
แนวทางการดาํเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์ 
ตามข้อกาํหนดของบริษัท สาํนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จาํกัด  

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี �ตี � จํากัด  ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางการดําเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์ 
(pending settlement) ซึ1งจะมีผลบงัคบัใช้สาํหรับการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ตั )งแต่วันที*  + พฤศจิกายน -.+/ 

เป็นต้นไป ดงันี � 

1. บริษัท สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จํากดั (“TCH”) ได้มีข้อกําหนดการจดัสรรหลกัทรัพย์ให้กบับริษัทหลกัทรัพย์ผู้ รอ
รับมอบหลกัทรัพย์ (“บริษัทหลกัทรัพย์ผู้รอรับมอบฯ”) ในกรณีที1บริษัทหลกัทรัพย์ผู้ ส่งมอบหลกัทรัพย์ (“บริษัท

หลกัทรัพย์ผูส่้งมอบฯ”) มีหลกัทรัพย์ไม่เพียงพอสําหรับสง่มอบต่อ TCH โดยใช้หลกัการ Pending Settlement ตาม
มาตรฐานสากล ซึ1งมีหลกัการ ดงัตอ่ไปนี � 

1.1  เมื1อบริษัทหลกัทรัพย์ผู้สง่มอบฯ มีหลกัทรัพย์ไมเ่พียงพอสาํหรับการสง่มอบตอ่ TCH จะสง่ผลให้ TCH ไม่
สามารถสง่มอบหลกัทรัพย์ตอ่ให้กบับริษัทหลกัทรัพย์ผู้รอรับมอบฯ ได้ครบถ้วน ดงันั �น TCH จึงกําหนดหลกัการ
การจดัสรรหลกัทรัพย์ให้กบับริษัทหลกัทรัพย์ผู้ รับมอบฯ ในวนั Settlement date ตามลาํดบั ดงันี �  

• ลาํดบัที1 I เป็นผู้รอรับมอบหลกัทรัพย์ที1นานที1สดุ (Oldest Pending Receive Position)  

• ลาํดบัที1 Q เป็นผู้รอรับมอบหลกัทรัพย์ที1ราคาซื �อสงูสดุ (Highest Price) 

• ลาํดบัที1 T เป็นผู้รอรับมอบหลกัทรัพย์ที1จํานวนน้อยที1สดุ (Smallest Quantities) 

• ลาํดบัที1 W เป็นการสุม่เลอืก (Random) 
การดาํเนินการเรื*อง pending settlement จะมีผลตั )งแต่วนัที* + พฤศจิกายน -.+/ เป็นต้นไป  

 
I.Q  บริษัทหลกัทรัพย์ผู้สง่มอบฯ ที1มีหลกัทรัพย์ไมเ่พียงพอสาํหรับการสง่มอบตอ่ TCH จะต้องชําระคา่ปรับผิดนดัสง่

มอบตามข้อกําหนดของ TCH และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงตามที1บริษัทประกาศกําหนดตามที1
กําหนดในข้อ T 

 
1.T  บริษัทหลกัทรัพย์ผู้ รอรับมอบฯ ที1ไม่ได้รับการจัดสรรหลกัทรัพย์ตามข้อ I.I อาจได้รับเงินค่าปรับแทนการรับ

มอบหลกัทรัพย์ ในกรณีที1ผู้ ผิดนดัสง่มอบมีหลกัทรัพย์ไม่เพียงพอสําหรับการสง่มอบต่อ TCH เมื1อครบ W วนัทํา
การ (หรือตามระยะเวลาที1 TCH กําหนด) หลงัจากวนัครบกําหนดการชําระราคา (Settlement Date+4)  TCH 
จะยตุิรายการผิดนดัสง่มอบหลกัทรัพย์ข้างต้นด้วยการชําระเงิน (Cash Settlement) แทนการสง่มอบหลกัทรัพย์ 
โดย TCH จะนําเงินค่าปรับที1ได้รับจากบริษัทหลกัทรัพย์ผู้ ส่งมอบฯ ซึ1งเป็นผู้ ผิดนัด ไปชําระให้กับบริษัท
หลกัทรัพย์ผู้รอรับมอบฯ (Pending Receive) โดยใช้ราคาดงันี �  

“ราคา Buy-in หรือ ���% ของ Mark to Market Price ของวันทําการก่อนหน้าแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า “ 

การยุติรายการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์คงค้างด้วยการชําระเงิน (Cash Settlement) จะมีผลบังคับใช้
ตัBงแต่วันทีC 10 พฤศจิกายน  2560 เป็นต้นไป 

