เรือง

ประกาศบริษทั สํ านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
การบันทึกรายการการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ ทเี กีย วกับการซื)อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ (Pre-Settlement Matching)

ตามที ขอ้ บังคับสํานักหักบัญชี (ในส่ วนที เกี ยวกับหลักทรัพย์) หลักเกณฑ์ 504.01(1) กําหนดให้สมาชิ ก
หรื อบุคคลอืนทีทาํ การชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิ กต้องบันทึกรายการการชําระราคาและส่ งมอบ
หลักทรั พ ย์ทีเ กี ย วกับการซื0 อขายในตลาดหลักทรั พ ย์ต ามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และภายในวันและระยะเวลาที
สํานักหักบัญชีกาํ หนดนั0น
สํานักหักบัญชีขอกําหนดหลักเกณฑ์ และเงือนไข การบันทึกรายการการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
ทีเกียวกับการซื0 อขายในตลาดหลักทรัพย์ดงั นี0
1. ประเภทของรายการ
1) รายการโอน/รับโอนหลักทรัพย์พร้อมชําระราคา (Delivery Versus Payment/Receive Versus
Payment; DVP/RVP)
2) รายการโอน/รับโอนหลักทรัพย์ทีไม่มีการชําระราคา (Delivery Free of Payment/Receive Free of
Payment; DF/RF)
2. ข้ อมูลทีต้องบันทึกในระบบและข้ อมูลทีใช้ ในการจับคู่รายการ
สมาชิ กหรื อบุ ค คลอื นที ทาํ การชํา ระราคาและส่ งมอบหลักทรั พ ย์แ ทนสมาชิ ก ต้อ งบัน ทึ ก รายการ
ผ่านระบบงานเชื อมโยงกับสํา นักหักบัญชี โดยระบบจะใช้วิ ธีการจับคู่ รายการเมื อมี ข ้อมูลที ใช้ใ นการจับคู่
รายการ (Matching Fields) ตรงกัน
สําหรับรายการ DVP/RVP ทีตอ้ งมีการระบุมูลค่าการชําระราคา สํานักหักบัญชี กาํ หนดให้มีส่วนต่าง
ของมูลค่าการชําระราคาไม่เกิน 50 บาท (± 50 บาท) โดยสํานักหักบัญชี จะใช้มูลค่าของรายการรับเงิน (DVP)
เป็ นมูลค่าชําระราคา
ข้ อมูลทีต้องบันทึกในระบบ
1.
2.
3.
4.

เลขทีอา้ งอิงของรายการ (Sender’s Reference)
วันทีซ0ื อขาย (Trade Date)
วันทีชาํ ระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ (Settlement Date)
รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN Code)
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ข้ อมูลทีใช้ ในการจับคู่รายการ
DVP/RVP
DF/RF





ข้ อมูลทีใช้ ในการจับคู่รายการ
DVP/RVP
DF/RF


5. จํานวนหลักทรัพย์


6. เลขที บั ญ ชี ฝ ากหลัก ทรั พ ย์ เ พื อ การส่ ง มอบและรั บ มอบหลัก ทรั พ ย์
(Settlement Account) ของผูส้ ่ งคําสัง


7. เลขที บั ญ ชี ฝ ากหลัก ทรั พ ย์ เ พื อ การส่ ง มอบและรั บ มอบหลัก ทรั พ ย์
(Settlement Account) ของคู่กรณี

8. มูลค่าการชําระราคา
9. เลขทีบญั ชีในระบบงานศูนย์รับฝาก
9.1 สําหรับสมาชิ กทัว ไป : ระบุเลขที บญ
ั ชี ซ0ื อขายหลักทรัพย์ (Trading
Account Number)
9.2 สํา หรั บบุ ค คลอื นที ทาํ การชํา ระราคาและส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์แ ทน
สมาชิก : ระบุเลขทีบญั ชีฝากหลักทรัพย์ (Depository Account Number)
10. ประเภทการแปลงหลักทรัพย์ (Conversion Type)
11. เลขทีคู่กรณี
12. BIC Code ของการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ (Place of Settlement)
ข้ อมูลทีต้องบันทึกในระบบ

