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New Depository and New Cash Equity Clearing Systems

Account Opening
คําถาม/ประเด็น
1. รูปแบบ Account มีกแบบ
ี
และมีวธิ กี ารทํางานอย่างไร

คําตอบ
• แบบ Model 1 – Client Account Level: เปิ ดบัญชีฝากคู่กบั บัญชีซอ4ื ขายเสมอ
กล่าวคือ 1 Trading Account คู่กบั 1 Depository Account (1 Trading Account
: 1 Depository Account) โดยลูกค้า 1 ราย อาจมี Trading Account หลายบัญชี
ก็ได้ ดังนัน4 จํานวนบัญชีฝากเท่ากับจํานวน Trading Accounts จะทําให้
reconcile ข้อมูลระหว่าง Back office กับ PTI ง่าย
• แบบ Model 2 – Client Level เปิ ดบัญชีฝาก 1 บัญชีสาํ หรับลูกค้า 1 คนซึงมี
จํานวน Trading Accounts หลายบัญชี กล่าวคือ Many Trading Accounts : 1
Depository Account จะทําให้ reconcile ข้อมูลระหว่าง Back office กับ PTI ได้
ยากกว่าแบบที 1
2. ช่องทางดําเนินการเปิ ดบัญชี ช่องทางที 1 ผ่าน API message: หากระบบ Back Office ของสมาชิกมี
ความสามารถในการส่ง API message สมาชิกสามารถเปิ ดบัญชีที Back office และ
ให้ระบบส่ง API message ของเปิ ดบัญชีฝากหลักทัรพย์ในระบบ PTI ของ TSD ได้
จะทําให้สมาชิกสามารถทํางานเพียงครัง4 เดียว ไม่ได้ทาํ ให้ขนั 4 ตอนการปฏิบตั งิ าน
เพิมขึน4
ั นาระบบงาน
ช่องทางที 2 เปิ ดบัญชีทระบบ
ี
TSD โดยตรง: หากสมาชิกไม่ได้พฒ
เพิมเติมเพือให้สง่ API message ได้ หลังจากทีสมาชิกเปิ ดบัญชีทระบบ
ี
Back
Office แล้ว สมาชิกต้องเปิ ดบัญชีฝากหลักทรัพย์ทระบบ
ี
PTI ของ TSD ด้วย จะทํา
ให้สมาชิกทํางาน 2 ครัง4
ทัง4 นี4สมาชิกสามารถเปิ ดบัญชีฝากหลักทรัพย์ในระบบ PTI ได้ 2 วิธี ดังนี4
1. Key-in ผ่านระบบ PTI ทีฟงั ก์ชนั Account Management
2. Upload file – Account Profile Upload
3. การเปิ ด account Model #2 • สามารถทําได้
รองรับกรณี ลูกค้า 1 รายมี
มากกว่า 1 depository
account ได้หรือไม่
4. การเปิ ดบัญชีในระบบงาน
• ศูนย์รบั ฝากจะใช้ขอ้ มูลทีสมาชิก Indentify ความสัมพันธ์ไว้ว่า Trading
ศูนย์รบั ฝากตามรูปแบบ
Account ใด จะเป็ น Depository Account ใดในระบบงานของศูนย์รบั ฝาก (Map
Model#2 (Many Trading
Trading Account กับบัญชี Depository account ในระบบ PTI)
Accounts : 1 Depository • ในวัน Settlement TCH และ TSD ดําเนินการตามขัน4 ตอน ดังนี4
Account) กรณีลกู ค้า 1 ราย
1. TCH ประมวลผล Net ตาม Trading Account ทีได้รบั จากตลาดหลักทรัพย์
มี 3 บัญชี ขายหุน้ ในบัญชีที
และนําส่งให้ศนู ย์รบั ฝาก ดังนัน4 จากตัวอย่าง TCH ประมวลผล Trading
1 แต่มหี ุน้ อยู่ในบัญชี 2
Account บัญชีที 1 เป็ น Net ส่งมอบและ Trading Account บัญชีที 3 เป็ น
และซือ4 หุน้ ทีบัญชีที 3 ศูนย์
Net รับมอบ
รับฝากทราบได้อย่างไร และ
2. ศูนย์รบั ฝากจะทําการ map ข้อมูลบัญชี Trading Account บัญชีที 1 และ
จะดําเนินการอย่างไร
Trading Account บัญชีที 3 กับ Depository A/C เช่น บัญชเลขที 123
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คําตอบ
ทัง4 นี4 แม้ Depository A/C จะเป็นบัญชีเดียวกัน ศูนย์รบั ฝากจะไม่ Net
ภาระการส่งมอบ-รับมอบของบัญชีที 1 และ บัญชีที 3 แต่จะดําเนินการตาม
ข้อมูลทีได้รบั จาก TCH
3. เวลา 12.30 น.ศูนย์รบั ฝากจะโอนหุน้ เพือเตรียมส่งมอบ (Sweep up) จาก
Depository A/C เลขที 123 ตามจํานวน Net ส่งมอบ ของ Trading
Account บัญชีที 1.
4. เวลา 14.30 น. ศูนย์รบั ฝากจะส่งมอบหุน้ (sweep down) เข้า Depository
Account เลขที 123 ตามจํานวน Net รับมอบของ Trading Account บัญชี
ที 3
5. การเปิ ดบัญชีตอ้ งดําเนินการ • เพือป้องกันปญั หาการส่งมอบหลักทรัพย์ สมาชิกควรเปิ ดบัญชีฝากหลักทรัพย์
เมือไร
กับ TSD พร้อมระบุเลขทีบัญชีซอ4ื ขายให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จ ก่อนที TCH จะ
นําส่งรายงานสรุปการประมวลผล Net obligation จากการซือ4 ขายภายในเวลา
10.30 น.ของวันที T+3
6. เมือเริมใช้ระบบใหม่ครัง4 แรก • TSD จะดําเนินการ Migrate ข้อมูลทีสมาชิกจัดเตรียมทัง4 หมดดังต่อไปนี4 เข้า
ทําอย่างไร
ระบบ PTI
1. การเปิ ดบัญชีพร้อมการ Map Trading และ Shareholder ของลูกค้าทัง4 หมด
2. การโอนหุน้ จากบัญชี Omnibus ไปยังบัญชีลกู ค้า (Segregate Depository
Account)
3. การโอนหุน้ ทีเข้าคิวจอง Room ในบัญชี Omnibus ไปยังบัญชีลกู ค้า
(Segregate Depository Account)
4. รายการจํานําให้สมาชิกเตรียมเปิ ดบัญชี Segregate Depository Account
และ Map Shareholder
5. การเครดิตหุน้ เตรียมเปิ ดบัญชี Segregate Depository Account และ
Map Shareholder โดยระบุ Brokerage Account ID เพือรองรับการ
เครดิตหุน้ ลูกค้าทีมีการจํานํา
• TCH จะดําเนินการ Migrate ข้อมูล ดังต่อไปนี4เข้าระบบงาน New Clearing
1. รายการซือ4 ขายทีคงค้าง (pending settlement trades) => TCH เตรียม
ข้อมูล
2. รายการ NVDR Adjustment รายการ Pre-settlement Matching
Transaction ทีสมาชิกดําเนินการสร้างรายการทีระบบ PSMS ในช่วงเวลาที
กําหนดให้ดาํ เนินการได้ => สมาชิกต้องดําเนินการบนระบบ PSMS
3. รายการแก้ไขรายการซือ4 ขาย (Trade Amendment) ทีสมาชิกดําเนินการ
สร้างจากระบบ Back office => สมาชิกเตรียมข้อมูล
4. NVDR/TTF Late Settlement Outstanding => TCH เตรียมข้อมูล
5. SBL Outstanding ของ สมาชิกทีเป็ น borrower => TCH เตรียมข้อมูล
6. Securities Default Outstanding => TCH เตรียมข้อมูล
• TSD และ TCH จะแจ้งรายละเอียดเรือง Data Migration อีกครัง4 หนึง เมือจะเริม
ใช้งานระบบใหม่
7. กรณีระบบ Back office ของ • การเปิ ดบัญชีฝากแบบนี4เป็ นรูปแบบที 2 (Model 2) คือ Many Trading
Broker เปิ ดบัญชีลกู ค้าไม่
Accounts map to One Depository Account (Many to one) ดังนัน4 ระบบ Back
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คําตอบ
เหมือนกับทีเปิ ดในระบบ
office ของ Broker จะต้องมีโปรแกรมเพือ รวมบัญชีซอ4ื ขายของลูกค้ารายนัน4
PTI จะทําอย่างไร เนืองจาก
และสร้างเป็ นบัญชีฝาก 1 บัญชี และส่งรายการเปิ ดบัญชีฝากดังกล่าวเข้าสูร่ ะบบ
ทีระบบ Back Office จะเปิ ด
PTI
บัญชีเพือบันทึกจํานวนหุน้
ตาม Trading Account ซึง
โดยทัวไปมี 3 บัญชี ได้แก่
1. บัญชีสาํ หรับ Cash
Balance 2. บัญชีสาํ หรับ
Credit Balance และ 3.
บัญชีสาํ หรับ Cash Account
แต่สมาชิกจะเปิ ดบัญชีฝาก
หลักทรัพย์สาํ หรับลูกค้าราย
นี4ที TSD เพียง 1 บัญชี
8. เลขทีบัญชีฝากไม่
• แม้ว่าสมาชิกสามารถใช้เลขทีบัญชีต่างกันได้ แต่เพือความสะดวกสมาชิกควรใช้
จําเป็ นต้องเป็ นบัญชี
เลขทีบัญชีเดียวกัน
เดียวกับบัญชี Trade ใช่
หรือไม่
9. หากมีก ารเปิ ดบัญชีซ4ือขาย • สมาชิกเปิ ดบัญชีซ4ือขายของลูกค้าทีระบบ Back office ของสมาชิกและส่ง
ของลูกค้าระหว่างวัน จะต้อง
message API มาเปิ ดบัญชีฝากหลักทรัพย์ทระบบของ
ี
TSD (PTI) ได้ทนั ที แต่
เปิ ดบัญชีอนที
ื ใดบ้าง
หากสมาชิกไม่ม ี API สมาชิกสามารถมาเปิ ดบัญชีทระบบของ
ี
TSD ภายหลังได้
แต่ตอ้ งดําเนินการก่อน Cut-off time ของ Settlement date (10.30 น.)
• หากสมาชิกไม่เปิ ดบัญชีฝากหลักทรัพย์ของลูกค้าที PTI
- ถ้าลูกค้ามีหน้าทีต้องส่งมอบหุ้น ระบบจะไม่สามารถ Sweep up ได้ ทําให้
สมาชิกผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ต่อ TCH
- ถ้าลูกค้ามีหน้าทีรับมอบหุน้ ระบบจะไม่สามารถ Sweep down ได้ ทําให้หุน้ ที
ได้รบั จากการ settlement จะเก็บอยู่ในบัญชี SINK account แทน ซึงสมาชิก
จะต้องโอนหุน้ เอง
10. ขอ Guideline ในการเปิ ด
• Model ในการเปิ ดบัญชีและการทํารายการ PSMS เพือบัญชีบริษทั หลักทรัพย์
บัญชีเพือ trade กองทุน
จัดการกองทุน (บลจ.) ขึน4 กับ Broker และ Custodian ตกลงรูปแบบกัน โดยมี
และ allot ให้ custodian
ทางเลือกดังนี4
เก็บรักษา underlying
• Model 1 Broker เปิ ดทัง4 บัญชีแม่และบัญชีลกู และทํา Trade allotment จากบัญชี
แม่ไปบัญชีลูก และทํา PSMS แบบ one-to-one เพือ match กับรายการ PSMS
ของ Custodian ทีระบุเลขทีบัญชีกองลูก
• Model 2 Broker เปิ ดเฉพาะบัญชีแม่ และส่งรายการ PSMS โดยระบุเลขทีบัญชี
แม่ โดยส่งรายการ PSMS ด้วยจํานวนรายการเท่ากับจํานวนกองลูก เพือ match
กับรายการ PSMS ของ Custodian ทีระบุเลขทีบัญชีกองลูก
11. shareholder มีทอยู
ี ่
• ในการเปิ ดบัญชีฝากในระบบงานศูนย์รบั ฝาก สมาชิกสามารถเปิ ดบัญชีได้เอง
แตกต่างกันศูนย์รบั ฝาก
โดยสมาชิกจะต้อง map ข้อมูลเพิม 2 เรือง
พิจารณาอย่างไร และโดย
 การ map กับ Trading Account เพือประโยชน์ในการ sweep หุน้
สรุป เมือสมาชิกเปิ ดบัญชี
สําหรับส่งมอบ – รับมอบหุน้
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ฝากหลักทรัพย์จะต้องแจ้ง
ข้อมูลศูนย์รบั ฝากในเรือง
ใดบ้าง

