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การขอขยายเวลาเปิ ดระบบ Pre-settlement Matching System (PSMS) นอกเวลาทําการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั สมาชิกสํานักหักบัญชีหลักทรัพย์
บุคคลทีส ํานักหักบัญชีอนุญาตให้ทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก
(“Settlement Agent”)

ตามทีบริษทั สํานัก หักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (“สํานักหักบัญชี”) ได้รบั ทราบความคิดเห็นถึงความ
จําเป็ นของการขยายเวลาของระบบงาน Pre-settlement Matching System (PSMS) โดยเฉพาะในช่วงทีผ ู้จดั ทํา
Index ชันR นําของโลก มีการปรับเปลีย นนํR าหนักหรือรายชือของหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ไทยในการคํานวณ
ดัชนี และสํานัก หัก บัญชีได้จดั ประชุมชีRแจงแนวทางดําเนิ นการขยายเวลาระบบงาน Pre-settlement Matching
System: PSMS นอกเวลาทําการโดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายแล้วเมือวันที UV พฤศจิกายน 2561 ประกอบกับชมรมคัส
โตเดียนได้นําส่งหนังสือมายังสํานักหักบัญชี เพือ ขอให้พจิ ารณาขยายเวลาให้บริการระบบงาน PSMS นอกเวลาทํา
การในช่วงทีม ี MSCI Index rebalance นันR
สํานักหักบัญชีพจิ ารณาแล้วเห็นสมควรสนับสนุ นให้มกี ารขยายเวลานอกเวลาทําการของระบบงาน PSMS
ในช่วงทบทวนดัชนี โดยไม่คดิ ค่าใช้จ่าย เพือ ประโยชน์ของอุตสาหกรรมและลดความเสีย งของระบบชําระราคาและ
ส่งมอบหลักทรัพย์โดยรวม โดยมีหลักการ ดังนีR
• สํานักหักบัญชีจะพิจาณาการแจ้งความประสงค์ขอขยายเวลาระบบงานดังกล่าว จากชมรมผูร้ บั ฝาก
ทรัพย์สนิ (Custodian Club) หรือ ชมรมปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย์ สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ (Back Office
Operation: BOO) โดยแจ้ง ความประสงค์ล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 3 วัน ทํ า การ มาทีฝ่ ายชํ า ระราคา
หลัก ทรัพย์ บริษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด เบอร์โทรศัพท์ 02-009-9549 ถึง 9553 หรือ
Email : SecuritiesClearingDepartment@set.or.th
• สํานักหักบัญชีจะขยายเวลานอกเวลาทําการของระบบงานในช่วงทีม กี ารทบทวนดัชนีไม่เกิน 4 ครังต่
R อ
ปี (ครังละ
R 1 วัน) โดยในแต่ละครังขยายได้
R
ไม่เกิน 22.hh น.
• ในช่ ว งของการขยายเวลาแบบไม่ ค ิด ค่ า ใช้ จ่ า ยนีR บริษ ัท สมาชิก สํ า นั ก หัก บัญ ชีห ลัก ทรัพ ย์ หรือ
บุคคลทีส ํานักหัก บัญชีอนุ ญาตให้ทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก (“Settlement
Agent”) รายใดๆ สามารถส่งรายการ Pre-settlement Matching ได้
• สํานักหักบัญชีสงวนสิทธิ kทีจ ะไม่ขยายเวลาให้บริการ หากจะมีการดําเนินการทีส ําคัญหรืออาจกําหนด
เงือ นไขเพิม เติม เช่น
− การ upgrade ระบบงาน
− ไม่อนุ ญาตให้ทาํ การแปลงหลักทรัพย์ (Conversion)
− ทํ า รายการผ่ า นได้ ทุ ก ช่ อ งทาง ยกเว้น การส่ ง คํ า สัง ผ่ า นช่ อ งทาง Application Programming
Interface (API) เป็ นต้น
/ (ในการขอขยายเวลา) ...

ในการขอขยายเวลาทีน อกเหนื อ จากเงือ นไขข้างต้น สํานัก หัก บัญ ชีจะคิด ค่าบริก ารจากผู้ทีแจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเวลาระบบ PSMS โดยนับตังR แต่เวลาทีป ิ ดให้บริการระบบงานตามปกติจนถึงกําหนดเวลาทีแจ้ง
ความประสงค์ขอขยายเวลาออกไป (ไม่เกิน 22.00 น.)
ทังR นีRสาํ นักหักบัญชี จะแจ้งให้ผใู้ ช้ระบบงานทุกรายทราบว่ามีผขู้ อขยายเวลาทีเ สียค่าบริการ และหากมีผใู้ ช้
ระบบงานรายอืนทีไ ม่ได้แจ้งความประสงค์ฯ เข้ามาสร้างรายการในระหว่างเวลาดังกล่าว สํานักหักบัญชีจะเรียกเก็บ
ค่าบริการจากผูใ้ ช้บริการทุกราย โดยเฉลีย จากค่าบริการทีจ ะเรียกเก็บจากผูท้ แี จ้งความประสงค์ขอขยายเวลา (เรียก
เก็บเฉลีย จากทุกรายทีใ ช้บริการเท่ากัน)
จึงเรียนมาเพือ โปรดทราบ
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