3 การระบุในรายการเพือ เปลีย นแปลงประเภทหลักทรัพย์
3.1 สมาชิ ก หรื อบุ ค คลอื น ที ท ํา การชํา ระราคาและส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์แ ทนสมาชิ ก อาจทํา การ
เปลียนแปลงประเภทของหลักทรัพย์ได้เฉพาะรายการดังต่อไปนี0
3.1.1 รายการระหว่างสมาชิกกับบุคคลอืนทีทาํ การชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก
3.1.2 รายการระหว่ า งบุ ค คลอื น ที ทาํ การชํา ระราคาและส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์แ ทนสมาชิ ก
กับบุคคลอืนทีทาํ การชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก
3.2 รายการเพือการเปลียนแปลงประเภทของหลักทรัพย์
3.2.1 รายการ DVP/DF สามารถเลือกการเปลียนแปลงประเภทของหลักทรัพย์ได้เฉพาะจาก
Local/NVDR เป็ น Foreign
3.2.2 รายการ RVP/RF สามารถเลื อกการเปลียนแปลงประเภทของหลักทรัพย์ได้เฉพาะจาก
Foreign เป็ น Local
4 การระบุวตั ถุประสงค์ ของการทํารายการ
4.1 รายการเพือการส่ งมอบและรับมอบหลักทรัพย์ของสมาชิ กหรื อของบุคคลอืนทีทาํ การชําระราคา
และส่ งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิกทีเกิดจากการซื0 อขายหลักทรัพย์ของสมาชิก ไม่ตอ้ งระบุวตั ถุประสงค์ (No)
4.2 รายการทีเกียวเนืองกับการซื0 อขาย : ต้องระบุวตั ถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ ง ดังนี0 Loan, Loan
Return, Collateral และ Release Collateral
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5 การปรับปรุ งรายการเพือ การชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
รายการ
1) การรวมรายการ
(Merge)

วัตถุประสงค์
เงือ นไข
- เพือรวมจํานวนหลักทรัพย์ และรวมมูลค่า
- ดําเนิ นการได้ท0 งั สมาชิ กหรื อบุคคล
ชําระราคาให้มีขอ้ มูลทีใช้ในการจับคู่รายการ
อื นที ทาํ การชํา ระราคาและส่ งมอบ
ตรงกันกับข้อมูลของคู่กรณี
หลักทรัพย์แทนสมาชิก
- เพือแก้ไขการรวมรายการ (Edit Merge)
- เพือยกเลิกการรวมรายการ(Cancel Merge)
2) การยกเลิกการจับคู่ เพื อย้อนสถานะของรายการให้สามารถแก้ไ ข - ดําเนิ นการได้ท0 งั สมาชิ กหรื อบุคคล
รายการ (De-match) ข้อมูลของรายการทีจบั คู่ได้แล้ว
อื นที ทาํ การชํา ระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์แทนสมาชิก
- ต้อ งได้รั บ ความยิ นยอมจากคู่ ก รณี
ทั0งนี0 หากคู่กรณี ไม่ยืนยันการยกเลิ ก
การจับคู่รายการ (De-match) ภายใน
เวลาทีกาํ หนดจะถือว่าการยกเลิกการ
จับคู่รายการนั0นไม่สมบูรณ์ ระบบจะ
นํารายการนั0นไปประมวลผลต่อไป
- ร า ย กา ร ที ย กเ ลิ กกา ร จั บ คู่ แ ล้ ว
สามารถจับคู่ได้อีก
3) การแก้ไขรายการ
- เพือแก้ไขข้อมูลรายการทียงั ไม่ได้รับการจับคู่ - สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทุกประเภท
ทีจบั คู่แล้วและยัง
ข้อมูล (Field) ยกเว้น Message type
ไม่ได้รับการจับคู่
และ sender’s reference
(Edit)
- เพือแก้ไขข้อมูลรายการทีจบั คู่แล้ว
- สามารถแก้ไขข้อมู ลได้ทุ กประเภท
ข้อมูล (Field) ยกเว้น Message type
sender’s reference และ Matching
field
- ต้องได้รับความยินยอมจากคู่กรณี
4) การยกเลิกรายการ - เพือยกเลิกรายการทียงั ไม่ได้รับการจับคู่
- ไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากคู่กรณี
(Cancel)
- เพือยกเลิกรายการทีจบั คู่แล้ว
- ต้องได้รับความยินยอมจากคู่กรณี
• หากคู่ กรณี ยื น ยั น การยกเลิ ก
รายการภายในเวลาที กาํ หนดจะ
ถือว่ารายการทียกเลิกนั0นสมบูรณ์
และไม่สามารถจับคู่รายการได้อีก
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รายการ

วัตถุประสงค์

เงือ นไข
• หากคู่ กรณี ไ ม่ ยื น ยัน การยกเลิ ก
รายการภายในเวลาที กาํ หนดจะ
ถื อ ว่ า รายการที  ย กเลิ ก นั0 น ไม่
สมบูรณ์ และระบบจะนํารายการ
นั0นไปประมวลผลต่อไป

ทั0งนี0 ให้ใช้บงั คับตั0งแต่วนั ที 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 29 พฤษภาคม 2558

(ลงนาม) อุดมวรา เดชส่ งจรั ส
(นางอุดมวรา เดชส่ งจรัส)
ผูร้ ับมอบอํานาจ
บริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
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