ประกาศบริษทั สํ านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
เรือง การระงับการโอนและหักโอนหลักทรัพย์ เพือ การยึดหลักประกัน
ตามที ขอ้ บังคับสํานักหักบัญชี (ในส่ วนที เกี ยวกับหลักทรัพย์) หลักเกณฑ์ 603.01 (1) และ 603.02 (2)
กําหนดให้สาํ นักหักบัญชี อาจระงับการโอนและหักโอนหลักทรัพย์ในบัญชี ฝากหลักทรัพย์เพือการส่ งมอบหรื อ
รับมอบหลักทรัพย์เพือสมาชิกหรื อลูกค้าของสมาชิกผูผ้ ิดนัดทีมีสิทธิ รับมอบในวันแรกทีถือว่าผิดนัดชําระราคาและ
ในวันถัดไปตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีสาํ นักหักบัญชีกาํ หนดนั7น
สํานักหักบัญชี ขอกําหนดหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที เกี ยวข้องกับการระงับการโอนและหักโอน
หลักทรัพย์เพือการยึดและการคืนหลักประกันดังนี7
1. การยึดหลักประกัน
1.1 สํานักหักบัญชีจะยึดหลักประกันจากสมาชิกผูผ้ ิดนัด 2 กรณี คือ
1.1.1 สมาชิกผิดนัดการชําระเงินค่าซื7 อขายหลักทรัพย์หรื อราคาทีเกียวข้องกับการซื7 อขายหลักทรัพย์
1.1.2 สมาชิกผิดนัดชําระเงินหลักประกันจากการผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์หรื อจากการยืมหลักทรัพย์
1.2 สํานักหักบัญชีจะยึดหลักประกันจากสมาชิกผูผ้ ิดนัดตามลําดับบัญชี ดังนี7
บัญชีทีผดิ นัด
ลําดับบัญชีการยึดหลักทรัพย์
1. บัญชี ฝ ากหลักทรั พ ย์เ พื อการส่ งมอบหรื อ 1) หลั ก ทรั พ ย์ ที จ ะได้ รั บ ในวั น นั7 นของบั ญ ชี ฝาก
รับมอบหลักทรัพย์ของสมาชิก
หลักทรั พ ย์เพื อการส่ งมอบหรื อรั บมอบหลักทรั พ ย์
ของสมาชิก
2) หลักทรั พย์ทีคงค้างในบัญชี ฝากหลักทรั พย์เพื อการ
ส่ งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพย์ของสมาชิก
2. บัญชี ฝ ากหลักทรั พ ย์เ พื อการส่ งมอบหรื อ 1) หลั ก ทรั พ ย์ ที จ ะได้ รั บ ในวั น นั7 นของบั ญ ชี ฝาก
รับมอบหลักทรัพย์ของลูกค้าของสมาชิก
หลักทรั พ ย์เพื อการส่ งมอบหรื อรั บมอบหลักทรั พ ย์
ของลูกค้าของสมาชิก
2) หลักทรัพย์ทีจะได้รับในวันนั7นของบัญชีฝาก
หลักทรัพย์เพือการส่ งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพย์
ของสมาชิก
3) หลักทรั พย์ทีคงค้างในบัญชี ฝากหลักทรั พย์เพื อการ
ส่ งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพย์ของสมาชิก
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บัญชีทีผดิ นัด
ลําดับบัญชีการยึดหลักทรัพย์
3. บัญชี ฝ ากหลักทรั พ ย์เ พื อการส่ งมอบหรื อ 1) หลั ก ทรั พ ย์ ที จ ะได้ รั บ ในวั น นั7 นของบั ญ ชี ฝาก
รั บมอบหลักทรั พ ย์ข องลูกค้า ของสมาชิ ก
หลักทรั พ ย์เพื อการส่ งมอบหรื อรั บมอบหลักทรั พ ย์
และบัญชี ฝากหลักทรั พ ย์เ พื อการส่ งมอบ
ของลูกค้าของสมาชิก
หรื อรับมอบหลักทรัพย์ของสมาชิก
2) หลั ก ทรั พ ย์ ที จ ะได้ รั บ ในวั น นั7 นของบั ญ ชี ฝาก
หลักทรั พ ย์เพื อการส่ งมอบหรื อรั บมอบหลักทรั พ ย์
ของสมาชิก
3) หลักทรั พย์ทีคงค้างในบัญชี ฝากหลักทรั พย์เพื อการ
ส่ งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพย์ของสมาชิก
1.3 ลําดับหลักทรัพย์ทีจะยึดในแต่ละบัญชีเป็ นดังนี7
กลุ่มหลักทรัพย์
1. หลักทรัพย์ในกลุ่ม SET50 1)
2)
3)
4)
5)
2. ตราสารหนี7ภาครัฐ
1)
2)
3. หลักทรัพย์นอกกลุ่ม
1)
SET50
2)
3)
4)
5)
6)