คําตอบ
 การ map กับ Shareholder เพือประโยชน์ในการส่งรายชือปิ ดสมุด
ทะเบียน
ในกรณีน ีตอ้ งมี shareholder profile เท่ากับจํานวนทีอ" ยูข่ องลูกค้า ดังนัน จะต้อง
มี Depository Account อย่างน้อย 2 บัญชีเนือ" งจาก Many shareholder profiles map
to one depository account ไม่ได้ แต่ One shareholder profile map to many
depository accounts หรือ One shareholder profile map to one depository
account ได้
การ Map Depository Account กับ Trading Account และ Shareholder Profile
Depository Trading
Map
Shareholder
Map
Account
Account
(1) กับ (2)
Profile
(1) กับ (3)
(1)
(2)
(3)


One
One
One

One
One
Many
X

Many
One
One
X


One
Many
One

หลักการ: Map Shareholder กับ Depository Account และ Trading
Account
1. One shareholder profile can be mapped to one depository
account or many depository accounts.
2. One depository account can be mapped to one trading
account or many trading accounts.
12. สามารถสร้าง shareholder
profile 2 profile ทีมีขอ้ มูล
เหมือนกันได้หรือไม่

• shareholder profile 2 profile ไม่สามารถมีขอ้ มูลเหมือนกันทัง4 หมดได้
• สําหรับลูกค้า 1 รายทีต้องการสร้างข้อมูล shareholder profile มากกว่า 1
shareholder profile จะต้องสร้างข้อมูล shareholder profile โดยกําหนด
Brokerage account ให้แตกต่างกัน และจะต้องมี Depository Account
มากกว่า 1 account
13. ถ้าผูถ้ อื หุน้ 1 คน มีหลาย
• การส่งหนังสือรับรองหักภาษีและการคํานวณสิทธิประโยชน์ของนายทะเบียนจะ
shareholder profile หนังสือ
ยังคงหลักการเดิม ผูถ้ อื หุน้ ทีมีชอ,สกุ
ื ลและทีอยู่เหมือนกันจะส่งหนังสือรับรองหัก
รับรองหักภาษีจะรวมส่ง
ภาษีไปทีอยู่เดียว
หรือไม่
14. ถ้ามีการย้าย Branch
• สมาชิกสามารถ map Trading ID กับ Depository Account เพิมได้ แต่ถา้ 1
เปลียน Trading ID
Depository Account มี 1 Trading ID สมาชิกต้องทําการ Rectify Trading ID
(Trading Account) และ
(Trading Account) ในระบบ New Clearing หากอยูใ่ นช่วงก่อน settlement
ลูกค้า 1 คนมีหลาย Trading
ID (Trading Accounts)
15. การปิ ดบัญชี มี FIXML จาก • การปิ ดบัญชีสาํ หรับ Equity market ใน Phase แรกยังไม่รองรับการส่งคําสังด้วย
Back office ไประบบ TSD
FIXML ต้องทําการปิ ดบัญชี/Inactive บัญชีที PTI
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หรือไม่

คําตอบ
• ถ้าลูกค้าคนเดิมปิ ดบัญชีแล้วและอาจกลับมาเปิ ดใหม่และต้องการใช้เลขทีบัญชี
เดิม ดังนัน4 สมาชิกไม่ควรปิ ดบัญชี ควรทําการ Inactive บัญชี
16. ในระบบใหม่ กรณีเปิ ดบัญชี • ถ้าเปิ ดบัญชี Credit Balance แล้วไม่ตอ้ งเปิ ดบัญชี pledge อีก
pledge อยู่แล้วยังต้องเปิ ด
บัญชีใหม่อกี หรือไม่
17. กรณีลกู ค้ามีการจํานําหุน้
• สามารถใช้บญ
ั ชีทเปิ
ี ดกับศูนย์รบั ฝากในระดับ Segregate Account บัญชีเดียว
ควรเปิ ดบัญชีอย่างไร
โดยไม่ตอ้ งเปิ ดบัญชีเพิม โดยกรณีจาํ นําจะมี status ที Account แจ้งให้สมาชิก
ทราบ
18. Interface file ทีส่งให้กบั
• ข้อ 4.7 เรือง Account management เป็ น interface file ของ Derivatives
สมาชิก ในข้อ 4.7 เรือง
อย่างไรก็ตาม TCH จะปรับปรุง Interface file โดยระบุตลาดให้ชดั เจน
Account management
เป็ น interface file ของ
Equity หรือ Derivatives

Trade Registration & Amendment
คําถาม/ประเด็น
คําชีLแจง
• ข้อจํากัดรายการ Gross
• รายการซือ4 ขาย Big lot ทีมีจาํ นวน 1 ล้านหุน้ หรือ 3 ล้านบาท สามารถทํา
Settlement ทีจะ
รายการซือ4 ขายระหว่างวันได้ แต่หากการซือ4 ขายดังกล่าวมีราคาทีไม่ได้อยูใ่ น
Settlement ในวันทีทําการ
ceiling-floor band หรือปริมาณการซือ4 ขายสูงมากจนอาจมีผลต่อสภาพปกติ
ซือ4 ขาย (วันที T) กรณีฝา่ ย
ของตลาด สมาชิกจะต้องบันทึกรายการซือ4 ขายดังกล่าวเข้าสูร่ ะบบในช่วง offกํากับการซือ4 ขายของ SET
market hour (หลังตลาดปิ ด) ซึงจะส่งผลให้สมาชิกไม่สามารถ Settle รายการ
ขอความร่วมมือจากสมาชิก
ดังกล่าวได้ในวันที T
ไม่ให้สง่ รายการ Big lot
• เนืองจากมูลค่า Settlement ของ Gross Deal มักจะมีมลู ค่าสูงมาก TCH
Trade ในระหว่างวัน
ขอให้สมาชิกแจ้งให้ Settlement Bank ทราบล่วงหน้า 1 วัน โดยสมาชิก
เนืองจากอาจทําให้ราคา
จะต้องนําส่งข้อมูลทีสมาชิกได้ประสานงานกับ Settlement Bank เกียวกับ
ของหุน้ เบียงเบน
จํานวนเงินทีจะรับมอบหรือส่งมอบให้เจ้าหน้าทีทีเกียวข้องของ Settlement
Bank ทราบแล้วเป็ นการล่วงหน้า มาที TCH ซึงในการติดต่อกับ Settlement
Bank นัน4 สมาชิกไม่ตอ้ งระบุชอหุ
ื น้ จํานวนหุน้ แจ้งเฉพาะข้อมูลด้านเงิน เพือที
TCH จะนําส่งต่อให้กบั หน่วยงานทีเกียวข้องกับ Settlement ในระบบ
BAHTNET ของ Settlement Bank และ ธนาคารแห่งประเทศไทย ต่อไป
• การแก้ไขรายการซือ4 ขาย
• การแก้ไขรายการซือ4 ขายจากระบบ Front office จะผ่านทาง SET connect มา
deal ที match แล้ว
ที clearing system ซึงเป็ น one way เท่านัน4 โดยจะไม่ได้รบั feed ตอบกลับ
• ถ้าแก้ไขรายการซือ4 ขายจากระบบ Back Office ของสมาชิกทีส่งด้วย FIXML
message มาที Clearing system จะได้รบั feed ตอบกลับแบบ Real time
• Trade amendment เป็ น
• ใช่: Trade amendment เป็ นฟงั ก์ชนงานที
ั
ใช้แก้ไขรายการซือ4 ขายใน clearing
ฟงั ก์ชนที
ั ทํางานบนระบบ
system โดยสมาชิกต้องอ้างอิง Deal จากการซือ4 ขาย ซึงต้องเป็น Deal ทียัง
New clearing สําหรับ
ไม่ Settle เท่านัน4 ยกเว้นรายการ NVDR Extension ซึงสามารถแก้ไขรายการ
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คําถาม/ประเด็น
รายการทียังไม่ Settlement
ใช่หรือไม่

