ประกาศบริษทั สํ านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
เรือง การซือเพือ ส่ งมอบหลักทรัพย์ ทผี ดิ นัด (Buy-in)
ตามทีขอ้ บังคับของสํานักหักบัญชี (ในส่ วนที เกี ยวกับหลักทรัพย์) หลักเกณฑ์ 603.05 กําหนดให้
สํานักหักบัญชี ดาํ เนิ นการซื- อหลักทรั พย์เพื อส่ งมอบหลักทรั พย์ทีผิดนัดให้แก่ สมาชิ กผูม้ ี สิทธิ ได้รับและ
สํ า นัก หัก บัญ ชี ไ ด้อ อกประกาศเรื  อ งการซื - อ เพื อ ส่ ง มอบหลัก ทรัพ ย์ที ผ ิด นัด (Buy-in) ลงวัน ที
9 กุมภาพันธ์ 2553 นั-น
สํา นัก หัก บัญ ชี ข อยกเลิ ก ประกาศฉบับ ดัง กล่ า ว และกํา หนดการซื- อหลักทรั พย์เพื อส่ งมอบ
หลักทรัพย์ทีผิดนัด (Buy-in) ดังนี1. สํานักหักบัญชี จะทําการซื- อหลักทรัพย์จดทะเบียนตามแต่ละประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน
เพือส่ งมอบหลักทรัพย์ทีผิดนัด (Buy-in) ให้สมาชิกทัว ไปผูม้ ีสิทธิ ได้รับตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี(1) ตราสารทุน
สํานักหักบัญชี จะเสนอซื- อในราคาที เพิมขึ- นอีก 5 ช่ วงราคาจากราคาปิ ดวันก่อนหน้า
หรื อราคาเสนอซื- อทีดีทีสุด ณ เวลา 10.30 นาฬิกา แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า และให้ถือว่าเป็ นราคาซื- อขาย
(Final buy-in) ในวันนั-น และจะเสนอซื- อในวันต่อไปในราคาทีเพิมขึ-นอีก 2 ช่วงราคาจากราคาซื- อขายใน
วันแรกหรื อราคาปิ ดในวันแรก หรื อราคาเสนอซื- อทีดีทีสุด ณ เวลา 10.30 นาฬิกา แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
(2) ตราสารหนี-ภาครัฐ
สํานักหักบัญชี จะเสนอซื- อในราคาที เพิมขึ- นอีก 12 บาทจากราคาปิ ดวันก่อนหน้า หรื อ
ราคาเสนอซื- อที ดีทีสุดของราคาปิ ดวันก่อนหน้า แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า และให้ถือว่าเป็ นราคาซื- อขาย
(Final buy-in) ในวันนั-น และจะเสนอซื- อในวันต่ อไปในราคาที เ พิ ม ขึ- นอี ก 6 บาทจากราคาซื- อขาย
ในวัน แรก หรื อ ราคาปิ ดในวัน แรก หรื อ ราคาเสนอซื- อ ที ดี ที สุ ด ของราคาปิ ดวัน ก่ อ นหน้า แล้ว แต่
ราคาใดจะสูงกว่า
2. ในกรณี ทีสาํ นักหักบัญชีไม่สามารถซื- อหลักทรัพย์จดทะเบียนตาม 1. เพือส่ งมอบรายการทีผิด
นัด (Buy-in) ได้ค รบทั-งจํา นวนในวันนั-นและหลักทรัพ ย์น- ันมีร ายการซื- อเพือส่ งมอบรายการที ผิด นัด
(Buy-in) ในวันถัดไป สํานักหักบัญชีจะรวมจํานวนหลักทรัพย์ทีตอ้ งซื- อเพือส่ งมอบรายการทีผิดนัด (Buy-in)
เพิ มขึ- นเข้ากับจํานวนหลักทรั พย์ทีเหลื อ โดยเสนอซื- อเป็ นรายการเดี ยวและจะใช้ราคาเดี ยวกับรายการ
ทียงั ไม่สามารถซื- อเพือส่ งมอบรายการทีผิดนัด (Buy-in) ได้ครบจํานวน
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3. ในกรณี ที มี ผู ้เ สนอขายหลัก ทรั พ ย์ม ากกว่ า หนึ งราย สํ า นัก หั ก บัญ ชี จ ะทํา การคัด เลื อ ก
ตามลําดับเวลา
4. ในกรณี ทีมีสมาชิ กผูผ้ ิดนัดมากกว่าหนึ งราย สํานักหักบัญชี จะทําการส่ งมอบหลักทรัพย์ทีซ-ื อ
เพือส่ งมอบรายการทีผิดนัดให้แก่สมาชิกผูผ้ ิดนัดตามลําดับดังต่อไปนี(1) สมาชิกผูผ้ ิดนัดก่อน
(2) ในกรณี ทีมีสมาชิกผูผ้ ิดนัดหลายรายในหลักทรัพย์เดียวกัน วันเดียวกัน สํานักหักบัญชี จะ
จัดสรรให้กบั สมาชิกผูผ้ ิดนัดทีมีจาํ นวนหลักทรัพย์ทีผิดนัดตามหน่วยการซื- อขายเรี ยงลําดับจากน้อยไปมาก
ในกรณี ทีการจัดสรรตามวรรคหนึ งไม่ลงตัว สํานักหักบัญชี จะจัดสรรจํา นวนหลักทรัพ ย์
ส่ วนทีเหลือโดยการสุ่ มคัดเลือก (random)
5. ให้สมาชิ กผูผ้ ิดนัดเป็ นผูร้ ั บผิดชอบค่ าใช้จ่ายที เกิ ดจากการซื- อเพื อส่ งมอบรายการที ผิดนัด
(Buy-in) ทีเกิดขึ-นทั-งหมด
ทั-งนี- ให้ใช้บงั คับตั-งแต่วนั ที 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 21 สิ งหาคม 2558
(ลงนาม) อุดมวรา เดชส่ งจรั ส
(นางอุดมวรา เดชส่ งจรัส)
ผูร้ ับมอบอํานาจ
บริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
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