ประกาศบริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง การบันทึกรายการการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
ทีเ่ กีย่ วกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Pre-Settlement Matching)
ตามที่ ขอ้ บังคับสานักหักบัญชี (ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับหลักทรั พย์) หลักเกณฑ์ 504.01 (1) กาหนดให้สมาชิ ก
หรื อบุคคลอื่นที่ทาการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิ กต้องบันทึกรายการการชาระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และภายในวันและระยะเวลาที่สานักหักบัญชี
กาหนด และสานักหักบัญชี ได้ออกประกาศ เรื่ อง การบันทึ กรายการการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ที่เกี่ ยวกับ
การซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Pre-Settlement Matching) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นั้น
สานักหักบัญชี ขอยกเลิกประกาศฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดังกล่าว และขอกาหนดหลักเกณฑ์ และ
เงื ่ อ นไข การบัน ทึ ก รายการการช าระราคาและส่ งมอบหลักทรั พ ย์ที่ เ กี่ ย วกับ การซื้ อขายในตลาดหลักทรั พ ย์
ดังต่อไปนี้แทน
1. ประเภทของรายการ
1.1 รายการโอน/รั บโอนหลักทรั พ ย์พ ร้ อมช าระราคา (Delivery Versus Payment/Receive Versus
Payment; DVP/RVP)
1.2 รายการโอน/รับโอนหลักทรัพย์ที่ไม่มีการชาระราคา (Delivery Free of Payment/Receive Free of
Payment; DF/RF)
2. ข้ อมูลที่ต้องบันทึกในระบบและข้ อมูลที่ใช้ ในการจับคู่รายการ
สมาชิ กหรื อบุคคลอื่นที่ ทาการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิ กต้องบันทึ กรายการผ่าน
ระบบงานเชื่ อมโยงกับสานักหักบัญชี โดยระบบจะใช้วิธีการจับ คู่ รายการเมื่ อมี ขอ้ มูลที่ ใช้ในการจับคู่ รายการ
(Matching Fields) ตรงกัน เว้นแต่รายการที่มีลกั ษณะหรื อเป็ นรายการดังต่อไปนี้ ระบบจะจับคู่รายการเมื่อมีขอ้ มูล
รายการทั้งหมดเป็ นไปตามเงื่อนไขตามที่กาหนด
2.1 รายการที่ มี ก ารกาหนดเงื่ อ นไขการจับ คู่ ร ายการที่ มี ร หัส TURN และ Pool Code หรื อ รหัส
และรายการอื่นใดที่มีเงื่อนไขลักษณะเดียวกัน
2.2 รายการที่รอการจับคู่กบั รายการตาม 2.1
2.3 รายการ DVP/RVP ที่มีส่วนต่างของมูลค่าการชาระราคาไม่เกิ น 50 บาท (± 50 บาท)
ทั้งนี้ สานักหักบัญชี จะใช้มูลค่าของรายการรับเงิ น (DVP) เป็ นมูลค่าการชาระราคาตามวรรค
หนึ่ ง ยกเว้นรายการระหว่างสมาชิ กกับบุ คคลอื่ นที่ ทาการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์แทนสมาชิ ก สานัก
หักบัญชีจะใช้มูลค่าของรายการที่ ดาเนิ นการโดยสมาชิ กเป็ นมูลค่าการชาระราคา

ข้ อมูลที่ต้องบันทึกในระบบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เลขที่อา้ งอิงของรายการ (Sender’s Reference)
วันที่ซ้ื อขาย (Trade Date)
วันที่ชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ (Settlement Date)
รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN Code)
จานวนหลักทรัพย์
เลขที่บญั ชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่ งมอบและรับมอบหลักทรัพย์
(Settlement Account) ของผูส้ ่ งคาสัง่
7. เลขที่บญั ชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่ งมอบและรับมอบหลักทรัพย์
(Settlement Account) ของคู่กรณี
8. มูลค่าการชาระราคา
9. เลขที่บญั ชีในระบบงานศูนย์รับฝาก
9.1 สาหรับสมาชิก : ระบุเลขที่บญั ชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ (Trading
Account Number)
9.2 สาหรับบุคคลอื่นที่ทาการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์แทน
สมาชิก : ระบุเลขที่บญั ชีฝากหลักทรัพย์ (Depository Account Number)
10. ประเภทการแปลงหลักทรัพย์ (Conversion Type)
11. เลขที่คู่กรณี
12. BIC Code ของการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ (Place of
Settlement)

