แนวทางจัดการกรณี ผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ โดยใช้วิธี Pending Settlement
ที่ มา
เพื่อให้การบริหารจัดการกรณี ท่มี กี ารผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์กบั บริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย)
จากัด (สานักหักบัญชี) มีประสิทธิภาพมากขึน้ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล Principles for financial market
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infrastructures (PFMI) สานักหักบัญชีจงึ ได้ศกึ ษาแนวทางของต่างประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือ SBL เพื่อ
ป้องกันความเสียหายจากการผิดนัดส่งมอบ ทัง้ นี้ ภายหลังจากทีท่ า SBL แล้วยังคงมีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอ ก็จะ
กาหนดให้มผี รู้ อรับมอบ (Pending Settlement) และใช้เครื่องมือ Buy-in เพื่อบังคับซื้อหลักทรัพย์และนามาส่งมอบ
ให้แก่ผรู้ อรับมอบโดยเร็วทีส่ ดุ
ตารางสรุปข้อมูลการดาเนิ นการกับผู้รอรับมอบ เมื่อมีการผิ ดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ประเทศ

Settlement Cycle

แบบที่ 1 Pending Settlement

อเมริกา1
ญีป่ นุ่ 2

T+3
T+3
T+2
T+2
T+2
T+2







ยุโรป
เกาหลีใต้
ฮ่องกง
ไต้หวัน

แบบที่ 2 ออก Voucher



หมายเหตุ 1. T+2 Tentative Live Date : 5 ก.ย.60 (Trade Date) และ 7 ก.ย.60 (Settlement Date)
2. T+2 Tentative Live Period : Q2/2562

จากรายละเอียดข้างต้น สานักหักบัญชีจงึ ได้ปรับปรุงแนวทางบริหารจัดการกับผูร้ อรับมอบหลักทรัพย์ กรณี
ผิดนัดส่งมอบ โดยนาหลักการเรื่อง Pending Settlement มาใช้ ประกอบกับการใช้เครื่องมือ SBL และ Buy-in
สาหรับบริหารจัดการกรณีผดิ นัดส่งมอบหลักทรัพย์กบั สานักหักบัญชี ซึง่ ประโยชน์ของการใช้วธิ ดี งั กล่าว คือ
 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล: PFMI ทีก่ าหนดว่าไม่ควรมี Debit balance ในระบบงานของศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์
 เพือ่ เตรียมความพร้อมปรับลดรอบระยะเวลาการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จาก T+3 เป็ น T+2 ซึง่
ช่วยลดความเสีย่ งและลดต้นทุนโดยรวมของตลาดทุน ไทย และยกระดับมาตรฐานงานบริการชาระราคา
ของสานักหักบัญชีให้มศี กั ยภาพในการแข่งขันทัดเทียมกับต่างประเทศซึง่ ส่วนใหญ่ได้เริม่ ใช้ T+2 เป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว
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PFMI are prepared by Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) and the Technical Committee of the International
Organization of Securities Commissions (IOSCO) and will be used by the joint IMF/-World Bank "Financial Sector Assessment
Programme" (FSAP) & the "Reports on the Observance of Standards and Codes" (ROSC).
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รูปแบบการดาเนิ นการ Pending Settlement
เมือ่ บริษทั หลักทรัพย์มหี ลักทรัพย์ไม่เพียงพอสาหรับการส่งมอบต่อสานักหักบัญชี จะส่งผลให้สานักหักบัญชี
ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ต่อให้กบั ผู้รอรับมอบได้ครบถ้วน จึงมีความจ าเป็ นต้องเลือกผู้ท่จี ะยังไม่ได้รบั มอบ
หลักทรัพย์ในวันดังกล่าว

