แนวทางการดาเนิ นการกรณี มีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์
ตามข้อกาหนดของบริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (RHBS) ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางการดาเนินการกรณีมกี ารผิดนัด
การส่งมอบหลักทรัพย์ดงั นี้
1. บริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด (TCH) ได้มขี อ้ กาหนดการจัดสรรหลักทรัพย์ให้กบั บริษทั หลักทรัพย์ผรู้ อรับ
มอบหลักทรัพย์ (“บริษทั หลักทรัพย์ผรู้ อรับมอบฯ”) ในกรณีทบ่ี ริษทั หลักทรัพย์ผู้ส่งมอบหลักทรัพย์ (“บริษทั หลักทรัพย์ผู้
ส่งมอบฯ”) มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอสาหรับส่งมอบต่อ TCH โดยใช้หลักการ Pending Settlement ตามมาตรฐานสากล ซึง่
มีหลักการ ดังต่อไปนี้
1.1 เมื่อบริษทั หลักทรัพย์ผสู้ ง่ มอบฯ มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอสาหรับการส่งมอบต่อ TCH จะส่งผลให้ TCH ไม่สามารถส่ง
มอบหลักทรัพย์ต่ อให้ กบั บริษัทหลักทรัพย์ผู้รอรับ มอบฯ ได้ครบถ้วน ดังนัน้ TCH จึงก าหนดหลัก การการจัดสรร
หลักทรัพย์ให้กบั บริษทั หลักทรัพย์ผรู้ บั มอบฯ ในวัน Settlement date ตามลาดับ ดังนี้
 ลาดับที่ 1 เป็ นผูร้ อรับมอบหลักทรัพย์ทน่ี านทีส่ ดุ (Oldest Pending Receive Position)
 ลาดับที่ 2 เป็ นผูร้ อรับมอบหลักทรัพย์ทร่ี าคาซือ้ สูงสุด (Highest Price)
 ลาดับที่ 3 เป็ นผูร้ อรับมอบหลักทรัพย์ทจ่ี านวนน้อยทีส่ ดุ (Smallest Quantities)
 ลาดับที่ 4 เป็ นการสุม่ เลือก (Random)
การดาเนิ นการเรือ่ ง Pending Settlement จะมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 6 พฤศจิ กายน 2560 เป็ นต้นไป
1.2 บริษทั หลักทรัพย์ผสู้ ง่ มอบฯ ทีม่ หี ลักทรัพย์ไม่เพียงพอสาหรับการส่งมอบต่อ TCH จะถูกปรับการผิดนัดส่งมอบตาม
ข้อกาหนดของ TCH
1.3 บริษทั หลักทรัพย์ผรู้ อรับมอบฯ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหลักทรัพย์ตามข้อ 1.1 อาจได้รบั เงินค่าปรับแทนการรับมอบ
หลักทรัพย์ ในกรณีทผ่ี ผู้ ดิ นัดส่งมอบมีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอสาหรับการส่งมอบต่อ TCH เมื่อครบ 4 วันทาการ (หรือตาม
ระยะเวลาที่ TCH กาหนด) หลังจากวันครบกาหนดการชาระราคา (Settlement Date+4) TCH จะยุตริ ายการผิดนัดส่ง
มอบหลักทรัพย์ขา้ งต้นด้วยการชาระเงิน (Cash Settlement) แทนการส่งมอบหลักทรัพย์ โดย TCH จะนาเงินค่าปรับที่
ได้รบั จากบริษทั หลักทรัพย์ผสู้ ง่ มอบฯ ซึง่ เป็ นผูผ้ ดิ นัด ไปชาระให้กบั บริษทั หลักทรัพย์ผรู้ อรับมอบฯ (Pending Receive)
โดยใช้ราคาดังนี้
“ราคา Buy-in หรือ 130% ของ Mark to Market Price ของวันทาการก่อนหน้ าแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า “
การยุติรายการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์คงค้างด้วยการชาระเงิ น (Cash Settlement) จะมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที ่
10 พฤศจิ กายน 2560 เป็ นต้นไป
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1.4 การดาเนินการเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์กรณีผทู้ ่มี สี ถานะรอรับหลักทรัพย์ ณ วันกาหนดสิทธิ (Record Date) ผู้มี
สถานะรอรับหลักทรัพย์จะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์เนื่องจากไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง แต่ จะได้รบั เงิ นชดเชยสิทธิ
ประโยชน์ในอัตรา 115% ของมูลค่าสิทธิประโยชน์ทค่ี วรจะได้รบั จานวน 8 ประเภท ตามหลักการประเมินสิทธิประโยชน์
ที่ TCH กาหนด อันได้แก่
เครื่องหมาย
คาอธิ บาย
XD
ผูซ้ ้อื หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิรบั เงินปนั ผล
XI
XA
XP

ผูซ้ ้อื หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิรบั ดอกเบีย้
ผูซ้ ้อื หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิทุกประเภททีบ่ ริษทั
ประกาศให้ในคราวนัน้
ผูซ้ ้อื หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิรบั เงินต้นทีบ่ ริษทั
ประกาศจ่ายคืนในคราวนัน้

เครื่องหมาย
คาอธิ บาย
XR
ผูซ้ ้อื หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ ออกใหม่
ผูซ้ ้อื หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิในการรับเงินคืนจาก
XN
การลดทุน
แสดงการปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุน้ เพือ่ ให้
XE
สิทธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการนาตราสารสิทธิไปแปลง
XB

ผูซ้ ้อื หลักทรัพย์ ไม่ได้สทิ ธิจองซื้อหุน้ ออกใหม่

1.5 เมื่อมีการปรับลดระยะเวลาการชาราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จาก 3 วันทาการเป็ น 2 วันทาการ ( T+3 เป็ น T+2)
ซึง่ จะมีผลตัง้ แต่รายการซือ้ ขายของวันที ่ 2 มีนาคม 2561 และครบกาหนดชาระราคาวันที ่ 6 มีนาคม 2561 การยุติ
รายการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์คงค้างด้วยการชาระเงิน (Cash Settlement) จะถูกปรับจาก 4 วันทาการ หลังจากวัน
ครบกาหนดการชาระราคา (Settlement Date+4) เป็ น 3 วันทาการ หลังจากวันครบกาหนดการชาระราคา (Settlement
Date+3)
2. บริษทั จะดาเนินการในการจัดสรรหลักทรัพย์ให้กบั ลูกค้าของบริษทั ในกรณีทบ่ี ริษทั ได้รบั มอบหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วนตาม
แนวทางเดียวกับการจัดสรรของ TCH ที่จดั สรรให้ก ับบริษัทผู้ร อรับ มอบฯ ตามข้อ 1.1 และบริษัทสงวนสิทธิใ์ นการ
พิจารณาจัดสรรเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อลูกค้าทุกราย และในกรณีทล่ี กู ค้ามีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการส่งมอบหลักทรัพย์
ให้กบั บริษทั บริษทั จะคิดค่าปรับการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ในแนวทางเดียวกับข้อกาหนดของ TCH
3. ในกรณีทล่ี กู ค้ามีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการส่งมอบหลักทรัพย์ให้กบั บริษทั ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าปรับของหน่ วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้
3.1 ค่าปรับจาก TCH ในอัตรา 0.50% - 3.75% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทผ่ี ดิ นัด
3.2 ค่าปรับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในอัตราวันละ 1,000 บาทต่อหลักทรัพย์
3.3 ค่าปรับอื่นใดอันเกิดจากการไม่สง่ มอบหลักทรัพย์ ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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