แนวทางการดาเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่ งมอบหลักทรั พย์
ตามข้ อกาหนดของบริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) ขอแจ้ งให้ ทรำบถึงแนวทำงกำรดำเนินกำรกรณีมีกำรผิดนัดกำรส่งมอบ
หลักทรัพย์ดงั นี ้

1. บริ ษัท สำนักหักบัญชี(ประเทศไทย)จำกัด (TCH) ได้ มีข้อกำหนดกำรจัดสรรหลักทรัพย์ให้ กบั บริ ษัทหลักทรัพย์ผ้ รู อรับ
มอบหลักทรัพย์ (“บริ ษัทหลักทรัพย์ ผรู้ อรับมอบฯ”) ในกรณีที่บริ ษัทหลักทรัพย์ผ้ สู ง่ มอบหลักทรัพย์ (“บริ ษัทหลักทรัพย์
ผู้ ส่ ง มอบฯ”) มี ห ลั ก ทรั พ ย์ ไ ม่ เ พี ย งพอส ำหรั บ ส่ ง มอบต่ อ TCHโดยใช้ หลั ก กำร Pending Settlement ตำม
มำตรฐำนสำกล ซึ่งจะมีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ กำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 6 พฤศจิ กายน 2560 เป็ น
ต้ นไป ซึง่ มีหลักกำร ดังต่อไปนี ้
1.1 เมื่อบริ ษัทหลักทรัพย์ผ้ สู ง่ มอบฯมีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอสำหรับกำรส่งมอบต่อ TCH จะส่งผลให้ TCH ไม่สำมำรถ
ส่งมอบหลักทรัพย์ตอ่ ให้ กบั บริ ษัทหลักทรัพย์ผ้ รู อรับมอบฯได้ ครบถ้ วน ดังนัน้ TCH จึงกำหนดหลักกำรกำรจัดสรร
หลักทรัพย์ให้ กบั บริ ษัทหลักทรัพย์ผ้ รู ับมอบฯในวัน Settlement date ตำมลำดับ ดังนี ้
• ลำดับที่ 1 เป็ นผู้รอรับมอบฯนำนที่สดุ (Oldest Pending Receive Position)
• ลำดับที่ 2 เป็ นผู้รอรับมอบที่รำคำซื ้อสูงสุด (Highest Price)
• ลำดับที่ 3 เป็ นผู้รอรับมอบที่จำนวนน้ อยที่สดุ (Smallest Quantities)
• ลำดับที่ 4 เป็ นกำรสุม่ เลือก (Random)
การดาเนินการเรื่อง pending settlement จะมีผลตัง้ แต่ วนั ที่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไป
1.2 บริ ษัทหลักทรัพย์ผ้ สู ง่ มอบฯที่มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอสำหรับกำรส่งมอบต่อ TCH จะถูกปรับกำรผิดนัดส่งมอบ
ตำม ข้ อกำหนดชอง TCH
1.3 บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ ผ้ ูรับมอบที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหลักทรัพย์ ตำมข้ อ 1.1 จะเป็ น “ผู้มีสถำนะรอรับหลักทรัพย์
(Pending Receive)” และเมื่อครบ 4 วันทำกำร หลังจำกวันครบกำหนดกำรชำระรำคำ (Settlement Date+4) TCH
จะยุติรำยกำรผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ข้ำงต้ นด้ วยกำรชำระเงิน (Cash Settlement) แทนกำรส่งมอบหลักทรัพย์ โดย
TCH จะนำเงินหลักประกันที่ได้ รับจำกบริ ษั ทหลักทรัพย์ ผ้ ูส่งมอบฯซึ่งเป็ นผู้ผิดนัด ไปชำระให้ กับผู้มีสถำนะรอรั บ
หลักทรัพย์ โดยใช้ รำคำดังนี ้
“ราคา Buy-in หรือ 130% ของ Mark to Market Price ของวันทาการก่ อนหน้ าแล้ วแต่ ราคาใดจะสูงกว่ า “
การยุติรายการผิดนั ดส่ งมอบหลักทรั พย์ คงค้ างด้ วยการชาระเงิน (Cash Settlement) จะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไป

1.4 กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กรณี ผ้ ูที่มีสถำนะรอรับหลักทรัพย์ ณ วันกำหนดสิทธิ (Record Date) ผู้มี
สถำนะรอรับหลักทรัพย์ จะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์เนื่องจำกไม่มีหลักทรัพย์ ในครอบครอง แต่จะได้ รับเงินชดเชยสิทธิ
ประโยชน์ ในอัตรำ 115 % ของมูลค่ำสิทธิ ประโยชน์ ที่ควรจะได้ รับ จำนวน 8 ประเภท ตำมหลักกำรประเมินสิท ธิ
ประโยชน์ที่ TCH กำหนด อันได้ แก่

เครื่องหมาย
XD
XI
XA
XP

คาอธิบาย
ผู้ซื ้อหลักทรัพย์ไม่ได้ สิทธิรับเงินปั นผล
ผู้ซื ้อหลักทรัพย์ไม่ได้ สิทธิรับดอกเบี ้ย
ผู้ซื ้อหลักทรัพย์ไม่ได้ สิทธิ ทุกประเภทที่ บริ ษัทประกำศให้ ใน
ครำวนัน้
ผู้ซื ้อหลักทรัพย์ไม่ได้ สิทธิ รับเงินต้ นที่บริ ษัทประกำศจ่ำยคื น
ในครำวนัน้

เครื่องหมาย
XR
XN
XE
XB

คาอธิบาย
ผู้ซื ้อหลักทรัพย์ไม่ได้ สิทธิจองซื ้อหุ้นออกใหม่
ผู้ซื ้อหลักทรัพย์ไม่ได้ สิทธิในกำรรับเงินคืนจำกกำรลดทุน
แสดงกำรปิ ดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น เพื่อให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้น
ในกำรนำตรำสำรสิทธิไปแปลง
ผู้ซื ้อหลักทรัพย์ ไม่ได้ สิทธิจองซื ้อหุ้นออกใหม่

1.4 เมื่อมีกำรปรับลดระยะเวลำกำรชำรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์จำก 3 วันทำกำรเป็ น 2 วันทำกำร ( T+3 เป็ น
T+2) ซึ่งจะมีผลตัง้ แต่รำยกำรซื ้อขำยของวันที่ 2 มี นาคม 2561 และครบกาหนดชาระราคาวันที ่ 6 มี นาคม
2561 กำรยุติรำยกำรผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์คงค้ ำงด้ วยกำรชำระเงิน (Cash Settlement) จะถูกปรับจำก 4 วัน
ท ำกำร หลัง จำกวัน ครบก ำหนดกำรช ำระรำคำ (Settlement Date+4) เป็ น 3 วัน ท ำกำร หลัง จำกวัน ครบ
กำหนดกำรชำระรำคำ(Settlement Date+3)
2. บริ ษัทจะดำเนินกำรในกำรจัดสรรหลักทรัพย์ให้ กบั ลูกค้ ำของบริ ษัทในกรณีที่บริ ษัทได้ รับมอบหลักทรัพย์ไม่ครบถ้ วนตำม
แนวทำงเดียวกับกำรจัดสรรของ TCH ที่จดั สรรให้ กบั บริ ษัทผู้รอรับมอบฯ ตำมข้ อ 1.1 และบริ ษัทสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำ
จัดสรรเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อลูกค้ ำทุกรำย และในกรณี ที่ลกู ค้ ำมีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอต่อกำรส่งมอบ หลักทรัพย์ให้ กับ
บริ ษัท บริ ษัทจะคิดค่ำปรับกำรผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ในแนวทำงเดียวกับข้ อกำหนดของ TCH ตำมข้ อ 1.2
3. ลูกค้ ำต้ องรับผิดชอบค่ำปรับของทำงกำร กรณีที่ไม่สง่ มอบหลักทรัพย์ตำมเวลำที่กำหนด
3.1
อัตรำค่ำปรับพึงถูกเรียกเก็บจำก TSD ตังแต่
้ 0.50% – 3.75%
3.2
อัตรำค่ำปรับจำก SET วันละ 1000 บำท ต่อหลักทรัพย์
3.3
อัตรำค่ำปรับจำก TCH ตำมที่ระบุในข้ อ 1
3.4
ค่ำปรับอื่นใดอันเกิดจำกกำรไม่สง่ มอบหลักทรัพย์

