
 
 
 
 

 
 

       วนัท่ี  24 ตลุาคม 2560 

 

เรียน ลกูค้าผู้มีอปุการคณุ 

 

ตามที่ บริษัท ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั (“TCH”) ประกาศแนวทางเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการจดัการกรณีที่มี

การผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามหลกัการ “Principles for Financial Market Infrastructures” 

(“PFMI”) ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั (บริษัท) จะด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกบัประกาศของ TCH ซึ่งครอบคลมุ

ในสาระส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้   

 

1. การบริหารการจดัสรรหุ้นให้กบับริษัทหลกัทรัพย์ผู้ รอรับมอบหลกัทรัพย์ในกรณีบริษัทผู้สง่มอบหลกัทรัพย์มีหลกัทรัพย์ไม่
เพียงพอส าหรับการสง่มอบให้แก่ TCH โดยใช้หลกัการ Pending Settlement ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่การช าระราคา
และสง่มอบหลกัทรัพย์ในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป  
 

2. การยุติ รายการผิดนัดส่งมอบหลักท รัพ ย์คงค้างด้วย  Cash Settlement ซึ่ งจะมี ผลบังคับ ใช้ตั ง้แต่วันที่  10 
พฤศจิกายน  2560 เป็นต้นไป  
 

3. การปรับลดรอบระยะเวลาการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์จาก 3 วนัท าการ เป็น 2 วนัท าการ (T+3 เป็น T+2) โดย
ให้มีผลตัง้แตร่ายการซือ้ขายของวนัท่ี 2 มีนาคม 2561 ซึง่ครบก าหนดช าระราคาวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป  

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แนบ “แนวทางการด าเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์ ตามข้อก าหนดของบริษัท 

ส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด” มาพร้อมกันนี ้นอกจากนี ้ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเร่ือง “แนวทางการ
ค านวณมูลค่าสิทธิประโยชน์ กรณีผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์” หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.asiaplus.co.th (ไปที่
เมน ู‘ประกาศ’ บนหน้าเว็บไซต์) 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ  หากทา่นประสงค์รับทราบข้อมลูเพิ่มเติม ทา่นสามารถติดตอ่ผู้แนะน าการลงทนุของทา่นได้โดยตรง 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั 

 
 
 
 
 
 

http://www.asiaplus.co.th/


 
 
 
 

 
 

แนวทางการด าเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์ 
ตามข้อก าหนดของบริษัท ส านักหกับัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด  

 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั (บริษัท) ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางการด าเนินการกรณีมีการผิดนดัการสง่มอบหลกัทรัพย์ดงันี ้

 
1. บริษัท ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั (TCH) ได้มีข้อก าหนดการจดัสรรหลกัทรัพย์ให้กบับริษัทหลกัทรัพย์ผู้ รอรับมอบ

หลกัทรัพย์ (“บริษัทหลกัทรัพย์ผูร้อรับมอบฯ”) ในกรณีที่บริษัทหลกัทรัพย์ผู้สง่มอบหลกัทรัพย์ (“บริษัทหลกัทรพัย์ผูส่้งมอบฯ”) 
มีหลกัทรัพย์ไม่เพียงพอส าหรับส่งมอบต่อ TCH โดยใช้หลกัการ Pending Settlement ตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีหลกัการ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 เมื่อบริษัทหลกัทรัพย์ผู้สง่มอบฯ มีหลกัทรัพย์ไมเ่พียงพอส าหรับการสง่มอบตอ่ TCH จะสง่ผลให้ TCH ไมส่ามารถสง่มอบ

หลกัทรัพย์ตอ่ให้กบับริษัทหลกัทรัพย์ผู้รอรับมอบฯ ได้ครบถ้วน ดงันัน้ TCH จึงก าหนดหลกัการการจดัสรรหลกัทรัพย์ให้กบั

บริษัทหลกัทรัพย์ผู้ รับมอบฯ ในวนั Settlement date ตามล าดบั ดงันี ้ 

 ล าดบัท่ี 1 เป็นผู้รอรับมอบหลกัทรัพย์ที่นานท่ีสดุ (Oldest Pending Receive Position)  

 ล าดบัท่ี 2 เป็นผู้รอรับมอบหลกัทรัพย์ที่ราคาซือ้สงูสดุ (Highest Price) 

 ล าดบัท่ี 3 เป็นผู้รอรับมอบหลกัทรัพย์ที่จ านวนน้อยที่สดุ (Smallest Quantities) 

 ล าดบัท่ี 4 เป็นการสุม่เลอืก (Random) 
การด าเนินการเร่ือง pending settlement จะมผีลตัง้แต่วนัที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป  
 
1.2  บริษัทหลกัทรัพย์ผู้สง่มอบฯ ที่มีหลกัทรัพย์ไมเ่พียงพอส าหรับการสง่มอบตอ่ TCH จะถกูปรับการผิดนดัสง่มอบตาม
ข้อก าหนดของ TCH  
 
1.3 บริษัทหลักทรัพย์ผู้ รอรับมอบฯ ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ตามข้อ 1.1 อาจได้รับเงินค่าปรับแทนการรับมอบ

หลกัทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ ผิดนัดส่งมอบมีหลกัทรัพย์ไม่เพียงพอส าหรับการส่งมอบต่อ TCH เมื่อครบ 4 วนัท าการ (หรือตาม

ระยะเวลาที่ TCH ก าหนด) หลงัจากวนัครบก าหนดการช าระราคา (Settlement Date+4)  TCH จะยตุิรายการผิดนดัสง่มอบ

หลกัทรัพย์ข้างต้นด้วยการช าระเงิน (Cash Settlement) แทนการสง่มอบหลกัทรัพย์ โดย TCH จะน าเงินค่าปรับที่ได้รับจาก

บริษัทหลกัทรัพย์ผู้สง่มอบฯ ซึ่งเป็นผู้ ผิดนดั ไปช าระให้กับบริษัทหลกัทรัพย์ผู้ รอรับมอบฯ (Pending Receive) โดยใช้ราคา

ดงันี ้ 

 “ราคา Buy-in หรือ 130% ของ Mark to Market Price ของวันท าการก่อนหน้าแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า “ 

 

การยุติรายการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์คงค้างด้วยการช าระเงนิ (Cash Settlement) จะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 10 

พฤศจิกายน  2560 เป็นต้นไป 

 



 
 
 
 

 
 

1.4 การด าเนินการเก่ียวกบัสทิธิประโยชน์กรณีผู้ที่มีสถานะรอรับหลกัทรัพย์ ณ วนัก าหนดสิทธิ (Record Date) ผู้มีสถานะรอ

รับหลกัทรัพย์จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เนื่องจากไม่มีหลกัทรัพย์ในครอบครอง แต่จะได้รับเงินชดเชยสิทธิประโยชน์ในอตัรา 

115 % ของมูลค่าสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ จ านวน 8 ประเภท ตามหลกัการประเมินสิทธิประโยชน์ที่ TCH ก าหนด อนั

ได้แก่ 

 

เคร่ืองหมาย ค าอธิบาย เคร่ืองหมาย ค าอธิบาย 

XD ผู้ซือ้หลกัทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล XR ผู้ซือ้หลกัทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซือ้หุ้นออกใหม่ 

XI ผู้ซือ้หลกัทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับดอกเบีย้ XN ผู้ซือ้หลกัทรัพย์ไม่ได้สิทธิในการรับเงินคืนจาก

การลดทนุ 

XA ผู้ ซือ้หลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิทุกประเภทท่ีบริษัท

ประกาศให้ในคราวนัน้ 

XE แสดงการปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น เพ่ือให้

สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการน าตราสารสิทธิไปแปลง 

XP ผู้ ซือ้หลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินต้นท่ีบริษัท

ประกาศจ่ายคืนในคราวนัน้ 

XB ผู้ซือ้หลกัทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซือ้หุ้นออกใหม่ 

 

1.5  เมื่อมีการปรับลดระยะเวลาการช าราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์จาก 3 วนัท าการเป็น 2 วนัท าการ ( T+3 เป็น T+2) ซึง่จะ
มีผลตัง้แตร่ายการซือ้ขายของวนัที่ 2 มีนาคม 2561 และครบก าหนดช าระราคาวนัที่ 6 มีนาคม 2561 การยตุิรายการผิดนดั
ส่งมอบหลกัทรัพย์คงค้างด้วยการช าระเงิน (Cash Settlement) จะถูกปรับจาก 4 วนัท าการ หลงัจากวนัครบก าหนดการ
ช าระราคา (Settlement Date+4) เป็น 3 วนัท าการ หลงัจากวนัครบก าหนดการช าระราคา (Settlement Date+3)  

 
2. บริษัทจะด าเนินการในการจดัสรรหลกัทรัพย์ให้กบัลกูค้าของบริษัทในกรณีที่บริษัทได้รับมอบหลกัทรัพย์ไมค่รบถ้วนตามแนวทาง

เดียวกับการจัดสรรของ TCH ท่ีจัดสรรให้กับบริษัทผู้ รอรับมอบฯ ตามข้อ 1.1 และบริษัทสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาจัดสรรเพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุตอ่ลกูค้าทกุราย  

 

3.  ในกรณีที่ลกูค้ามีหลกัทรัพย์ไมเ่พียงพอตอ่การสง่มอบหลกัทรัพย์ให้กบับริษัท ลกูค้าต้องรับผิดชอบคา่ปรับของหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้องดงันี ้

3.1         คา่ปรับจาก TCH    ในอตัรา 0.50% - 3.75% ของมลูคา่หลกัทรัพย์ที่ผิดนดั 
3.2         คา่ปรับจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) ในอตัราวนัละ 1,000 บาทตอ่หลกัทรัพย์ 
3.3         คา่ปรับอื่นใดอนัเกิดจากการไมส่ง่มอบหลกัทรัพย์ เช่น เงินชดเชยสทิธิประโยชน์ตา่งๆ 

ซึง่อตัราดงักลา่วข้างต้นอาจมกีารเปลีย่นแปลงจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 