คําชีLแจง
ได้หลังจาก Settlement ไปแล้ว โดยสามารถเลือก Deal ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3
เดือน
• ในการแก้ไขรายการซือ4 ขาย (rectify trade) สมาชิกสามารถดําเนินการได้
ตัง4 แต่วนั ที T โดยระบบ Clearing จะ recalculate net obligation ให้ ทัง4 นี4
สมาชิกจะต้องแก้ไขก่อน Cut-off time ของการทํารายการเพือให้มผี ลต่อการ
Settlement ในวันนัน4
• Broker สามารถนําข้อมูลที • ข้อมูลทีได้จาก บลจ. อาจมีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน และมี Format ไม่ตรงตามที
ได้จาก บลจ. ในตอนเย็น
TCH กําหนด ซึงสมาชิกอาจต้องใส่ขอ้ มูลเพิม และแปลง Format ให้
มา Upload เข้าระบบ
เหมือนกับ Format ของ TCH จึงจะสามารถ Upload เข้าระบบ Clearing ใน
Clearing เพือทํา Allotment
หน้าจอ Trade Amendment หรือส่ง API message ได้
ได้หรือไม่
• Trade Amendment ทีเป็ น • ไม่สามารถทําได้: เนืองจากการทํา trade allotment ของกองทุน จะต้องใช้
บัญชีกองทุน จะรวมบัญชี
ฟงั ก์ชนั trade amendment ในระบบ New Clearing ซึงต้องอ้างอิง deal แต่
จากบัญชีกองแม่หลายบัญชี
ละ deal ดังนัน4 ระบบจะตรวจสอบข้อมูลตาม deal คือ ใน 1 trade (ด้านซือ4
แล้วค่อยส่งจํานวน
หรือ ด้านขาย ของ deal) ต้องมี account เดียว (กรณีน4ีเป็ นบัญชีแม่) ทีได้รบั
หลักทัรพย์แยกให้กบั บัญชี
การจับคูจ่ ะสามารถแตกออกเป็นหลาย trade ได้ตามจํานวนกองลูก ทัง4 นี4
สมาชิกสามารถทําพร้อมกันได้หลายๆ deal โดยระบบจะเช็คยอดรวมของหุน้
กองลูก ระบบรองรับหรือไม่
ที split แล้วจะต้องตรงกับจํานวนหุน้ ในแต่ละ trade ทีทําการแก้ไขรายการ
ซือ4 ขาย
• การแก้ไขรายการซือ4 ขาย
• การแก้ไขรายการซือ4 ขาย NVDR ทีผิดพลาดในระบบ New Clearing ต้อง
NVDR ผิดพลาด ทัง4 ก่อน
อ้างอิง Deal ซือ4 ขายเช่นเดียวกับปจั จุบนั เนืองจากเป็ นเกณฑ์ที กลต. กําหนด
Settlement และ ภายหลัง
ว่าการแก้ไขรายการซือ4 ขาย NVDR ต้องเป็ นความประสงค์และมาจากคําสัง
ของลูกค้าเท่านัน4 หากให้ระบบคัดเลือก Deal ตามลําดับ FIFO อาจได้ Deal ที
Settlement อ้างอิง Order
ไม่ตรงตามประสงค์ของลูกค้าได้ ดังนัน4 สมาชิกจึงมีความจําเป็ นทีจะต้องเลือก
หรือ Deal ทีระบบการซือ4
Deal ทีต้องการแก้ไข NVDR แต่ละ Deal เอง
ขาย
• สมาชิกสามารถเลือก Order • หากสมาชิกต้องการทราบเลขที Order สามารถสืบค้นจาก Position Ledger
ซึงจะมี field “Order ID” ซึงแสดงค่าเลขที Order
เพือแก้ไขได้ครัง4 เดียวซึงมี
หลาย ๆ Deal เช่น 1
Order ทีประกอบด้วย Deal
จํานวน 2,000 Deal เป็ น
ต้น
• Sub-broker ทํารายการ
• ถ้า Sub-broker เป็ น clearing member ข้อมูล Net Trading (Net 1) จะแสดง
trade ผ่าน broker ในระบบ
รายการซือ4 ขายของ Sub-broker
new clearing ข้อมูล Net 1
จะแสดงรายการของ Sub
broker หรือไม่
• TCH ดําเนินการกรณีที
• วันทีทําการซือ4 ขาย (วันที T) ภายในเวลาทีระบบ SET Connect เปิ ด
Broker ทําการแก้ไข
ให้บริการ TCH รับข้อมูลการแก้ไขรายการซือ4 ขาย ทัง4 จาก Front Office
รายการซือ4 ขายจาก 2
Application ทีทํารายการแก้ไขผ่าน SET Connect แต่ระบบ Clearing ไม่
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คําถาม/ประเด็น
ช่องทาง คือ Front Office
และ Back Office อย่างไร

•

• รายการ Give-up/Take-up •
ทีสมาชิกดําเนินการผ่าน
ระบบงาน New Clearing
ในวันทีซือ4 ขาย (T) ระบบจะ
ดําเนินการล้างรายการซือ4
ขายของสมาชิกฝงั Give up
ทีระบบงานซือ4 ขาย (Front
office) ได้อย่างไร

•
• Broker ทํารายการ trade
แล้ว Give up ให้ Broker
อีกราย ข้อมูล Net 1 จะ
แสดงรายการอยู่ที Broker
ที Take up หรือไม่
• ใน Clearing System
สามารถ Reject รายการที
Approve ไปแล้วได้หรือไม่
หรือต้องให้ Counterparty
เป็ นผู้ Reject

•

คําชีLแจง
สามารถส่งข้อมูลตอบกลับผ่าน SET Connect ทําให้ Front Office อาจมีความ
เข้าใจคลาดเคลือนเกียวกับผลสําเร็จของการแก้ไขรายการซือ4 ขายได้จาก Back
Office Application ทีทํารายการผ่านระบบ New Clearing โดยสมาชิกจะ
ได้รบั ข้อมูลตอบกลับจากระบบ New Clearing โดยตรง TCH ขอให้สมาชิก
บริหารจัดการ การแก้ไขรายการซือ4 ขายให้มเี พียงช่องทางเดียวว่าจะให้ Front
Office หรือ Back Office เป็ นผูท้ าํ การแก้ไขรายการซือ4 ขาย
ทัง4 นี4ในวันทีซือ4 ขาย (วันที T) ภายหลังระบบ SET Connect ปิ ดให้บริการ
สมาชิกสามารถแก้ไขรายการซือ4 ขายทีระบบ New Clearing ได้จาก Back
Office เท่านัน4 จนถึงเวลา 19.00 น.
ระบบ Clearing ไม่สามารถล้างรายการที Front Office ของสมาชิกได้ หาก
สมาชิกทีประสงค์ให้ update ในระบบงาน Front office สมาชิกจะต้อง
ั บนั ระบบ Front
ดําเนินการ update รายการดังกล่าวอีกครัง4 เนืองจากปจจุ
Office ของสมาชิกไม่ได้เชือมต่อโดยตรงกับระบบ Clearing ทีเป็ นระบบ
จัดการ Give-up/Take-up ดังนัน4 ระบบ Back office ของสมาชิกต้องเป็ น
ผูด้ าํ เนินการทํารายการ Give-up/ take-up และส่ง API message มาที
Clearing System ซึงจะได้รบั ข้อมูลตอบกลับไปยังระบบ Back Office ของ
สมาชิกแบบ Real time เท่านัน4 ดังนัน4 หากสมาชิกต้องการให้ update ที Front
office ด้วยสมาชิกต้องมีการเชือมต่อเองภายในบริษทั ระหว่างระบบ Back
Office และ Front Office แบบ real time
อย่างไรก็ตามในระบบ New Clearing ทุกหน้าจอนัน4 สมาชิกสามารถ
Download ข้อมูลเป็ น Excel File เพือนําไปใช้งานต่อไปได้
ถ้ารายการ Take up ได้รบั การ approve อย่างสมบูรณ์ในวันทีเกิดรายการซือ4
ขาย ข้อมูล Net Trading จะมาแสดงที Broker ที Take up

• กรณีสมาชิกยังไม่ Approve รายการ สมาชิกสามารถ Reject รายการได้ ซึง
เหมือนการใช้งานบนระบบ PTI
• อย่างไรก็ตาม หากเป็ นรายการเกียวกับการโอน Obligation เช่น Give
up/Take up เป็ นรายการทีคู่กรณีทงั 4 2 ด้านจะต้องรับทราบและยอมรับการทํา
รายการโอน หรือ รับโอน Obligation ดังนัน4 หากสมาชิกด้านส่ง ทําการ
approve รายการแล้วแสดงว่ายืนยันการทํารายการและ trigger ระบบว่าเป็ น
สถานะสุดท้ายจากสมาชิกทีสร้างรายการโอนแล้ว หากสมาชิกรายดังกล่าว
ต้องการยกเลิกต้องได้รบั ความยินยอมจากคู่กรณี โดยคู่กรณีตอ้ งเป็ นผู้ Reject
รายการ
• กรณี Broker ซือ4 ขายผิด
• TCH ประมวลผล Net Obligation ตาม Trade Account และ Investor Type
โดยระบุประเภทนักลงทุน
โดยระบบงาน TCH จะไม่ทราบข้อมูล Depository Account ของลูกค้า เช่น
ใน deal ว่าเป็ น Client แต่
Trade Account 111 ส่งคําสังซือ4 ขายรายการที 1 เป็ น Proprietary และ
เปิ ดบัญชีฝากทีศูนย์รบั ฝาก
รายการที 2 เป็ น Client TCH ประมวลผล Net Obligation และส่งข้อมูลให้
เป็ น Proprietary ระบบจะ
ศูนย์รบั ฝากแยกเป็ น 2 รายการ
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คําถาม/ประเด็น
ดําเนินการอย่างไร

•

•

•

• การทํารายการ SWAP หุน้
ดําเนินการอย่างไร

•

• การทํารายการ SWAP ยังมี •
Cut-off time ที เวลา 15.30
น. ของวันที T+2 หรือไม่
สามารถขยายเวลาเป็ น
10.30 น. ของ T+3 ได้
หรือไม่

คําชีLแจง
TSD จะตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีทสมาชิ
ี
กเปิ ดทีระบบงานศูนย์รบั ฝาก
และแจ้ง map บัญชีไว้ หากไม่ถกู ต้อง ศูนย์รบั ฝากจะไม่สามารถ Sweep up
หรือ Sweep Down ได้ ดังนัน4 Account 111 เปิ ดบัญชีทระบบศู
ี
นย์รบั ฝากเป็ น
Proprietary รายการที 1 ศูนย์รบั ฝากจะดําเนินการ Sweep หุน้ ได้ แต่รายการ
ที 2 สมาชิกเปิ ดบัญชีไม่ถูกต้อง ดังนัน4 ศูนย์รบั ฝากจะไม่สามารถ Sweep หุน้
ได้
สมาชิกสามารถ Reconcile ข้อมูล Net trading รายหลักทรัพย์ได้ในระดับ
Segregate Account และ Omnibus Account ระหว่างระบบงาน Back Office
ของสมาชิกกับระบบงาน New Clearing เพือแก้ไข Rectify Investor Type ให้
ถูกต้องก่อน Cut-off time ของวัน Settlement Date ได้
หมายเหตุ: ในระบบงาน New Clearing ตรวจสอบ Net Obligation ในระดับ
Segregate Account ได้จาก Net 1 และ Net 2 ตัง แต่วนั ที " T
ในระบบงานศูนย์รบั ฝาก: สมาชิกสามารถตรวจสอบได้จาก Daily Report ซึง
เป็ นรายงานทีแสดง Pending Settlement ทุกสิน4 วัน ระยะเวลา 3 วัน ของแต่
ละ Segregated Account
การทํารายการ SWAP หุน้ จะต้องอ้างอิง Deal โดยมีเงือนไขการทํารายการ
และเวลาทํารายการเช่นเดียวกับปจั จุบนั และ ทําได้ตงั 4 แต่วนั ที Trade โดย
TCH อนุญาตให้ทาํ ได้เฉพาะ Buying Trades
o กรณี Swap (F - - > L) ทราบผล Real Time
o กรณี Swap (L/R - - > F) กรณีม ี Room เพียงพอ
ระบบจะ Lock Room ไว้ให้เมือสมาชิก Approve รายการก่อน
เวลา Settlement
o กรณี Swap (L/R - - > F) กรณีไม่ม ี Room เพียงพอ
ระบบจะเข้า Queue ให้สมาชิก และหากถึงกําหนด Cut-off
time ของการทํารายการ SWAP (Foreign adjustment) ทีกําหนดเป็ น
เวลาเดิมคือ 15.30 น. ของวันที T+2 ยังไม่ม ี Room จะยกเลิก
รายการเข้า Queue Room และยกเลิกรายการ Foreign Adjustment
นัน4 เพือให้สมาชิกมีเวลาในการจัดการด้านอืนๆ เพือไม่ให้เกิดการผิด
นัดกับสํานักหักบัญชี
TCH ยังคงกําหนด Cut-off time ของการทํารายการ SWAP (Foreign
adjustment) ไว้ทเวลาเดิ
ี
มคือ 15.30 น. ของวันที T+2 เนืองจากหากสมาชิก
ไม่ได้ room จากการ SWAP ก็ยงั มีเวลาในการบริหารจัดการหาหลักทัรพย์
Foreign หากมีรายการขายหลักทรัพย์ Foreign ไปแล้วเพือไม่ให้เกิดการผิด
นัดกับสํานักหักบัญชี
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• ระบบ PSMS สามารถระบุ
ชือย่อหลักทรัพย์ได้หรือไม่
• กรณีลกู ค้าซือ4 L
(ดําเนินการผ่าน Broker)
แต่ตอ้ งการรับเป็ น F
(ดําเนินการผ่าน
Custodian) ทาง Broker
ต้องสร้างรายการ DVP โดย
ระบุเป็ นหุน้ L หรือ F จะให้
ระบุ ISIN code ของ
รายการ DVP /RVP ใน
ระบบ PSMS อย่างไร

