และครบก าหนดช าระราคาวนัที่ 6 มีนาคม 2561 
การยตุิรายการผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพย์คงค้างด้วยการช าระเงิน (Cash Settlement) จะถกูปรับจาก 4 วนัท าการ 
หลงัจากวนัครบก าหนดการช าระราคา (Settlement Date+4) เป็น 3 วนัท าการ หลงัจากวนัครบก าหนดการช าระ
ราคา (Settlement Date+3)  

 
2. บริษัทจะด าเนินการในการจดัสรรหลกัทรัพย์ให้กบัลกูค้าของบริษัทในกรณีที่บริษัทได้รับมอบหลกัทรัพย์ไม่ครบถ้วนตาม
แนวทางเดียวกบัการจดัสรรของ TCH ท่ีจดัสรรให้กบับริษัทผู้รอรับมอบฯ ตามข้อ 1.1 และบริษัทสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา
จดัสรรเพื่อประโยชน์สงูสดุตอ่ลกูค้าทกุราย  
 

3.  ในกรณีที่ลกูค้ามีหลกัทรัพย์ไมเ่พียงพอตอ่การสง่มอบหลกัทรัพย์ให้กบับริษัท ลกูค้าต้องรับผิดชอบคา่ปรับของ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

3.1         คา่ปรับจาก TCH    ในอตัรา 0.50% - 3.75% ของมลูคา่หลกัทรัพย์ที่ผิดนดั 
3.2         คา่ปรับจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) ในอตัราวนัละ 1,000 บาทตอ่หลกัทรัพย์ 
3.3         คา่ปรับอื่นใดอนัเกิดจากการไมส่ง่มอบหลกัทรัพย์ เช่น เงินชดเชยสทิธิประโยชน์ตา่งๆ 

ซึง่อตัราดงักลา่วข้างต้นอาจมกีารเปลีย่นแปลงจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 