I.W  การดําเนินการเกี1ยวกบัสทิธิประโยชน์กรณีผู้ ที1มีสถานะรอรับหลกัทรัพย์ ณ วนักําหนดสิทธิ (Record Date) ผู้มี
สถานะรอรับหลกัทรัพย์จะไมไ่ด้รับสิทธิประโยชน์เนื1องจากไม่มีหลกัทรัพย์ในครอบครอง แต่จะได้รับเงินชดเชย

 



สทิธิประโยชน์ในอตัรา II\ % ของมลูคา่สทิธิประโยชน์ที1ควรจะได้รับ จํานวน ^ ประเภท ตามหลกัการประเมิน
สทิธิประโยชน์ที1 TCH กําหนด อนัได้แก่ 

  
เครื*องหมาย คาํอธิบาย เครื*องหมาย คาํอธิบาย 

XD ผู้ซื �อหลกัทรัพย์ไมไ่ด้สิทธิรับเงินปันผล XR ผู้ซื �อหลกัทรัพย์ไมไ่ด้สิทธิจองซื �อหุ้นออกใหม ่

XI ผู้ซื �อหลกัทรัพย์ไมไ่ด้สิทธิรับดอกเบี �ย XN ผู้ซื �อหลกัทรัพย์ไมไ่ด้สิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทนุ 

XA ผู้ ซื �อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิทุกประเภทที1บริษัทประกาศให้ใน
คราวนั �น 

XE แสดงการปิดสมดุทะเบียนพกัโอนหุ้น เพื1อให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้น
ในการนําตราสารสิทธิไปแปลง 

XP ผู้ ซื �อหลกัทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที1บริษัทประกาศจ่ายคืน
ในคราวนั �น 

XB ผู้ซื �อหลกัทรัพย์ ไมไ่ด้สิทธิจองซื �อหุ้นออกใหม ่

 

1.5 เมื1อมีการปรับลดระยะเวลาการชําราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์จาก 3 วนัทําการเป็น Q วนัทําการ ( T+T เป็น 
T+Q) ซึ1งจะมีผลตั �งแต่รายการซื �อขายของวนัที1 � มีนาคม ���� และครบกําหนดชําระราคาวนัที% � มีนาคม 

���� การยตุิรายการผิดนดัสง่มอบหลกัทรัพย์คงค้างด้วยการชําระเงิน (Cash Settlement) จะถกูปรับจาก W 
วนัทําการ หลงัจากวนัครบกําหนดการชําระราคา (Settlement Date+4) เป็น T วนัทําการ หลงัจากวนัครบ
กําหนดการชําระราคา (Settlement Date+3)  

 
Q.  บริษัทจะดําเนินการในการจดัสรรหลกัทรัพย์ให้กบัลกูค้าของบริษัทในกรณีที1บริษัทได้รับมอบหลกัทรัพย์ไม่ครบถ้วน

ตามแนวทางเดียวกบัการจดัสรรของ TCH ที1จดัสรรให้กบับริษัทหลกัทรัพย์ผู้รอรับมอบฯ ตามข้อ I.I และบริษัทสงวน
สทิธิhในการพิจารณาจดัสรรเพื1อประโยชน์สงูสดุตอ่ลกูค้า 

 

T.   ในกรณีที1ลกูค้ามีหลกัทรัพย์ไมเ่พียงพอตอ่การสง่มอบหลกัทรัพย์ให้กบับริษัท ลกูค้าต้องวางเงินเพื1อเป็นหลกัประกนั
เพิ1มร้อยละ Ti ของมลูคา่ขายในวนัที1ครบกําหนดชําระราคา (ก่อนIQ.iiน.)  และลกูค้าต้องรับผิดชอบคา่ปรับของ
หนว่ยงานที1เกี1ยวข้อง และที1บริษัทประกาศกําหนดดงันี � 

3.1    คา่ปรับจาก TCH    ในอตัรา i.\i% - T.k\% ของมลูคา่หลกัทรัพย์ที1ผิดนดั ซึ1งอตัราคา่ปรับขึ �นกบัจํานวน
วนัที1ผิดนดั 

T.Q คา่ปรับจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) ในอตัราวนัละ Iiii บาทตอ่หลกัทรัพย์ 
T.T คา่ปรับอื1นใดอนัเกิดจากการไมส่ง่มอบหลกัทรัพย์ เช่น เงินชดเชยสทิธิประโยชน์ตา่งๆ  
ทั �งนี � อตัราดงักลา่วข้างต้นอาจมกีารเปลี1ยนแปลงจากหนว่ยงานที1เกี1ยวข้อง หรือเป็นไปตามที1บริษัทกําหนด 

 


