วันที่ 24 ตุลาคม 2560
เรี ยน ลูกค้ าผู้มีอปุ การคุณ
ตามที่ บริ ษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด (“TCH”) ประกาศแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกรณีที่มี
การผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานสากลตามหลักการ “Principles for Financial Market Infrastructures”
(“PFMI”) ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (บริ ษัท) จะดาเนินการเพื่อให้ สอดคล้ องกับประกาศของ TCH ซึ่งครอบคลุม
ในสาระสาคัญ ดังต่อไปนี ้
1. การบริ หารการจัดสรรหุ้นให้ กบั บริ ษัทหลักทรัพย์ผ้ รู อรับมอบหลักทรัพย์ในกรณีบริ ษัทผู้สง่ มอบหลักทรัพย์มีหลักทรัพย์ไม่
เพียงพอสาหรับการส่งมอบให้ แก่ TCH โดยใช้ หลักการ Pending Settlement ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ การชาระราคา
และส่งมอบหลักทรัพย์ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไป
2. การยุ ติ ร ายการผิ ด นั ด ส่ ง มอบหลั ก ทรั พ ย์ ค งค้ างด้ วย Cash Settlement ซึ่ ง จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั ง้ แต่ วั น ที่ 10
พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไป
3. การปรับลดรอบระยะเวลาการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จาก 3 วันทาการ เป็ น 2 วันทาการ (T+3 เป็ น T+2) โดย
ให้ มีผลตังแต่
้ รายการซื ้อขายของวันที่ 2 มีนาคม 2561 ซึง่ ครบกาหนดชาระราคาวันที่ 6 มีนาคม 2561 เป็ นต้ นไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ แนบ “แนวทางการดาเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่ งมอบหลักทรัพย์ ตามข้ อกาหนดของบริษัท
สานั กหักบัญ ชี (ประเทศไทย) จากัด ” มาพร้ อมกันนี ้ นอกจากนี ้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่ อง “แนวทางการ
คานวณมูลค่ าสิทธิประโยชน์ กรณีผิดนัดส่ งมอบหลักทรั พย์ ” หรื อดาวน์โหลดได้ ที่เว็บไซต์บริ ษัท www.asiaplus.co.th (ไปที่
เมนู ‘ประกาศ’ บนหน้ าเว็บไซต์)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ หากท่านประสงค์รับทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อผู้แนะนาการลงทุนของท่านได้ โดยตรง
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด

แนวทางการดาเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่ งมอบหลักทรั พย์
ตามข้ อกาหนดของบริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (บริ ษัท) ขอแจ้ งให้ ทราบถึงแนวทางการดาเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์ดงั นี ้
1. บริ ษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด (TCH) ได้ มีข้อกาหนดการจัดสรรหลักทรัพย์ให้ กบั บริ ษัทหลักทรัพย์ผ้ รู อรับมอบ
หลักทรัพย์ (“บริ ษัทหลักทรัพย์ผูร้ อรับมอบฯ”) ในกรณีที่บริ ษัทหลักทรัพย์ผ้ สู ง่ มอบหลักทรัพย์ (“บริ ษัทหลักทรัพย์ผสู้ ่งมอบฯ”)
มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอสาหรับส่งมอบต่อ TCH โดยใช้ หลักการ Pending Settlement ตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีหลักการ
ดังต่อไปนี ้
1.1 เมื่อบริ ษัทหลักทรัพย์ผ้ สู ง่ มอบฯ มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอสาหรับการส่งมอบต่อ TCH จะส่งผลให้ TCH ไม่สามารถส่งมอบ
หลักทรัพย์ตอ่ ให้ กบั บริษัทหลักทรัพย์ผ้ รู อรับมอบฯ ได้ ครบถ้ วน ดังนัน้ TCH จึงกาหนดหลักการการจัดสรรหลักทรัพย์ให้ กบั
บริ ษัทหลักทรัพย์ผ้ รู ับมอบฯ ในวัน Settlement date ตามลาดับ ดังนี ้
 ลาดับที่ 1 เป็ นผู้รอรับมอบหลักทรัพย์ที่นานที่สดุ (Oldest Pending Receive Position)
 ลาดับที่ 2 เป็ นผู้รอรับมอบหลักทรัพย์ที่ราคาซื ้อสูงสุด (Highest Price)
 ลาดับที่ 3 เป็ นผู้รอรับมอบหลักทรัพย์ที่จานวนน้ อยที่สดุ (Smallest Quantities)
 ลาดับที่ 4 เป็ นการสุม่ เลือก (Random)
การดาเนินการเรื่อง pending settlement จะมีผลตัง้ แต่ วนั ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไป
1.2 บริ ษัทหลักทรัพย์ผ้ สู ง่ มอบฯ ที่มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอสาหรับการส่งมอบต่อ TCH จะถูกปรับการผิดนัดส่งมอบตาม
ข้ อกาหนดของ TCH
1.3 บริ ษั ทหลัก ทรัพ ย์ ผ้ ูรอรั บ มอบฯ ที่ ไม่ได้ รับ การจัดสรรหลัก ทรัพ ย์ ต ามข้ อ 1.1 อาจได้ รับ เงิ น ค่า ปรับ แทนการรั บ มอบ
หลักทรัพย์ ในกรณี ที่ผ้ ผู ิดนัดส่งมอบมีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอสาหรับการส่งมอบต่อ TCH เมื่อครบ 4 วันทาการ (หรื อตาม
ระยะเวลาที่ TCH กาหนด) หลังจากวันครบกาหนดการชาระราคา (Settlement Date+4) TCH จะยุติรายการผิดนัดส่งมอบ
หลักทรัพย์ข้างต้ นด้ วยการชาระเงิน (Cash Settlement) แทนการส่งมอบหลักทรัพย์ โดย TCH จะนาเงินค่าปรับที่ได้ รับจาก
บริ ษัทหลักทรัพย์ผ้ สู ง่ มอบฯ ซึ่งเป็ นผู้ผิดนัด ไปชาระให้ กับบริ ษัทหลักทรัพย์ผ้ รู อรับมอบฯ (Pending Receive) โดยใช้ ราคา
ดังนี ้
“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 การดาเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กรณี ผ้ ทู ี่มีสถานะรอรับหลักทรัพย์ ณ วันกาหนดสิทธิ (Record Date) ผู้มีสถานะรอ
รับหลักทรัพย์จะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์เนื่องจากไม่มีหลักทรัพย์ ในครอบครอง แต่จะได้ รับเงินชดเชยสิทธิประโยชน์ ในอัตรา
115 % ของมูลค่าสิทธิ ประโยชน์ที่ควรจะได้ รับ จานวน 8 ประเภท ตามหลักการประเมินสิทธิประโยชน์ที่ TCH กาหนด อัน
ได้ แก่
เครื่องหมาย

