สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2
แนวทางการดําเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่ งมอบหลักทรั พย์
ตามข้ อกําหนดของบริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด(มหาชน) ขอแจ้ งให้ ทราบถึงแนวทางการดําเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์
ดังนี ้

1. บริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (TCH) ได้ มีข้อกําหนดการจัดสรรหลักทรัพย์ให้ กบั บริษัทหลักทรัพย์ผ้ รู อรับ
มอบหลักทรัพย์ (“บริ ษัทหลักทรัพย์ผูร้ อรับมอบฯ”) ในกรณีที่บริ ษัทหลักทรัพย์ผ้ สู ง่ มอบหลักทรัพย์ (“บริ ษัทหลักทรัพย์
ผู้ ส่ ง มอบฯ”) มี ห ลั ก ทรั พ ย์ ไ ม่ เ พี ย งพอสํ า หรั บ ส่ ง มอบต่ อ TCH โดยใช้ หลั ก การ Pending Settlement ตาม
มาตรฐานสากล ซึง่ มีหลักการ ดังต่อไปนี ้
1.1 เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ผ้ สู ง่ มอบฯ มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอสําหรับการส่งมอบต่อ TCH จะส่งผลให้ TCH ไม่สามารถ
ส่งมอบหลักทรัพย์ตอ่ ให้ กบั บริ ษัทหลักทรัพย์ผ้ รู อรับมอบฯ ได้ ครบถ้ วน ดังนัน้ TCH จึงกําหนดหลักการการจัดสรร
หลักทรัพย์ให้ กบั บริษัทหลักทรัพย์ผ้ รู ับมอบฯ ในวัน Settlement date ตามลําดับ ดังนี ้
 ลําดับที่ 1 เป็ นผู้รอรับมอบหลักทรัพย์ที่นานที่สดุ (Oldest Pending Receive Position)
 ลําดับที่ 2 เป็ นผู้รอรับมอบหลักทรัพย์ที่ราคาซื ้อสูงสุด (Highest Price)
 ลําดับที่ 3 เป็ นผู้รอรับมอบหลักทรัพย์ที่จํานวนน้ อยที่สดุ (Smallest Quantities)
 ลําดับที่ 4 เป็ นการสุม่ เลือก (Random)
การดําเนินการเรื่ อง pending settlement จะมีผลตัง้ แต่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไป
1.2 บริษัทหลักทรัพย์ผ้ สู ง่ มอบฯ ที่มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอสําหรับการส่งมอบต่อ TCH จะถูกปรับการผิดนัดส่งมอบ
ตามข้ อกําหนดของ TCH
1.3 บริ ษัทหลักทรัพย์ผ้ รู อรับมอบฯ ที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ตามข้ อ 1.1 อาจได้ รับเงินค่าปรับแทนการรับมอบ
หลักทรัพย์ ในกรณีที่ผ้ ผู ิดนัดส่งมอบมีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอสําหรับการส่งมอบต่อ TCH เมื่อครบ 4 วันทําการ (หรื อ
ตามระยะเวลาที่ TCH กําหนด) หลังจากวันครบกําหนดการชําระราคา (Settlement Date+4) TCH จะยุติรายการ
ผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ข้างต้ นด้ วยการชําระเงิน (Cash Settlement) แทนการส่งมอบหลักทรัพย์ โดย TCH จะนํา
เงินค่าปรั บที่ ได้ รับจากบริ ษัทหลักทรั พย์ ผ้ ูส่งมอบฯ ซึ่งเป็ นผู้ผิดนัด ไปชํ าระให้ กับบริ ษัทหลักทรั พย์ ผ้ ูรอรั บมอบฯ
(Pending Receive) โดยใช้ ราคาดังนี ้
“ราคา Buy-in หรื อ 130% ของ Mark to Market Price ของวันทําการก่ อนหน้ าแล้ วแต่ ราคาใดจะสูงกว่ า “
การยุติรายการผิดนัดส่ งมอบหลักทรั พย์ คงค้ างด้ วยการชําระเงิน (Cash Settlement) จะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไป

1.4 การดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กรณีผ้ ทู ี่มีสถานะรอรับหลักทรัพย์ ณ วันกําหนดสิทธิ (Record Date) ผู้มี
สถานะรอรับหลักทรัพย์จะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์เนื่องจากไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง แต่จะได้ รับเงินชดเชยสิทธิ
ประโยชน์ ในอัตรา 115 % ของมูลค่าสิทธิ ประโยชน์ ที่ควรจะได้ รับ จํานวน 8 ประเภท ตามหลักการประเมินสิทธิ
ประโยชน์ที่ TCH กําหนด อันได้ แก่

เครื่ องหมาย
XD
XI
XA
XP

คําอธิบาย
ผู้ซื ้อหลักทรัพย์ไม่ได้ สทิ ธิรับเงินปั นผล
ผู้ซื ้อหลักทรัพย์ไม่ได้ สทิ ธิรับดอกเบี ้ย
ผู้ซื ้อหลักทรัพย์ไม่ได้ สทิ ธิทกุ ประเภทที่บริษัทประกาศให้ ใน
คราวนั ้น
ผู้ซือ้ หลักทรั พย์ไม่ได้ สิทธิ รับเงินต้ นที่บริ ษัทประกาศจ่าย
คืนในคราวนั ้น

เครื่ องหมาย
XR
XN
XE
XB

คําอธิบาย
ผู้ซื ้อหลักทรัพย์ไม่ได้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นออกใหม่
ผู้ซื ้อหลักทรัพย์ไม่ได้ สทิ ธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
แสดงการปิ ดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น เพื่อให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือ
หุ้นในการนําตราสารสิทธิไปแปลง
ผู้ซื ้อหลักทรัพย์ ไม่ได้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นออกใหม่

1.5 เมื่อมีการปรับลดระยะเวลาการชําราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จาก 3 วันทําการเป็ น 2 วันทําการ ( T+3 เป็ น
T+2) ซึ่งจะมีผลตังแต่
้ รายการซื ้อขายของวันที่ 2 มี นาคม 2561 และครบกํ าหนดชํ าระราคาวันที ่ 6 มี นาคม 2561
การยุติรายการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์คงค้ างด้ วยการชําระเงิน (Cash Settlement) จะถูกปรับจาก 4 วันทําการ
หลังจากวันครบกําหนดการชําระราคา (Settlement Date+4) เป็ น 3 วันทําการ หลังจากวันครบกําหนดการชําระ
ราคา (Settlement Date+3)
2. บริ ษัทจะดําเนินการในการจัดสรรหลักทรัพย์ให้ กบั ลูกค้ าของบริ ษัทในกรณีที่บริ ษัทได้ รับมอบหลักทรัพย์ไม่ครบถ้ วนตาม
แนวทางเดียวกับการจัดสรรของ TCH ที่จดั สรรให้ กบั บริ ษัทผู้รอรับมอบฯ ตามข้ อ 1.1 และบริ ษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
จัดสรรเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อลูกค้ าทุกราย
3. ในกรณีที่ลกู ค้ ามีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการส่งมอบหลักทรัพย์ให้ กบั บริษัท ลูกค้ าต้ องรับผิดชอบค่าปรับของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
3.1
ค่าปรับจาก TCH ในอัตรา 0.50% - 3.75% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
ค่าปรับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในอัตราวันละ 1,000 บาทต่อหลักทรัพย์
3.2
3.3
ค่าปรับอื่นใดอันเกิดจากการไม่สง่ มอบหลักทรัพย์ เช่น เงินชดเชยสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ
ซึง่ อัตราดังกล่าวข้ างต้ นอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