คําชีLแจง
• ระบบ PTI รองรับทัง4 การระบุชอหลั
ื กทัรพย์ดว้ ย ISIN และชือย่อหลักทรัพย์
การระบุ ISIN code ในรายการ DVP /RVP ทีรายการ PSMS
• กรณี Broker ซือ4 หุน้ Local และต้องส่งมอบหุน้ ให้กบั Custodian ให้ทาํ รายการ
DVP ระบุชอหุ
ื น้ หรือ ISIN Code เป็ น Local และระบุ Conversion flag LF
ส่วน Custodian ทํารายการ RVP โดยระบุชอหุ
ื น้ หรือ ISIN Code รับมอบหุน้
Foreign
• กรณี Broker ขายหุน้ Local และต้องรับมอบหุน้ Foreign จาก Custodian ให้ทาํ
รายการ RVP ระบุชอหุ
ื น้ หรือ ISIN Code เป็ น Local และระบุ Conversion
flag FL ในส่วน Custodian ทํารายการ DVP โดยระบุชอหุ
ื น้ หรือ ISIN Code
ส่งมอบหุน้ Foreign
• มี Function ให้ Broker สามารถ Edit Conversion Flag เพือรองรับกรณีรายการ
RVP ทีระบุหุน้ Local และรอ match จากการระบุหรือไม่ระบุ Conversion flag
FL

หลักการ: Broker สร้างรายการระบุหลักทรัพย์ตามทีUซืLอ/ขาย และ
เป็ นผูร้ ะบุ conversion flag เสมอ
• ฟิลด์ที 7 ในรายการ PSMS • ฟิลด์ที 7 ในรายการ PSMS สําหรับ Broker ต้องระบุ Trading account และ
ถ้าใส่เลขทีบัญชีไม่ถูกต้อง
สําหรับ Custodian ต้องระบุ Client Depository account ซึงข้อมูลดังกล่าวจะ
จะ Settle ได้หรือไม่ และจะ
เป็ นข้อมูลสําหรับ TSD เพือการ sweep up หลักทรัพย์เพือการส่งมอบ
มีวธิ กี ารแก้ไขได้อย่างไร
หลักทรัพย์สาํ หรับ DVP Party และ sweep down เพือการรับมอบหลักทรัพย์
สําหรับ RVP Party หากสมาชิกใส่เลขทีบัญชีไม่ถูกต้องจะเกิดเหตุการณ์ 2 กรณี
ดังนี4
 กรณีสมาชิกทีใส่เลขทีบัญชีผดิ เป็ นผูส้ ง่ มอบหุน้ : TSD จะไม่สามารถ
Sweep up หุน้ จากบัญชีทต้ี องส่งมอบหุน้ มาไว้ที Settlement account ของ
สมาชิกเพือรอส่งมอบให้แก่ TCH ได้ ซึงจะทําให้สมาชิกผิดนัดต่อ TCH
ดังนัน4 สมาชิกจะต้องโอนหุน้ มาไว้ที Settlement account ของสมาชิกด้วย
ตนเองก่อนเวลา Settlement ของ TCH
 กรณีสมาชิกทีใส่เลขทีบัญชีผดิ เป็ นผูร้ บั มอบหุน้ : TSD จะไม่สามารถ
Sweep down หุน้ ทีจะได้รบั มอบไปยัง Client account ได้ โดยหุน้ จะไปค้าง
อยู่ที Sink account ซึงสมาชิกต้องโอนหุน้ ให้แก่ลกู ค้าเอง
• หากสมาชิกระบุเลขทีบัญชีในฟิลด์ที 7 ไม่ถูกต้อง สมาชิกสามารถแก้ไขเฉพาะ
เลขทีบัญชีได้ โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากคู่กรณี เนืองจากบัญชีในฟิลด์ที
7 ไม่ใช่ Matching field
• Account ที Broker และ Custodian จะรับมอบหรือส่งมอบหลักทรัพย์กบั TCH
จะเป็ นบัญชี Settlement Account ซึงเป็ น Mandatory และ Matching Field ใน
ระบบ PSMS โดยสมาชิกต้องระบุ Settlement Account Number ของตนเอง
และ Settlement Account Number ของ Counterparty ซึงมิใช่ฟิลด์ ที 7 และ
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•

•

•

•

•

•

•
•
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เพือลดความผิดพลาดในการปฏิบตั งิ านของสมาชิก ระบบ PTI จะอํานวยความ
สะดวกให้สมาชิกสามารถค้นหา Settlement Account Number ของ
Counterparty ได้
• นอกจากนี4ในระบบงานใหม่ของ Clearing & Depository จะยกเลิก Primary
account โดยสมาชิกจะ settle กับ TCH ทีบัญชี Settlement account เท่านัน4
Client Settlement Account • Matching Field ที 4 ให้ใส่ Client Settlement Account ของสมาชิกผูส้ ่งคําสัง
Matching Field ที 4 และ 5
(ของตัวเอง) ส่วน Matching Field ที 5 ให้ใส่ Client Settlement Account ของ
ต่างกันอย่างไร
Counterparty (คู่กรณี)
รายการ PSMS ที match • การ match โดยกําหนดให้มสี ว่ นต่างของมูลค่า Settlement ได้ จํานวนเงิน 50
โดยกําหนดให้มสี ว่ นต่าง
บาท (Tolerance Limit) เป็ นไปตามทีหารือร่วมกันทัง4 Industry ในกรณีทมีี บาง
ของมูลค่า Settlement ได้
รายการทีสมาชิกไม่สามารถยอมรับค่าส่วนต่างได้ สามารถตกลงร่วมกันกับ
จํานวนเงิน 50 บาท
คู่กรณีและ De-match เพือแก้ไขมูลค่า Settlement ได้
(Tolerance Limit) อาจทํา
ให้ระบบต่อเชือมภายใน
ของ Broker เกียวกับ
ใบกํากับภาษี ไม่ถูกต้องได้
Tolerance Limit เป็ น
เปอร์เซนต์ของมูลค่าได้
หรือไม่
Lock มูลค่า Tolerance
• Tolerance limit เป็ นอัตรากลางของทัง4 Industry ดังนัน4 ต้องบริหารจัดการภายใน
Limit แตกต่างกันตามแต่ละ
ระบบงานของสมาชิก ก่อนส่งคําสังเข้าระบบงานศูนย์รบั ฝาก
Broker ได้หรือไม่
ระบบมีวธิ กี ารแจ้งเตือน
• ฟงั ก์ชนั งาน PSMS รองรับให้มหี น้าจอสําหรับสมาชิก Inquiry รายการ PSMS
รายการที Match โดยมี
โดยมีคอลัมภ์ทแสดงมู
ี
ลค่า Settlement ทีสมาชิกระบุในรายการ PSMS
Tolerance Limit หรือไม่
(Settlement Amount) และ คอลัมภ์ทแสดงมู
ี
ลค่าทีใช้ในการ Settlement
(Proceeded Settlement Amount) แยกแสดงให้สมาชิกตรวจสอบได้ หน้าจอ
ดังกล่าว สมาชิกสามารถ download เป็ น text file เพือใช้งานต่อไปได้
Custodians ยอมรับค่า
• Custodian ชีแ4 จงในทีประชุมว่า ทัง4 Custodians และ Broker มีโอกาสทีต้องเป็ น
Tolerance Limit จํานวน
ฝงั DVP เช่นเดียวกัน การ match โดยมีสว่ นต่างของมูลค่า Settlement ที
ั เป็ นรายการ DVP เป็ นมูลค่า
เงิน 50 บาท โดยที Broker
จํานวนเงิน 50 บาท และยึดมูลค่า Settlement ฝงที
จะไม่ตอ้ งแก้ไขมูลค่า
Settlement เป็ นไปตามทีหารือร่วมกันทัง4 Industry
Settlement ใช่หรือไม่
ถ้า Go live แล้ว ปรับ
• ระบบรองรับไว้เป็ น Parameter สามารถปรับมูลค่าได้ ซึงควรหารือร่วมกันทัง4
Tolerance Limit ได้หรือไม่
Industry
เมือ Upload รายการ
• กรณีทาํ รายการ PSMS โดย Upload ผ่านระบบ PTI สมาชิกยังคงต้อง Approve
PSMS แล้วยังต้อง
ทีระบบ PTI
Approve รายการหรือไม่
• กรณีทาํ รายการ PSMS โดยส่ง API message จะถือว่ามาชิก Approve รายการ
เรียบร้อยแล้ว ซึงไม่ตอ้ ง Approve รายการอีก
• กรณีรายการไม่ Match ระบบจะเปลียนสถานะของรายการเป็ น Reject by
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• กรณี Broker เปิ ดบัญชีฝาก
ฝากเป็ น segregate
account แบบที 1 Client
Account level (Model 1:
One trading account with
one depository account)
และ TSFC เปิ ดบัญชีฝาก 1
บัญชีเพือเก็บหุน้ ของทุก
ลูกค้าของ Broker รายนัน4
ไว้ในบัญชีฝากนี4บญ
ั ชีเดียว
รายการ PSMS จะ match
กันได้หรือไม่ อย่างไร
• การทํารายการ PSMS คู่
กับ TSFC ยังคงมี Purpose
Collateral และ Release
collateral ให้ระบุ
เหมือนเดิมหรือไม่
• การทํารายการ PSMS ของ
ลูกค้าทีเกียวกับ TSFC
ดําเนินการอย่างไร เช่น
ลูกค้านาย ก. มี Buy 2,000
หุน้ และ มีรายการ Sell
3,000 หุน้
• Match ID คืออะไร เป็ น
Citizen ID ของลูกค้าใช่
หรือไม่