คาอธิบาย

เครื่องหมาย

คาอธิบาย

XD

ผู้ซื ้อหลักทรัพย์ไม่ได้ สิทธิรับเงินปั นผล

XR

ผู้ซื ้อหลักทรัพย์ไม่ได้ สิทธิจองซื ้อหุ้นออกใหม่

XI

ผู้ซื ้อหลักทรัพย์ไม่ได้ สิทธิรับดอกเบี ้ย

XN

ผู้ซื ้อหลักทรัพย์ไม่ได้ สิทธิในการรับเงินคืนจาก
การลดทุน

XA

ผู้ซื ้อหลักทรั พย์ไม่ได้ สิทธิทุกประเภทที่บริ ษัท

XE

ประกาศให้ ในคราวนัน้
XP

ผู้ซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ ไม่ ได้ สิ ท ธิ รั บ เงิ น ต้ น ที่ บ ริ ษั ท

แสดงการปิ ดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น เพื่อให้
สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการนาตราสารสิทธิไปแปลง

XB

ผู้ซื ้อหลักทรัพย์ ไม่ได้ สิทธิจองซื ้อหุ้นออกใหม่

ประกาศจ่ายคืนในคราวนัน้

1.5 เมื่อมีการปรับลดระยะเวลาการชาราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จาก 3 วันทาการเป็ น 2 วันทาการ ( T+3 เป็ น T+2) ซึง่ จะ
มีผลตังแต่
้ รายการซื ้อขายของวันที่ 2 มี นาคม 2561 และครบกาหนดชาระราคาวันที ่ 6 มี นาคม 2561 การยุติรายการผิดนัด
ส่งมอบหลักทรัพย์คงค้ า งด้ วยการชาระเงิน (Cash Settlement) จะถูกปรับจาก 4 วันทาการ หลังจากวันครบกาหนดการ
ชาระราคา (Settlement Date+4) เป็ น 3 วันทาการ หลังจากวันครบกาหนดการชาระราคา (Settlement Date+3)
2. บริ ษัทจะดาเนินการในการจัดสรรหลักทรัพย์ให้ กบั ลูกค้ าของบริ ษัทในกรณีที่บริ ษัทได้ รับมอบหลักทรัพย์ไม่ครบถ้ วนตามแนวทาง
เดียวกับการจัดสรรของ TCH ที่จัดสรรให้ กับบริ ษัทผู้รอรับมอบฯ ตามข้ อ 1.1 และบริ ษัทสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาจัดสรรเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดต่อลูกค้ าทุกราย
3. ในกรณีที่ลกู ค้ ามีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการส่งมอบหลักทรัพย์ให้ กบั บริษัท ลูกค้ าต้ องรับผิดชอบค่าปรับของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องดังนี ้
3.1
3.2
3.3

ค่าปรับจาก TCH ในอัตรา 0.50% - 3.75% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
ค่าปรับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในอัตราวันละ 1,000 บาทต่อหลักทรัพย์
ค่าปรับอื่นใดอันเกิดจากการไม่สง่ มอบหลักทรัพย์ เช่น เงินชดเชยสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ
ซึง่ อัตราดังกล่าวข้ างต้ นอาจมีการเปลีย่ นแปลงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