FUTURE

รอรับมอบหลักทรัพย์

ผู้รบั มอบหลักทรัพย์
• Broker
• Custodian

หุ้น

หุ้น

แ

แ

ผู้ส่งมอบหลักทรัพย์
Broker

แผนภาพเปรียบเทียบการมี Debit Balance และการใช้วธิ ี Pending Settlement

การจัดสรรหลักทรัพย์ให้ผ้รู อรับมอบหลักทรัพย์
สานักหักบัญชีจะจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่สมาชิกสานักหักบัญชี หรือบุคคลทีส่ านักหักบัญชีอนุ ญาตให้ทาการ
2
ชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) ตามลาดับดังต่อไปนี้
ลาดับที่ 1 Oldest Pending Receive Position
ลาดับที่ 2 Highest Price
ลาดับที่ 3 Smallest Quantities
ลาดับที่ 4 Random
ภายหลังจากทีส่ านักหักบัญชี ได้จดั สรรหลักทรัพย์ให้แก่ผรู้ อรับมอบตามลาดับ ข้างต้นแล้ว ปรากฏว่ายังมีผทู้ ่ี
ไม่ได้รบั มอบหลักทรัพย์ บุคคลดังกล่าวจะมีสถานะเป็ นผูร้ อรับมอบหลักทรัพย์ (Pending Receive) และถูกจัดอยู่ใน
ลาดับแรกสุดทีจ่ ะได้รบั จัดการจัดสรรหลักทรัพย์ในรอบการชาระราคาและหลักทรัพย์ถดั ไป
ทัง้ นี้ ผูร้ อรับมอบหลักทรัพย์ (Pending Receive) ดังกล่าว อาจใช้เงือ่ นไขแบบเดียวกับสานักหักบัญชีในการ
จัดสรรหุน้ ให้แก่ลูกค้า หรือกาหนดเงื่อนไขเองขึน้ อยู่กบั นโยบายของแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขดังกล่าว
จะต้องกาหนดไว้ล่วงหน้า ชัดเจน โปร่งใสและเป็ นธรรม
รอบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
สานักหักบัญชี จะกาหนดรอบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เพิม่ จาก 1 รอบต่อวัน เป็ น 2 รอบต่อวัน
ดังนี้
รอบ
รอบที่ 1 (รอบปจั จุบนั )
เวลา 13.30-14.15 น
รอบที่ 2 (รอบทีเ่ พิม่ )
เวลา 15.15-16.00 น.
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รายละเอียด
เป็ นรอบชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ปจั จุบนั
เป็ นรอบการส่งคืนหุน้ ทีผ่ ดิ นัด คืนหลักประกันหุน้ ทีผ่ ดิ นัด หรือจ่ายเงิน
ค่าปรับการทา Cash Settlement ให้แก่ผรู้ อรับมอบหลักทรัพย์

- สมาชิกสานักหักบัญชี หมายถึง บริษทั หลักทรัพย์
- บุคคลทีส่ านักหักบัญชีอนุญาตให้ทาการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (Settlement Agent) ตัวอย่างเช่น Custodian Bank
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สรุปรูปแบบและวิ ธีการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์กรณี Pending settlement

ผู้ผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์

ผู้รอรับหลักทรัพย์
เมื่อผิ ดนัด
เมื่อถูกกาหนดเป็ นผู้ที่ยงั ไม่ได้รบั มอบ
(ไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้น)
 รับเงินค่าขายหุน้ (เหมือนปจั จุบนั )
 วางหลักประกันหุน้ ทีผ่ ดิ นัด (เหมือนปจั จุบนั )
 ชาระเงินค่าหุน้ เต็มจานวน (เหมือนปจั จุบนั )
 ไม่ได้รบั มอบหุน้ (เปลีย่ นแปลงจากปจั จุบนั )
 ได้รบั หลักประกันการรอหุน้ เป็ นเงินสด  100% ของ
มูลค่าผิดนัด โดยสานักหักบัญชี เป็ นผูเ้ ก็บหลักประกัน
รอหุน้ แทนสมาชิกผูร้ อรับหลักทรัพย์ (เปลีย่ นแปลง
จากปจั จุบนั )
เมือ่ นาหลักทรัพย์ทผ่ี ดิ นัดมาส่งมอบ
เมื่อได้รบั มอบหลักทรัพย์
 รับคืนหลักประกันผิดนัดจาก TCH
 ไม่ปรากฏข้อมูลหลักประกันการรอหุน้ (เปลีย่ นแปลง
ั บนั หากส่งมอบ
(เปลีย่ นแปลงจากปจจุ
จากปจั จุบนั ) เนื่องจากสานักหักบัญชีเป็ นผูเ้ ก็บ
หลักทรัพย์หลัง Settlement เงินรอบแรก แต่
หลักประกันรอหุน้ ดังนัน้ เมือ่ ได้รบั มอบ จึงถือว่าได้
ก่อน Settlement เงินรอบ 2 => ได้หลักประกัน
คืนหลักประกันรอหุน้ ให้สานักหักบัญชีแล้ว
คืนรอบ 2)
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การยุติรายการผิ ดนัดส่งมอบหลักทรัพย์คงค้างด้วย Cash Settlement
ในการยุตริ ายการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์คงค้าง สานักหักบัญชี จะเรียกเอาเงินค่าปรับจากสมาชิกสานักหัก
บัญชีทผ่ี ดิ นัดส่งมอบ เพื่อนามาจ่ายต่อให้กบั สมาชิกสานักหักบัญชี หรือ Settlement Agent ทีม่ สี ถานะ Pending
Receive แทนการส่งมอบให้เป็ นหลักทรัพย์ (Cash Settlement) ดังนี้
หัวข้อ
วันที่จะทา Cash Settlement
กาหนดเวลา
ราคาที่ใช้ทา Cash Settlement
สกุลเงิ น

รายละเอียด
SD +4 สาหรับรอบ SETTLEMENT SD +3 สาหรับรอบ SETTLEMENT แบบ
แบบ T+3
T+2
SD (Settlement Date) หมายถึงวันครบกาหนดชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
Settlement รอบที่ 2: 15.15-16.00
(1) ราคา Buy-in หรือ
(2) 130% ของ Mark to Market Price ของวันทาการก่อนหน้า
แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
เงินสดสกุลบาท