คําชีLแจง
system ณ เวลา 10.30 น. ของ Settlement date
มีแนวทางดําเนินการได้ 2 ทางเลือกดังนี4
• ทางเลือกที 1: Broker สร้างรายการ PSMS แยกย่อยตามรายลูกค้า แยกรายหุน้
และแยกด้านซือ4 (gross of buying side) แยกด้านขาย (gross of selling side)
และ TSFC สร้างรายการ PSMS รายการเดียวโดยทําการ merge เพือให้
match กับรายการของ Broker หลายรายการ ทางเลือกนี4มขี อ้ เสีย คือ หากมีการ
ผิดพลาดเกิดขึน4 รายการ PSMS ของ TSFC ไม่ได้รบั การ match เลย เนืองจาก
รายการ merge ต้อง match แบบ all or none เท่านัน4
• ทางเลือกที 2: ทัง4 Broker และ TSFC ต้องสร้างรายการ PSMS หลายรายการ
แยกย่อยตามรายลูกค้า, แยกรายหุน้ , และแยกด้านซือ4 แยกด้านขาย เพือให้
รายการ match กัน ทีละรายการ ทางเลือกนี4มขี อ้ ดี คือ หากมีการผิดพลาด
เกิดขึน4 รายการ PSMS ของ TSFC อาจได้รบั การ match แบบ partial (บาง
รายการ) ได้
• TSD จะมีหน้าจอในระบบ PTI เพือให้ทาํ รายการ PSMS ให้ระบุ Purpose ได้
ซึงจะรองรับการทําธุรกรรมระหว่างสมาชิกและ TSFC โดยสมาชิกสามารถระบุ
Purpose Collateral และ Release collateral ได้ รวมทัง4 รองรับกรณีสมาชิกทํา
รายการ Transfer with purpose ทีเกิดจากธุรกรรม SBL โดยสามารถระบุ
Purpose Loan และ Loan Return นอกจากนี4สมาชิกยังสามารถระบุเหตุผลของ
การทํา SBL ได้ใน field Remark
• ตามทีเห็นชอบร่วมกันทัง4 Industry การส่งคําสัง PSMS ระหว่าง Broker และ
TSFC ให้ดาํ เนินการในรูปแบบ Gross โดยให้แยกส่งคําสังของลูกค้าแต่ละราย
ตาม Total buy และ Total Sell อย่างไรก็ตาม เมือ TCH ได้รบั ข้อมูลรายการ
PSMS ของสมาชิกแล้ว จะประมวลผล Net ตามแต่ละ Trading Account หรือ
Depository Account รายลูกค้า ดังนัน4 ในแต่ละวัน 1 ลูกค้าจะมีสถานะเดียว
สําหรับ 1 หลักทรัพย์ คือการส่งมอบหรือรับมอบ
• Match ID เป็ น ID ของรายการทีระบบ PSMS สร้างขึน4 เมือเงือนไขในการ
match สมบูรณ์แล้ว ไม่ใช่ Citizen ID ของลูกค้าทีสมาชิกแต่ละรายระบุ
• ระบบ New Clearing จะนํา Match ID ทีได้รบั จาก ระบบ PSMS มาแสดงใน
หน้าจอ Position Ledger ปรากฏอยู่ใน Column ทีแสดง Deal Number
• TSD ขอรับไว้พจิ ารณาดําเนินการใน phase ถัดไป และจะหารือกับสมาชิกถึง
รายละเอียดเพือกําหนดเงือนไขในการพัฒนาต่อไป

• สามารถ simulate potential
match ของรายการ PSMS
ได้หรือไม่
• กรณี Broker เปิ ด บัญ ชี • หลักการทํางานของ PSMS ยังเป็ นหลักการเช่นเดียวกับการ allocation ใน
ลูกค้า ต่ างประเทศในระดับ
ปจั จุบนั หากรายการ PSMS ทีให้ sweep หุน้ จากบัญชีย่อย ๆ ของ Custodian
omnibus เนืองจากไม่รู้จกั
ไม่สามารถทําได้ เนืองจากมีหุน้ ไม่เพียงพอ จะเกิดการ unwind เพือคํานวณยอด
end
client
ขณะที
หุน้ ที Broker จะเป็ นผูส้ ง่ มอบหุน้ แทน
Custodianอ า จ เ ปิ ด บั ญ ชี
รายลูกค้า end client และ
end client แต่ละราย มีทงั 4
การส่งมอบและรับมอบหุ้น
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ั งมอบ
หาก custodian ฝงส่
หุน้ เกิด default อยากทราบ
ว่ า ร ะบ บ กา ร settlement
ทํางานอย่างไร
• กรณี Broker เปิ ดบัญชี
ลูกค้าต่างประเทศในระดับ
omnibus แต่ลกู ค้ามี
Custodian หลายราย
Broker สามารถส่งคําสัง
PSMS เพียงรายการเดียว
ได้หรือไม่
• ขอ Guideline ในการเปิ ด
บัญชีเพือ trade กองทุน
และ allot ให้ custodian
เก็บรักษา underlying
• กรณี Broker สร้างรายการ
PSMS ของลูก ค้า บลจ.
เ ป็ น omnibus ส่ ว น
Custodian สร้ า งรายการ
PSMS ของกองทุนย่อยได้
หรือไม่
•

•

•

•

คําชีLแจง

• Broker ต้องส่งคําสัง PSMS แยกรายการสําหรับแต่ละ Custodian เนืองจาก
settlement account ของ counterparty เป็ น matching field ซึงจะแตกต่างกัน
ไปในแต่ละ Custodian

• Model ในการเปิ ดบัญชีและการทํารายการ PSMS เพือบัญชีบลจ. ขึน4 กับ Broker
และ Custodian โดยมีทางเลือก ดังนี4
• Model 1 Broker เปิ ดทัง4 บัญชีแม่และบัญชีลกู และทํา Trade allotment จากบัญชี
แม่ไปบัญชีลูก และส่งรายการ PSMS แบบ one-to-one ด้วยเลขทีบัญชีกองลูก
(Field ที 7 ด้าน Broker) เพือ match กับรายการ PSMS ของ Custodian ทีระบุ
เลขทีบัญชีกองลูก (Field ที 7 ด้าน Custodian)
• Model 2 Broker เปิ ดเฉพาะบัญชีแม่ และส่งรายการ PSMS โดยระบุเลขทีบัญชี
แม่ (Field ที 7 ด้าน Broker) โดยส่งรายการ PSMS ด้วยจํานวนรายการเท่ากับ
จํานวนกองลูก เพือ match กับรายการ PSMS ของ Custodian ทีระบุเลขทีบัญชี
กองลูก (Field ที 7 ด้าน Custodian)
สอบถามเรือง Cut-off time • Cancel รายการ PSMS ได้ถงึ วันที T+2 @ 19.00 น.
ของ PSMS
• De-match รายการได้ถงึ วันที T+3 @10.00 น.
• รายการ PSMS with conversion flag LF ได้ถงึ วันที T+2 @ 15.30 น.
ถ้าสมาชิกสร้างรายการเข้า • ถ้าสมาชิกต้องการกําหนดคู่ Match แบบเฉพาะเจาะจง สามารถใส่ Link Code ที
มาในเวลาใกล้เคียงกันมาก
ได้กาํ หนดร่วมกันเพือให้รายการถูก Match ได้ตามความต้องการของสมาชิก
โดยมี Matching Field
ตรงกันหมดทัง4 2 รายการ
มีโอกาสทีรายการจะ Match
ผิดหรือไม่
ณ T+3 หาก Broker
• สามารถยกเลิกรายการทีละหลายรายการโดยใช้ Function Upload Cancel และ
ต้องการแก้ไขรายการทียัง
ทําการสร้างรายการเข้ามาใหม่ได้
ไม่ Match Broker สามารถ
ทําการ Cancel ทัง4 หมดและ
สร้างรายการเข้ามาใหม่ได้
หรือไม่
วิธกี ารสร้างรายการ PSMS แบบ SBL Principal และ SBL Agent ดังนี4ค่ะ
มีปญั หาเกียวกับการยืม/
ให้ยมื หุน้ SBL ของลูกค้า
ภายใน Broker เอง ทาง

• SBL Principal (แบบตัวกลาง) คือ สมาชิกเป็ นตัวกลาง เวลาทํารายการ PSMS
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คําถาม/ประเด็น
ตลาดฯ แนะนําให้ใช้ระบบ
PSMS ในการรับมอบส่ง
มอบหุน้ ลูกค้าภายใน
Broker เอง จึงสอบถาม
วิธกี ารทํารายการ

คําชีLแจง
จะต้องทําผ่านสมาชิก
1. หากสมาชิ กเซ็นสัญญา SBL แบบ Principal ต้องสร้างรายการ PSMS 2
คู่ โดยคูแ่ รก - Broker สร้างรายการ DVP/DF เพือส่งหุน้ จากบัญชีลกู ค้า
(ประเภทบัญชี Client) ไปเข้าบัญชี Broker (ประเภทบัญชี Port)
คู่ที 2 - Broker สร้างรายการ DVP/DF เพือส่งหุน้ จากบัญชี Broker
(ประเภทบัญชี Port) ไปเข้าบัญชีลกู ค้า(ประเภทบัญชี Client)

• SBL Agent (แบบตัวแทน) คือ สามารถทํารายการ PSMS จากบัญชีลกู ค้าผู้
ให้ยมื ไปยังบัญชีลกู ค้าผูย้ มื ได้โดยตรง
2. หากสมาชิ กเซ็นสัญญา SBL แบบ Agent สร้างรายการ PSMS 1 คู่
โดย Broker สร้างรายการ DVP/DF เพือส่งหุน้ จากบัญชีลกู ค้า (ประเภท
บัญชี Client) ไปเข้าบัญชีลกู ค้า (ประเภทบัญชี Client)
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Settlement simulation & Settlement
คําถาม/ประเด็น
• การทํา settlement
simulation ยังไม่ได้ Auto
sweep จริงใช่หรือไม่
• สมาชิกสามารถ Simulate
เพือตรวจสอบความ
เพียงพอของหุน้ และเงิน
สําหรับ Settlement ก่อน
กําหนดเวลา Auto sweep
ได้หรือไม่ และสามารถ
Simulate เป็ นรายหุน้ ได้
หรือไม่

•

คําชีLแจง
การทํา settlement simulation ยังไม่ได้มกี าร auto sweep จริง แต่ระบบจะ
ประมวลผลเสมือนจริง

