ประกาศบริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง การซื้อเพื่อส่ งมอบหลักทรัพย์ ทผี่ ดิ นัด (Buy-in)
ตามที่ขอ้ บังคับของสานักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หลักเกณฑ์ 603.05 กาหนดให้
ส านัก หัก บัญ ชี ด าเนิ น การซื้ อ หลัก ทรั พ ย์เ พื่ อ ส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์ที่ ผิ ด นัด ให้แ ก่ ส มาชิ ก ผูม้ ี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ
และส านัก หั ก บัญ ชี ไ ด้อ อกประกาศเรื่ อ งการซื้ อ เพื่ อ ส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์ที่ ผิ ด นัด (Buy-in) ลงวัน ที่
14 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น
ส านัก หัก บัญ ชี ข อยกเลิ ก ประกาศฉบับ ดัง กล่ า ว และก าหนดการซื้ อ หลัก ทรั พ ย์เ พื่ อ ส่ ง มอบ
หลักทรัพย์ที่ผิดนัด (Buy-in) ดังต่อไปนี้แทน
1. สานักหักบัญชี จะทาการซื้ อหลักทรัพย์จดทะเบียนตามแต่ละประเภทหลักทรัพย์จดทะเบี ยน
เพื่อส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด (Buy-in) ให้สมาชิกผูม้ ีสิทธิ ได้รับตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ตราสารทุน
สานักหักบัญชี จะเสนอซื้ อในราคาที่เพิ่มขึ้นอีก 5 ช่วงราคาจากราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้า
หรื อราคาเสนอซื้ อที่ดีที่สุด ณ เวลา 11.30 นาฬิกา แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า และให้ถือว่าเป็ นราคาซื้ อขาย
(Final Buy-in) ในวันนั้น และจะเสนอซื้ อในวันต่อไปในราคาที่ เพิ่ มขึ้ นอี ก 2 ช่ วงราคาจากราคาซื้ อขาย
ในวันทาการก่ อนหน้า หรื อราคาปิ ดในวัน ทาการก่ อนหน้า หรื อราคาเสนอซื้ อที่ ดีที่สุด ณ เวลา 11.30
นาฬิกา แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
(2) ตราสารหนี้ภาครัฐ
สานักหักบัญชี จะเสนอซื้ อในราคาที่เพิ่มขึ้นอีก 12 บาทจากราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้า
หรื อราคาเสนอซื้ อที่ดีที่สุดของราคาปิ ดวันทาการก่อนหน้า แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า และให้ถือว่าเป็ นราคา
ซื้ อขาย (Final Buy-in) ในวันนั้น และจะเสนอซื้ อในวันต่อไปในราคาที่เพิ่มขึ้นอีก 6 บาทจากราคาซื้ อขาย
ในวันทาการก่อนหน้า หรื อราคาปิ ดในวันทาการก่อนหน้า หรื อราคาเสนอซื้ อที่ดีที่สุดของราคาปิ ดวันทาการ
ก่อนหน้า แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
2. ในกรณี ที่สานักหักบัญชี ไม่สามารถซื้ อหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 1 เพื่อส่ งมอบรายการ
ที่ผิดนัด (Buy-in) ได้ครบทั้งจานวนในวันนั้นและหลักทรัพย์น้ นั มีรายการซื้ อเพื่อส่ งมอบรายการที่ ผิดนัด
(Buy-in) ในวันทาการถัดไป สานักหักบัญชีจะรวมจานวนหลักทรัพย์ที่ตอ้ งซื้ อเพื่อส่ งมอบรายการที่ผิดนัด
(Buy-in) เพิ่มขึ้ นเข้ากับจานวนหลักทรัพย์ที่เหลือ โดยเสนอซื้ อเป็ นรายการเดี ยวและจะใช้ราคาเดี ยวกับ
รายการที่ยงั ไม่สามารถซื้ อเพื่อส่ งมอบรายการที่ผิดนัด (Buy-in) ได้ครบจานวน

3. ในกรณี ที่มีผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์มากกว่าหนึ่งราย สานักหักบัญชีจะทาการคัดเลือกตามลาดับเวลา
4. ในกรณี ที่มีสมาชิ กผูผ้ ิดนัดมากกว่าหนึ่ งราย สานักหักบัญชี จะทาการส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ซ้ื อ
เพื่อส่ งมอบรายการที่ผิดนัดให้แก่สมาชิกผูผ้ ิดนัดตามลาดับดังต่อไปนี้
4.1 สมาชิกผูผ้ ิดนัดก่อน
4.2 ในกรณี ที่มีสมาชิกผูผ้ ิดนัดหลายรายในหลักทรัพย์เดียวกัน วันเดียวกัน สานักหักบัญชี จะ
จัดสรรให้กบั สมาชิกผูผ้ ิดนัดที่มีจานวนหลักทรัพย์ที่ผิดนัดตามหน่วยการซื้ อขายเรี ยงลาดับจากน้อยไปมาก
ในกรณี ที่การจัดสรรตามวรรคหนึ่งไม่ลงตัว สานักหักบัญชี จะจัดสรรจานวนหลักทรัพย์
ส่ วนที่เหลือโดยการสุ่ มคัดเลือก (Random)
5. ให้สมาชิ กผูผ้ ิดนัดเป็ นผูร้ ั บผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดจากการซื้ อเพื่อส่ งมอบรายการที่ ผิดนัด
(Buy-in) ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
(ลงนาม) ภัทรวสี สุวรรณศร
(นางสาวภัทรวสี สุ วรรณศร)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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