หมายเหตุ หากมีเหตุจาเป็ น เช่น การเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกรณีอ่นื ๆ ทีส่ ่งผลให้เกิดการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการให้บริการ
ของสานักหักบัญชี เป็นต้น สานักหักบัญชี อาจพิจารณาดาเนินการเพื่อยุตกิ ารผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์คงค้างก่อนกาหนดเวลามาตรฐานของสานักหักบัญชี

โดยสานักหักบัญชี นาส่งเงินค่าปรับ Cash Settlement ให้แก่สมาชิกสานักหักบัญชี หรือ Settlement Agent
โดยโอนเข้าบัญชีเงินทีเ่ ปิ ดไว้เพื่อการชาระราคาหลักทรัพย์กบั สานักหักบัญชี ผ่านระบบงานของ Settlement Bank
หรือ ระบบบาทเนตของ ธปท. แล้ว แต่กรณี และเมื่อได้ร บั เงิน ค่า ปรับ ดังกล่ า วแล้ว สมาชิกส านักหักบัญชี หรือ
Settlement Agent จะต้องมีกระบวนการ ระบบงาน หรือแนวปฏิบตั สิ าหรับโอนเงินค่าปรับ Cash Settlement ที่
ได้รบั จากสานักหักบัญชี เพื่อส่งต่อเงินค่าปรับดังกล่าวให้กบั ลูกค้าที่จะได้รบั เงินค่าปรับแทนการได้รบั มอบเป็ น
หลักทรัพย์
การดาเนิ นการเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ กรณี มีสถานะ Pending Receive ณ วัน Record Date
ในกรณีทส่ี มาชิกสานักหักบัญชี หรือ Settlement Agent หรือลูกค้าของสมาชิกสานักหักบัญชี หรือลูกค้าของ
Settlement Agent มีสถานะ Pending Receive ณ วันทีถ่ งึ กาหนดให้สทิ ธิ (Record date) จะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์
เนื่องจากไม่มหี ลักทรัพย์สาหรับส่งรายชื่อเพื่อรับสิทธิ ณ วันดังกล่าว สานักหักบัญชี จะเป็ นตัวกลางในการเรียกร้อง
เงินค่าปรับเพือ่ ทดแทนสิทธิประโยชน์ (Financial Benefit) ทีค่ วรได้รบั ตัวอย่างตามตารางด้านล่าง
สิ ทธิ ประโยชน์
XD
XI
XA
XP
XR
XN
XE
XB

คาอธิ บาย
ผูซ้ อ้ื หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิรบั เงินปนั ผล
ผูซ้ อ้ื หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิรบั ดอกเบีย้
ผูซ้ อ้ื หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิทกุ ประเภททีบ่ ริษทั ประกาศให้ในคราวนัน้
ผูซ้ อ้ื หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิรบั เงินต้นทีบ่ ริษทั ประกาศจ่ายคืนในคราวนัน้
ซือ้ หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ ออกใหม่
ซือ้ หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
แสดงการปิ ดสมุดทะเบียนพักโอนหุน้ เพือ่ ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการนาตราสารสิทธิไปแปลง
ซือ้ หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ ออกใหม่
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โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการดังต่อไปนี้
 สานักหักบัญชี แจ้งจ านวนเงิน ค่า ปรับ 3 ซึ่งคิด เป็ น 115% ของมูล ค่าสิทธิป ระโยชน์ ท่คี วรได้ ให้แ ก่ (1)
สมาชิกสานักหักบัญชีทผ่ี ดิ นัดส่งมอบและ (2) สมาชิกสานักหักบัญชี หรือ Settlement Agent ทีม่ สี ถานะ
Pending Receive ณ วัน Record Date ทราบ เพือ่ พิจารณาชาระหรือรับชาระเงินตามจานวนดังกล่าว
 หากทัง้ 2 ฝา่ ยตกลงรับและจ่ายตามจานวนเงินทีไ่ ด้รบั แจ้ง4 ให้สมาชิกสานักหักบัญชีหรือ Settlement Agent
ทีม่ สี ถานะ Pending Receive ณ วัน Record Date จัดส่งรายละเอียดการรับชาระเงิน เช่น เลขทีบ่ ญ
ั ชีเงิน
ธนาคาร ให้แก่สานักหักบัญชี เพือ่ ทีจ่ ะได้ประสานงานส่งต่อให้กบั สมาชิกสานักหักบัญชีทผ่ี ดิ นัด
 เมือ่ ทัง้ 2 ฝา่ ย ได้รบั และจ่ายเงิน เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ให้จดั ส่งหลักฐานการโอนเงินมายังสานักหักบัญชี
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ค่าปรับจากการไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์เนื่องจากไม่มรี ายชือ่ ณ วัน Record Date เป็ นเงินสดสกุลบาท
หากไม่ยนิ ยอมจ่ายหรือรับเงินตามจานวนที่ได้รบั แจ้ง สานักหักบัญชี จะแจ้งรายชือ่ เพื่อให้ทงั ้ 2 ฝา่ ย ตกลงเรียกเงินค่าปรับระหว่างกัน
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