ระบบทําการ simulate หุน้ ทุกตัว ตามรอบทีกําหนดไว้ แต่สมาชิกสามารถ
inquiry เพือเลือกดูผลการ simulation ในแต่ละรอบโดยเลือกเฉพาะหุน้ ทีสนใจได้
• ทัง4 นี4 รอบการ simulation ในระบบ New Clearingประกอบด้วย
 08.00 – 13.15 น. : สําหรับ simulate การ settlement ในวันทําการปจั จุบนั
เป็ น ทุก 15 นาที
 14.30 – 20.00 น. : สําหรับ simulate การ settlement ในวันทําการถัดไป
เป็ น ทุก 30 นาที
• ทัง4 นี4การ simulate ในระบบ PTI – Depository จะแสดง Outstanding Balance
Real time และ Net Position ล่าสุด โดยรอบการ simulation ประกอบด้วย
 08.00 – 12.30 น. : สําหรับ simulate การ settlement ในวันทําการปจั จุบนั
 14.30 – 20.00 น. : สําหรับ simulate การ settlement ในวันทําการถัดไป
ั บนั กล่าวคือ
• กรณีม ี Custodian unwind TCH ดําเนินการได้ในระดับ Omnibus เช่นเดียวกับปจจุ
จะกระทบ Broker อย่างไร • กรณีประมวลผลใหม่แล้ว เป็ นรับมอบหุน้ น้อยลง จะส่งผลต่อการ Sweep down
และสมาชิกต้องพิจารณาดําเนินการเองต่อไป
• กรณีประมวลผลใหม่ เป็ นส่งมอบหุน้ เพิมขึน4 หาก Broker มีหุน้ เพียงพอส่งมอบ
จะทําให้เกิดรายการ shortage ภายใน Broker แต่หากมีหุน้ ไม่เพียงพอส่งมอบ
จะเข้า Process SBL หรือ Buy-in ของสํานักหักบัญชี
• กรณี shortage ภายใน Broker และมีการปิ ดสมุดทะเบียน สมาชิกจะต้องเป็ นผู้
พิจารณาสิทธิของลูกค้าเช่นเดียวกับปจั จุบนั
• เวลาการ Auto sweep-up • จากการหารือกับสมาชิกทีผ่านมา สรุปว่า TSD จะ Sweep-up ในเวลา 12.30 น.
เป็ นเวลาใด
เพือให้สมาชิกมีเวลาในการเตรียมหุน้ ในบัญชี Client account ให้พร้อมก่อนการ
Sweep-up และหากมีหุน้ ไม่เพียงพอ สมาชิกจะได้มเี วลาเพียงพอในการบริหาร
จัดการหาหุน้ มาส่งมอบกับ TCH ได้ทนั settlement time
• มีขอ้ มูลกรณีหุน้ ไม่
• สมาชิกสามารถ simulate ในระดับ Omnibus ได้ทระบบ
ี
New clearing หน้าจอ
เพียงพอส่งมอบ ณ ตอน
Settlement Simulation
auto sweep-up หรือ มี
• สมาชิกสามารถ simulate ในระดับ Segregate ได้ทระบบ
ี
PTI โดย PTI จะ
alert แจ้งสมาชิกหรือไม่
แสดงข้อมูลเฉพาะบัญชีทมีี หุน้ ไม่เพียงพอ (Shortage Account) และจะมี report
และ text file ให้สมาชิก download ได้
• บัญชี Clearing ทีใช้
• บัญชีของสมาชิกทีใช้ Settlement กับ TCH ยังคงเป็ นเลขทีบัญชีเดิม ซึงไม่
สําหรับ Settlement ยัง
กระทบกับสมาชิก โดยเปลียนชือเป็ น Settlement account ทัง4 นี4สมาชิกไม่ตอ้ ง
เป็ นบัญชีเดิมหรือไม่
เปิ ดเอง TSD จะทําการเปิ ดให้อตั โนมัติ
• ยอด Balance ใน
• หลัง Settlement time ยอดจะต้องเป็ น 0 เสมอ TSD จะ sweep-down หุน้ ในบัญชี
Settlement account จะ
Settlement ทัง4 หมดเสมอ
เป็ น 0 เสมอหรือไม่
•
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คําถาม/ประเด็น
• ขอ Report แสดงผลการ
แก้ไขหลัง Sweep down
• กรณีลกู ค้ามีหุน้ ไม่
เพียงพอส่งมอบ (internal
short) ณ T+3 จะส่งผล
อย่างไร และระบบงานของ
TSD มีขอ้ มูลแจ้งว่าลูกค้า
รายไหนทีไม่ได้รบั มอบหุน้
หรือไม่ และ บันทึกจํานวน
หุน้ ทีผิดนัดส่งมอบไว้ใน
ระบบงาน (shortage
shares) เพือให้สมาชิก
เรียกดูขอ้ มูลย้อนหลัง
หรือไม่

คําชีLแจง
• TSD พิจารณาเพิม Report on request แสดงผลการแก้ไขหลัง sweep down
• กรณีสมาชิกมี Internal short จะทําให้สมาชิกมีหุน้ ไม่พอส่งมอบให้กบั ลูกค้าทุก
รายทีจะได้รบั มอบหุน้ ภายในของสมาชิกเอง ดังนัน4 ระบบ PTI จะ Sweep down
หุน้ ไปที Sink Account และจัดสรรหุน้ ให้แก่ลกู ค้าแต่ละรายทีมี Net Buy
Obligationจากน้อยไปมาก ซึงจะเป็ นข้อมูลเบือ4 งต้นหากสมาชิกประสงค์จะแก้ไข
สามารถแก้ไขเพือกําหนดจํานวนหุน้ ทีลูกค้ารายนัน4 ๆ จะได้รบั มอบหุน้ ให้ถูกต้อง
ได้
• ระบบ PTI มี Text file และรายงานแจ้งผลของการ Sweep down ลงใน sink
account และผลการจัดสรรหุน้ ใน Sink account ให้แก่ลกู ค้าทัง4 หมดทีจะได้รบั
มอบหุน้ ซึงจะแสดงบัญชีลกู ค้าและจํานวนหุน้ ทีได้รบั มอบและยังไม่ได้รบั มอบหุน้
ให้เป็ นรายวัน และสมาชิกสามารถนําไปทํางานต่อทีระบบ back office ของ
สมาชิกได้
• ระบบ PTI จะไม่มกี ารบันทึกและเก็บข้อมูลจํานวนหุน้ ทีผิดนัดส่งมอบไว้ใน
ระบบงาน

• หากลูกค้าทีผิดนัดนําหุน้
• ระบบจะไม่มกี ารปรับข้อมูลเนืองจาก ระบบ PTI ไม่มกี ารบันทึกและเก็บข้อมูล
มาส่งมอบในวันที T+4
จํานวนหุน้ ทีผิดนัดส่งมอบไว้ในระบบงาน ทัง4 นี4หากสมาชิกได้รบั มอบหุน้ จาก
ซึงจะทําให้ Broker มีหุน้
ลูกค้ารายทีผิดนัดในภายหลัง จะต้องโอนหุน้ ทีได้รบั ไปยังบัญชีลกู ค้าทีได้รบั มอบ
มาส่งมอบให้ลกู ค้าได้
หุน้ ไม่ครบถ้วน ด้วยฟงั ก์ชนั การโอนในระบบ PTI
ครบถ้วนในวันที T+4
ปจั จุบนั Broker ต้องโอน
เงิน และหุน้ เองนอกรอบ
ระบบใหม่มฟี งั ก์ชนที
ั จะ
ช่วยโอนหุน้ เหล่านี4เพือลด
ภาระของ Broker หรือไม่
• ลูกค้า short หุน้ แล้วมาคืน • ฟงั ก์ชนั sweep-down ดําเนินการโดยระบบ PTI แบบอัตโนมัติ ณ settlement
หุน้ ทีผิดนัดสามารถใช้
time เท่านัน4 ซึงหากล่วงเลยเวลาด้งกล่าวสมาชิกต้องมา transfer หุน้ เอง
ั
ฟงก์ชนั sweep-down ได้
หรือไม่
• กรณี Net Omnibus ของ • ในระหว่างดําเนินโครงการ TCH ได้หารือกับ กลต. มาโดยตลอด ซึงผลการหารือ
Broker เป็ นรับมอบ
คือ TCH เป็ น Counter-party กับสมาชิก จึงต้องดําเนินการ SBL, Buy-in เฉพาะ
หลักทรัพย์ แต่มลี กู ค้าบาง
กรณีทสมาชิ
ี
กผิดนัดกับ TCH ในระดับ Omnibus เท่านัน4
รายของสมาชิกไม่สง่ มอบ อย่างไรก็ตาม TCH จะหารือกับ กลต. เพือความเข้าใจ เพิมเติม ว่าการดําเนินการ
หลักทรัพย์ (ส่วนใหญ่เป็ น กรณีใดจะผิดหรือไม่ผดิ ตามเกณฑ์ของ กลต.
ลูกค้าสถาบันหรือลูกค้า
Foreign ซึง Broker จะ
ทราบว่าไม่มหี ุน้ ส่งมอบใน
วันที T+3) ซึงจะทําให้เกิด
Internal short จะทําให้ผดิ
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คําถาม/ประเด็น
เกณฑ์ กลต. ในเรืองนํา
หุน้ ของลูกค้ารายอืนมาส่ง
มอบหรือไม่
• ขอให้ TCH หารือกับ กลต
เพือให้สามารถยืมหุน้ หรือ
Buy-in ในระดับ
segregate Account

คําชีLแจง

Fail Settlement
คําถาม/ประเด็น
• ระบบ SBL ขอให้เพิม
•
ั
ฟงก์ชนั Upload รายการ
Lending Request โดย
ระบุ Segregated
Account สําหรับทํา
รายการให้ยมื หุน้
• ค่านายหน้าการซือ4 ขาย
•
หลักทรัพย์ ในการซือ4 เพือ
ส่งมอบรายการทีผิดนัด
(Buy-in) หากไม่มกี าร
กําหนดจํานวนเงินสูงสุด
จะทําให้มปี ญั หากับลูกค้า
ของสมาชิกผูผ้ ดิ นัด ซึง
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

คําชีLแจง
TSD จะรับไปพิจารณาและจะแจ้งให้สมาชิกทราบ

TCH พิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่กาํ หนดเพดานค่านายหน้าซือ4 ขายหลักทรัพย์ใน
ระบบงาน เนืองจากปจั จุบนั เกณฑ์การซือ4 ขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์
อนุญาตให้มกี ารเก็บค่านายหน้าซือ4 ขายหลักทรัพย์แบบเสรี อย่างไรก็ตามหาก
สมาชิกผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ให้แก่สาํ นักหักบัญชี เรียกเก็บค่านายหน้าจากการ
เป็ นตัวแทนขายให้แก่สาํ นักหักบัญชีสงู เกินไป สํานักหักบัญชีอาจยกเลิกการเป็ น
ตัวแทนขายของสมาชิกรายดังกล่าวได้

Collateral (Asset)
คําถาม/ประเด็น
คําชีLแจง
• กรณี Broker มีธุรกรรม
• TCH ไม่สามารถ Net Collateral ข้ามตลาดได้เนืองจาก อยู่ภายใต้การกํากับ
หลักทรัพย์และธุรกรรม
ดูแลของกฎหมายทีแตกต่างกัน คือ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
อนุพนั ธ์สามารถใช้
พ.ร.บ. สัญญาซือ4 ขายล่วงหน้า นอกจากนี4 สํานักงาน กลต. ยังมีเกณฑ์หา้ ม Net
หลักประกันร่วมกันได้รอื ไม่
Collateral ข้ามลูกค้าเช่นเดียวกัน เพือพิทกั ษ์ทรัพย์สนิ ของลูกค้า
• การวางหลักประกันเพือการ • ปจั จุบนั TCH รับประกันรายการ Gross settlement โดยจะนํามาประมวล
บริหารความเสียงในระบบ
ผลรวมเป็ น Pending Settlement Obligation เพือหา Total Risk Exposure
EWS จากกรณีมคี ่าความ
ของสมาชิกรายเนืองจากรายการดังกล่าวยังไม่ได้ Settlement จึงยังคงมีความ
เสียงจากรายการ Gross
เสียงทีอาจไม่สามารถส่งมอบหุน้ หรือส่งมอบเงินจากรายการ Gross Settlement
Settlement ทีสมาชิกทํา
และยังคงต้องวางหลักประกันจากค่าความเสียงดังกล่าว
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คําถาม/ประเด็น
รายการในวันทีซือ4 ขาย แต่
ระบุวนั ที Settlement เป็ น
วันที T+1 ขอไม่วาง
หลักประกันได้หรือไม่

• E-mail สําหรับรับ Mail
alert ที TCH แจ้งข้อมูล
เรียกหลักประกัน มีจาํ นวน
จํากัดหรือไม่