ลําดับการยึด
Turnover Value ของหลักทรัพย์ทุกประเภท เรี ยงลําดับจากค่ามากไปน้อย
Native : Foreign (F), Local (L)
Unit flag : NVDR (R),Thai Trust Fund (U)
Market Capitalization ของหลักทรัพย์ เรี ยงลําดับจากค่ามากไปน้อย
ชือย่อหลักทรัพย์ เรี ยงจาก A ไป Z
อายุคงเหลือ (Time to Maturity) จากน้อยไปมาก
ชือย่อตราสารหนี7 เรี ยงจาก A ไป Z
Turnover Value ของหลักทรัพย์ทุกประเภท เรี ยงลําดับจากค่ามากไปน้อย
Native : Foreign (F), Local (L)
Unit flag : NVDR (R),Thai Trust Fund (U)
Market Capitalization ของหลักทรัพย์ เรี ยงลําดับจากค่ามากไปน้อย
ชือย่อหลักทรัพย์ เรี ยงจาก A ไป Z
Market เรี ยงจาก : SET, BEX, mai

2. การคืนหลักประกัน
2.1 สํานักหักบัญชีจะคืนหลักประกันให้กบั สมาชิกผูผ้ ิดนัด 2 กรณี คือ
2.1.1 กรณี ทีสมาชิกนําเงินสดมาชําระ หรื อมูลค่าของหลักประกันทั7งหมดทีประเมิน ณ เวลานั7น
มากกว่ามูลค่าที ผิดนัด สํานักหักบัญชี จะทําการคื นหลักทรัพย์มูลค่าไม่เกิ นเงิ นสดที ชาํ ระ หรื อมูลค่าหลักประกัน
ทีเกินมา ณ เวลานั7น
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2.1.2 กรณี ทีหลักประกันประเภทหลักทรั พย์ทียึด มานั7นมี มูลค่ าเท่ ากับศูนย์ ณ เวลาที ทาํ การ
ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชีจะทําการคืนหลักทรัพย์ทียึดมานี7 ท7 งั หมด ก็ต่อเมือสมาชิ กดําเนิ นการขอคืน
หลักประกันดังกล่าวผ่านระบบงานเชือมโยงกับสํานักหักบัญชี
2.2 การคื น หลักประกัน จะเรี ย งลํา ดับ หลักทรั พ ย์ทีถูกยึด เป็ นหลัก ประกัน ทั7ง หมดตามเงื อ นไข
โดยไม่คาํ นึ งถึงบัญชี ทียึดหลักทรัพย์น7 นั มา แต่ถา้ หลักทรัพย์ 1 หลักทรัพย์ทีจะคื นมาจากบัญชี ฝ ากหลักทรัพ ย์
เพือการส่ งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพย์มากกว่า 1 บัญชี สํานักหักบัญีจะคื นหลักทรัพย์ให้กบั บัญชี ฝากหลักทรัพย์
เพื อการส่ งมอบหรื อรั บ มอบหลัก ทรั พ ย์ข องลูก ค้า ของสมาชิ กก่ อ นและจะคื นให้กบั บัญชี ฝ ากหลัก ทรั พ ย์เ พื อ
การส่ งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพย์ของสมาชิกในลําดับถัดไป
2.3 ลําดับหลักทรัพย์ทีจะคืนเป็ นดังนี7
กลุ่มหลักทรัพย์
1. หลักทรัพย์นอกกลุ่ม
SET50

1)
2)
3)
4)
5)
2. ตราสารหนี7ภาครัฐ
1)
2)
3. หลักทรัพย์ในกลุ่ม SET50 1)
2)
3)
4)
5)
6)

ลําดับการคืน
ชือย่อหลักทรัพย์ เรี ยงจาก Z ไป A
Market Capitalization ของหลักทรัพย์ เรี ยงลําดับจากค่าน้อยไปมาก
Unit flag : Thai Trust Fund (U), NVDR (R)
Native : Local (L), Foreign (F)
Turnover Value ของหลักทรัพย์ทุกประเภท เรี ยงลําดับจากค่าน้อยไปมาก
ชือย่อตราสารหนี7 เรี ยงจาก Z ไป A
อายุคงเหลือ (Time to Maturity) จากมากไปน้อย
Market เรี ยงจาก: mai, BEX, SET
ชือย่อหลักทรัพย์ เรี ยงจาก Z ไป A
Market Capitalization ของหลักทรัพย์ เรี ยงลําดับจากค่าน้อยไปมาก
Unit flag : Thai Trust Fund (U), NVDR (R)
Native : Local (L), Foreign (F)
Turnover Value ของหลักทรัพย์ทุกประเภท เรี ยงลําดับจากค่าน้อยไปมาก

ความหมายของคําศัพท์
1) Turnover Value หมายถึง มูลค่าการซื7 อขายของหลักทรัพย์ในทุกกระดานซื7 อขาย ได้แก่ กระดาน Big-lot,
Odd-lot และ Main board
2) Turnover Value ของหลักทรัพย์ประเภท NVDR (R) และ Thai Trust Fund (U) มีค่าเท่ากับหลักทรัพย์
Native-Local
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3) Market Capitalization ของหลักทรัพย์ทุกประเภท (NVDR, Thai Trust Fund, Local, Foreign) มีค่าเท่ากัน
เช่น BBL, BBL-F, BBL-R, BBL-U มีค่า Market Capitalization เท่ากัน เป็ นต้น
ทั7งนี7 ให้ใช้บงั คับตั7งแต่วนั 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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