คําชีLแจง
• TCH ได้กาํ หนดเวลาในการขอทํา gross settlement ได้ตงั 4 แต่ 9.00 -15.00 น.
ทัง4 นี4แม้ว่าสมาชิกจะ settlement gross deal ไปแล้ว หากสํานักหักบัญชีจาํ ลอง
การยกเว้นรายการ gross deal ไปแล้ว และยังปรากฏค่าความเสียงอยู่ สมาชิก
จะต้องวางหลักประกันภายใน 11.00 น. โดยเมือ settlement รายการ net deal
และสมาชิกมิได้มกี ารผิดนัดชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ สมาชิกอาจขอคืน
หลักประกันได้ภายใน 15.00 น.
• ไม่จาํ กัดจํานวน E-mail และสมาชิกสามารถกําหนด email address ได้เองใน
หน้าจอ Additional Email

Sub-broker (or Carpool Model), Warehousing
•

•

•

•

คําถาม/ประเด็น
คําชีLแจง
กรณี Sub-broker หรือ
• Broker หรือ Sub-broker ทีไม่สามารถส่งคําสังซือ4 ขายเองได้ แต่เป็ น Clearing
กรณี Carpool มีวธิ กี าร
member กับ TCH
ดําเนินการอย่างไรและมี
Sub-broker
การแจ้งข้อมูลเกียวกับ Car
 ฝา่ ย Trading Operation ของ SET จะ set up ความสัมพันธ์ของ trading
pool ดําเนินการอย่างไร?
member และ clearing member
 Broker ส่งคําสังซือ4 ขาย ด้วย Omnibus Account ของ Sub-broker โดยที
Sub-broker จะได้รบั ข้อมูล
Sub-broker จะเป็ นผู้ clear รายการซือ4 ขายเอง โดย Sub-broker จะได้รบั
Trading Account ที
ข้อมูล Deal ตามที Broker ส่งคําสังซือ4 ขายให้จาก Clearing House
Broker เปิ ดในระบบ
Car-pool
Broker ใช่หรือไม่
สามารถนํารูปแบบดังกล่าวข้างต้นมาใช้ได้ในทํานองเดียวกัน โดยสมาชิกผู้
Broker ได้รบั order
ประสงค์จะส่งคําสังซือ4 ขายให้ และสมาชิกผูเ้ ป็ น Clearing Member ต้อง
confirmation รายการซือ4
ดําเนินการแจ้งทีฝา่ ยปฏิบตั กิ ารซือ4 ขาย เพือให้ดาํ เนินการในระบบก่อนเริมส่ง
ขายเพือ Clearing member
คําสังซือ4 ขาย โดยมีรายละเอียดตามหนังสือที ปก (ว) 9.2557 ฉบับลงวันที 12
หรือไม่?
มิถุนายน 2557
Broker ควรรับข้อมูลการซือ4
• Broker จะได้รบั Order Confirm เช่นเดียวกับ Order อืน ๆ ในสถานะทีเป็ น
ขาย จากระบบซือ4 ขาย
สมาชิกผูส้ ง่ คําสังซือ4 ขาย ทัง4 นี4 Broker จําเป็ นต้องเก็บ Order Confirm ทีซือ4
(Trade) หรือ TCH (New
ขายต้องออกใบ Confirm ให้กบั Broker หรือ Sub-broker เพือใช้ทาํ งานต่อไป
Clearing)
ด้วย
• Sub-broker ได้รบั ข้อมูล Deal จากระบบ New Clearing และมีภาระต้องส่งมอบ
หรือรับมอบหุน้ โดย Sub-broker (Clearing Member) ต้องแก้ไข รายการซือ4
ขาย เพือ Split deal และแก้ไขเลขทีบัญชีซอ4ื ขายต่อ เพือให้ TCH ประมวลผล
Net Settlement Obligation ในระดับ Segregate Account และส่งต่อไปให้ TSD
ทําการ Sweep หุน้ เพือส่งมอบ/รับมอบ ได้ตาม Settlement Time ทัง4 นี4
กําหนดเวลา Rectify ไม่เกิน 10.30 น. ของวันที T+3
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คําถาม/ประเด็น
คําชีLแจง
• การเปิ ดบัญชี
• Broker สามารถเปิ ดบัญชี Warehousing ประเภท Proprietary ได้ โดยสิทธิ
Warehousing
ประโยชน์ต่างๆ จะเป็ นของ Broker
• วิธกี ารแก้ไขรายการซือ4 ขาย • กรณีของ Broker ส่งคําสังซือ4 ขายด้วยบัญชีของ Sub-broker ทีเป็ น Clearing
ผิดพลาดระหว่าง SubMember รายการซือ4 ขายดังกล่าวจะส่งให้ Sub-broker เป็ นผูช้ าํ ระราคากับ
Broker และ broker
สํานักหักบัญชี หากคําสังซือ4 ขายไม่ถูกต้องจะทําให้ Sub-broker เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบรายการดังกล่าว สํานักหักบัญชีจงึ ขอแจ้งวิธกี ารแก้ไขรายการที
ผิดพลาด ซึงสมาชิกสามารถเลือกทําได้ 2 ช่องทาง ดังนี4 (เลือกดําเนินการทางใด
ทางหนึง)
1. ทํารายการโอน/รับโอนหลักทรัพย์พร้อมชําระราคา (Delivery Versus
Payment/Receive Versus Payment; DVP/RVP) ทีรF ะบบ PTI ในหัวข้อ
PSMS เพืFอหักกลบรายการทีจF ะต้องส่งมอบ
• สามารถทํารายการได้ตงั T แต่วน
ั ทีF T ถึง T+3 (10.30 น.)
• สามารถทําแบบ Partial ได้
1.1 รายการขายผิดพลาด Sub-broker ต้องทํารายการ RVP และ Broker
ทํารายการ DVP คู่กนั ให้ระบุวนั ทีF Settlement เป็ นวันเดียวกัน
1.2 รายการซือT ผิดพลาด Sub-broker ต้องทํารายการ DVP และ Broker
ทํารายการ RVP คู่กนั ให้ระบุวนั ทีF Settlement เป็ นวันเดียวกัน
2. ทํารายการโดย Back Office ของ Sub-broker มาทีรF ะบบ SET CLEAR
(ไม่สามารถแก้ไขจากระบบ Front ของ Broker ได้ เนืFองจากรายการได้
โอนไปยัง Sub-broker แล้ว) โอนรายการการชําระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์ ในหัวข้อ Trade Allocation /Give –up /Take-up
• สามารถทํารายการได้ตงั 4 แต่วนั ที T ถึง T+3 (10.30 น.)
• สามารถทําแบบ Partial ได้
• Sub-broker ต้องทํารายการ Give –up ส่งรายการให้กบั Broker และ
Broker ทํา Take-up รับรายการ
2.1 Sub-broker ทําการ Give –up โอนรายการให้ Broker ที
- Screen no. 3204 (Securities Trade Give-up Request)
- Screen no. 3206 (Securities Give-up/Take-up Approval)
2.2 Broker ทําการ Take-up รับโอนรายการของ Sub-broker ที
Screen no. 3206 (Securities Give-up/Take-up Approval)
2.3 Sub-broker และ Broker สามารถดูรายการ Give –up/Take-up
รายการทีเสร็จสมบูรณ์ได้ที
- Screen no. 3208 (Securities Give-up/Take-up Listing)
ทังT นีTสมาชิกจะต้องจัดเก็บเอกสารทีเF ป็ นการยืนยันว่าเป็ นการแก้ไขรายการซือT ขาย
ผิดพลาดเพืFอนําส่งให้สาํ นักหักบัญชีทนั ทีทรFี อ้ งขอ
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Deposit, Withdraw and Transfer
คําถาม/ประเด็น
• การถอนหุน้ เพือบุคคลอืน
หรือการโอนหุน้ เพือบุคคล
อืนเข้าบัญชี issuer A/C
(บัญชี 600) ให้ระบุขอ้ มูลที
อยู่ลกู ค้าด้วย หากข้อมูลที
อยู่ทมีี ไม่ตรงกับข้อมูลของ
ลูกค้าหรือไม่ใช่ลกู ค้าของ
สมาชิก จะให้สมาชิก
ดําเนินการอย่างไร
• การโอน – รับหุน้ โอน
ระหว่างสมาชิกมี Cut-off
time เท่าใด
• สมาชิกขอ Text file
download เลขทีบัญชี
Settlement ของทุกสมาชิก
รวมทัง4 BIC Code

คําชีLแจง
• ให้สมาชิกระบุรายละเอียดทีอยู่ตามทีผูถ้ อื หลักทรัพย์กรอกในแบบคําขอถอน
หลักทรัพย์ หรือแบบคําขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษทั ผูอ้ อก
หลักทรัพย์ กับสมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์

• Cut-off time งานโอนในระบบ PTI ยังกําหนดเป็ นเวลาปจั จุบนั คือ 19.00 น. โดย
สมาชิกสามารถกําหนดเวลาในการโอนหุน้ ระหว่าง Counterparty ให้เหมาะสม
กับการทํางานภายในของสมาชิก
• TSD จะ Provide Text file ข้อมูลให้สมาชิกใน Migration Phase

Corporate Actions
คําถาม/ประเด็น
คําชีLแจง
• ก ร ณี หุ้ น ค้ า ง อ ยู่ sink • หุน้ ทีค้างอยู่ในบัญชี ประเภท sink account เพือลูกค้า และเพือบริษทั จะไม่ถูก
account เพือลูกค้า และมี
ตัดสิทธิ โดยสมาชิกจะเป็ นผู้รบั สิทธิประโยชน์และกระจายคืนให้ลูกค้าต่อไป
CA ลูก ค้า จะได้ร ับ สิท ธิ
เพือให้ไ ด้ร ับ สิท ธิป ระโยชน์ จ ากการมี CA ดัง กล่ า ว สมาชิก ต้อ งกํ า หนด
shareholder profile ว่าบริษัทสมาชิกเป็ นผู้รบั สิทธิประโยชน์ สําหรับ sink
ประโยชน์อย่างไร (จะถูกตัด
account เพือลูกค้า และเพือบริษทั อย่างไรก็ตาม สําหรับ Sink Account สมาชิก
สิทธิหรื
 อไม่)
ไม่สามารถกําหนด shareholder profile เองได้ จึงต้องแจ้งรายละเอียดผูร้ บั สิทธิ
ประโยชน์ ใน Migration File ตัง4 แต่ migrate data และส่งให้ TSD ดําเนินการ
Map Shareholder profile กับ sink account เพือลูกค้า และเพือบริษทั

แก้ไข เพิม" เติม จากทีป" ระชุมสมาชิกศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์และสํานักหักบัญชี เมือ" วันที " 28 ตุลาคม
2557

• กรณีเกิด corporate action
ประเภท Consolidate อาจ
มีกรณีที TCH ดําเนินการ

 Corporate Action Adjustment ที TCH และ TSD ดําเนินการในระบบงาน
New Clearing และ Segregated Account นัน4 TCH และ TSD ยังคงยึด
หลักการปจั จุบนั ทีใช้อยู่ ซึงเป็ นหลักการและสูตรเดียวทีกับนายทะเบียน
หลักทรัพย์ใช้ปรับจํานวนหุน้ จดทะเบียนของบริษทั จดทะเบียน ดังนัน4 สํานัก
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คําถาม/ประเด็น
ปรับ รายธุ ร กรรมคงค้ า งที
อ า จ จ ะ ทํ า ใ ห้ ไ ม่ มี หุ้ น
เพียงพอส่งมอบ และ TSD
ปรับ Balance แล้วมีจาํ นวน
หุ้น หายไป โดยเฉพาะใน
บัญชีของลูกค้า

คําชีLแจง
หักบัญชี ศูนย์รบั ฝากฯ และนายทะเบียนฯ จะดําเนินการปรับ Corporate
Action ด้วยแนวทางเดียวกันทัง4 หมด
 การปรับจะดําเนินการในเช้าวันมีผล (Start of Date on Effective Date)
 ประเภทของ Corporate Action ทีอาจจะส่งผลตามทีสมาชิกสอบถาม มี
เพียงกรณีเดียวคือเมือปรับแล้วไม่ลงตัว เช่น 3:1 (3 หุน้ เดิม เป็ น 1 หุ้น
ใหม่)
ข้อแนะนําสมาชิ ก
1. เช้าวัน Effective CA สมาชิกสามารถ reconcile และตรวจสอบ
o Outstanding Balance
o PSMS Transaction (Active Transaction)
o Position Ledger & Trade Listing  แสดง movement ทีเกิด
จากการปรับ CA สะท้อนถึง net settlement obligation
** สมาชิกสามารถนํ าไฟล์ CA SOD Reconcile file มาทําการ
ตรวจสอบได้
2. กรณีที net settlement obligation ใน SET CLEAR (TCH) ราย
trading account (คํานวณจาก Net trading + PSMS transaction)
มากกว่า outstanding balance ของ ใน PTI (TSD) ของลูกค้ารายนัน4
สมาชิกมีทางเลือกในการดําเนินการ 2 ทางเลือก ดังนี4
o กรณี obligation สูงกว่า accout balance ให้สมาชิกทํารายการ
trade amendment ใน SET CLEAR ไปยัง account อืน ก่อน
10.30
น. เพื อป้ องกัน การขาดหุ้ น ส่ ง มอบ และให้ TSD
automatically sweep ได้ตามเวลา 12.30 น.
o Manually transfer หุ้นในระบบ PTI จากบัญชีใ ดๆ มาไว้ที
settlement account – Client ก่อน 13.30 น. เพือป้องกันการขาด
หุน้ ส่งมอบกับ TCH ณ เวลา settlement time (13.30 น.)
3. หากเป็ นกรณีทลูี กค้าซือ4 และขายหลักทรัพย์ในวันเดียวกัน ด้วยจํานวน
เท่ากันแต่จากการปรับ CA ได้รบั การจัดสรรไม่ตรงกันระหว่างด้านซือ4
และขาย ซึงจะทําให้ขาดหุ้นส่งมอบแก่ TCH ขอให้สมาชิกแจ้ง TCH
ทันทีในวัน Effective date เพือที TCH จะได้ดําเนินการตรวจสอบและ
ประสานงานกับผู้ทีอาจได้รบั การจัดสรรหุ้นเกิน เพือโอนมาให้ หรือ
ติดต่อกับบริษทั จัดทะเบียน หากมีหุน้ เหลือจากการปรับ CA ต่อไป
• รายละเอียด Corporate Action Adjustment นัน4 สมาชิกสามารถอ้างอิงจาก
เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์และสํานักหักบัญชี
เมือวันที 28 ต.ค. 2557
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Book Closing
•

•

•

•

คําถาม/ประเด็น
การ Simulate รายชือปิ ด
สมุดทะเบียนล่วงหน้าได้ 3
วัน นานเกินไปหรือไม่
DW เมือครบกําหนดอายุ
เป็ น Cash settlement มี
ขัน4 ตอนการทํางานอย่างไร
และสามารถ Auto-exercise
รายลูกค้าได้หรือไม่
ขอให้พจิ ารณากรณีงานปิ ด
สมุดทะเบียน ให้มรี ะบบแจ้ง
เตือน (Mail alert) เรืองการ
ถือ หุ้น ผิด ประเภท(L/F) ณ
วัน Record date
จํานวนหุน้ NVDR จะอยู่ใน
Field ‘Quantity of Local
Securities’ หรือ ‘Quantity
of Foreign Securities’

คําชีLแจง
• สมาชิกสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการถือครองหุ้นของลูกค้าได้
ล่วงหน้า โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชือปิ ดสมุดทะเบียนล่วงหน้าได้ 3 วัน
ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน
• DW กรณี In the money ระบบ default การใช้สทิ ธิให้ผูถ้ อื หุน้ รายนัน4 ๆเสมอ
และมีช่องทางให้สามารถแจ้งปฏิเสธการใช้สทิ ธิได้

• จะมี Mail alert แจ้งเตือนกรณีขอ้ มูลปิ ดสมุดทะเบียนไม่สมบูรณ์ เช่น ถือครองผิด
สัญชาติ, มีหุน้ ค้างอยู่ใน SINK Account
• Mail alert จะส่งออกในวัน Record Date เวลา 15.00 น. และ 18.00 น.

• Quantity of Foreign Securities

การนําหุ้นจากการทํา IPO เข้า segregate account
คําถาม/ประเด็น
คําชีLแจง
• การตรวจสอบความมีตวั ตน • กรณี Subscription TSD จะตรวจสอบความมีตวั ตนของลูกค้าจากฐานข้อมูลผูถ้ อื
ของลูกค้า กรณีงานเครดิต
หุน้ ทีสมาชิกได้สร้างไว้ในระบบ PTI โดยมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ Reference
ดําเนินการอย่างไร
Type, Reference No., Nationality, Brokerage Account, Participant ID ในการ
ตรวจสอบ หากไม่มขี อ้ มูลดังกล่าว ระบบจะตรวจสอบเลข Trading ID เพิมเติม
• ทํา ไมต้อ งมีก ารตรวจสอบ
โดยระบบจะเครดิตหุ้นเข้าบัญชี SINK Account (Port) หากไม่ปรากฏข้อมูล
Brokerage account
ทัง4 หมดดังกล่าวในระบบ
• กรณีการเครดิตหลักทรัพย์ให้กบั ผูถ้ อื หุ้นทีจะมีรายการจํานํ า ระบบจะตรวจสอบ
ความมีตัว ตนของลูก ค้า โดยองค์ป ระกอบหลัก ได้แ ก่ Reference Type,
Reference No., Nationality, Brokerage Account, Participant ID ถ้าไม่ตรง
จะเครดิตเข้าบัญชี SINK Account (Port)
• เนืองจาก TSD จะ Credit หุน้ เข้าบัญชี Brokerage account ดังนัน4 สมาชิกต้อง
ระบุขอ้ มูล ให้ตรงกันกับ Brokerage account ทีระบุไว้ใน Shareholder profile
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คําชีLแจง
เนืองจากระบบจะตรวจสอบ ทุกตัวอักษร รวมทัง4 อักขระพิเศษ
• กรณีเครดิตหุน้ ลงบัญชี SINK Account จะมีฟงั ก์ชนั ให้สมาชิกสามารถปรับปรุง
เพือเครดิต ลงบัญ ชีย่ อ ยทีถู ก ต้อ งตามคํ า สังของสมาชิก และสมาชิก สามารถ
Download Credit Text File หลังการปรับปรุงได้
แก้ไข เพิม" เติม จากทีป" ระชุมสมาชิกศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์และสํานักหักบัญชี เมือ" วันที " 28 ตุลาคม
2557

Subscription
คําถาม/ประเด็น
คําชีLแจง
• ระบบการบัน ทึกข้อ มูลการ • ระบบการบันทึกข้อมูลการจองซื4อหุน้ (Subscription) จะเพิม Field เลขทีบัญชี
จองซื4อ หุ้ น (Subscription)
ฝากหลักทรัพย์ของผูจ้ าํ นํา
จะมีปรับปรุงหรือไม่
อืUนๆ
คําถาม/ประเด็น
คําชีLแจง
• ขอให้เพิม API message
• TSD จะพิจารณาดําเนินการใน Phase ถัดไป
เพือส่งข้อมูล Account
Balance หุน้ เป็ น Real
time เพือสมาชิกจะนําไป
กระทบยอดหุน้ ระหว่าง
ระบบ PTI และ ระบบ
Back office
• API message ทีส่งให้
• บางฟงั ก์ชนไม่
ั ม ี API message เนืองจากเห็นว่าเป็ นรายการทีเกิดไม่บ่อย ทําที
สมาชิกมีเฉพาะบางฟงั ก์ชนั
หน้าจอ PTI จะสะดวกกว่า
ใช่หรือไม่ เช่น มี API
message ของการทํา
รายการ Create แต่ไม่ม ี
API message ของการทํา
รายการ Delete ทําให้ user
ต้องจําว่าฟงั ก์ชนใดต้
ั
องมา
ทําทีหน้าจอ PTI
• ระบบ new clearing
• สามารถ download เป็ น Excel ได้จากหน้อจอระบบ new clearing
สามารถ import เป็ น text
file แทนการ API ได้
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คําถาม/ประเด็น
หรือไม่ หรือต้องผ่าน API
message อย่างเดียว
• ขอดูหน้าจอของระบบใหม่
ได้หรือไม่

คําชีLแจง

• TCH รับไว้พจิ ารณา ซึงอาจนําเสนอ screen ในรูปแบบของ Excel file
• TCH ได้นําเสนอ screen ทีสําคัญแล้ว ในการจัดอบรมการนําเสนอ screen และ
function การทํางานทีสําคัญ เมือเดือนกันยายน 2557 (Update เมือวันที 28
ตุลาคม 2557)

Industry-Wide Test (IWT)
คําถาม/ประเด็น
คําชีLแจง
• ในการทดสอบ IWT นัน4
• Custodian Bank สามารถใช้ SWIFT ในการทดสอบงาน PSMS ได้เฉพาะการ
Custodian Bank ขอให้
สร้างรายการเท่านัน4 อย่างไรก็ตาม Custodian Bank ต้องทดสอบฟงั ก์ชนั อืนๆ
ของงาน PSMS เช่น แก้ไข ยกเลิก merge de-match รายการ ผ่าน PTI Web
วัดผลการทดสอบ PSMS
Application
จาก SWIFT แทนการวัดผล
การทดสอบผ่าน PTI Web
แก้ไข เพิม" เติม จากทีป" ระชุมสมาชิกศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์และสํานักหักบัญชี เมือ" วันที " 28 ตุลาคม
Application ได้หรือไม่
2557

• การลงนามแจ้งผ่านการ
• สําหรับ Custodian Bank นัน4 การลงนามแจ้งผ่านการทดสอบ IWT หรือ Market
ทดสอบ IWT หรือ Market
Rehearsal สามารถให้ Head of Custody Services เป็ นผูล้ งนามในแบบแจ้ง
Rehearsal ทีกําหนดให้เป็ น
ผลการทดสอบได้
CIO ลงนามสําหรับ IWT
หรือ CEO ลงนามสําหรับ
Market Rehearsal สําหรับ แก้ไข เพิม" เติม จากทีป" ระชุมสมาชิกศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์และสํานักหักบัญชี เมือ" วันที " 28 ตุลาคม
2557
Custodian Bank ให้เป็ น
ผูบ้ ริหารท่านอืนได้หรือไม่
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