ข้ อมูลที่ใช้ ในการจับคู่รายการ
DVP/RVP
DF/RF













-

-

-

-

3. การระบุในรายการเพื่อเปลีย่ นแปลงประเภทหลักทรัพย์
3.1 สมาชิ กหรื อบุคคลอื่นที่ทาการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิกอาจทาการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของหลักทรัพย์ได้เฉพาะรายการดังต่อไปนี้
(1) รายการระหว่างสมาชิกกับบุคคลอื่นที่ทาการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิ ก
(2) รายการระหว่างบุคคลอื่นที่ทาการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิกกับบุคคลอื่น
ที่ทาการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก
3.2 รายการเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักทรัพย์
(1) รายการ DVP/DF สามารถเลื อกการเปลี่ ย นแปลงประเภทของหลักทรั พ ย์ไ ด้เ ฉพาะจาก
Local/NVDR เป็ น Foreign
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(2) รายการ RVP/RF สามารถเลื อ กการเปลี่ ย นแปลงประเภทของหลักทรั พ ย์ไ ด้เ ฉพาะจาก
Foreign เป็ น Local
4. การระบุวตั ถุประสงค์ ของการทารายการ
4.1 รายการเพื่อการส่ งมอบและรับมอบหลักทรัพย์ของสมาชิ กหรื อของบุคคลอื่นที่ทาการชาระราคา
และส่ งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิกที่เกิดจากการซื้ อขายหลักทรัพย์ของสมาชิก ไม่ตอ้ งระบุวตั ถุประสงค์ (No)
4.2 รายการที่เกี่ยวเนื่ องกับการซื้ อขาย ต้องระบุวตั ถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ ง ดังนี้ Loan, Loan
Return, Collateral และ Release Collateral
5. การปรับปรุ งรายการเพื่อการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
รายการ
5.1 การรวมรายการ
(Merge)

วัตถุประสงค์
เงื่อนไข
- เพื่ อ รวมจ านวนหลัก ทรั พ ย์ และรวมมู ล ค่ า - ดาเนินการได้ท้ งั สมาชิกหรื อบุคคล
ชาระราคาให้มีขอ้ มูลที่ ใช้ในการจับคู่รายการ อื่นที่ทาการชาระราคาและส่ งมอบ
ตรงกันกับข้อมูลของคู่กรณี
หลักทรัพย์แทนสมาชิก
- เพื่อแก้ไขการรวมรายการ (Edit Merge)
- เพื่อยกเลิกการรวมรายการ (Cancel Merge)
5.2 การยกเลิกการจับคู่ เพื่ อย้อนสถานะของรายการให้สามารถแก้ไ ข - ดาเนินการได้ท้ งั สมาชิกหรื อบุคคล
รายการ (De-match) ข้อมูลของรายการที่จบั คู่ได้แล้ว
อื่นที่ทาการชาระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์แทนสมาชิก
- ต้องได้รับความยินยอมจากคู่กรณี
ทั้งนี้ หากคู่กรณี ไม่ยืนยันการยกเลิก
การจับคู่รายการ (De-match) ภายใน
เวลาที่กาหนดจะถือว่าการยกเลิกการ
จับคู่รายการนั้นไม่สมบูรณ์ ระบบจะ
นารายการนั้นไปประมวลผลต่อไป
- รายการที่ยกเลิกการจับคู่แล้ว
สามารถจับคู่ได้อีก
5.3 การแก้ไขรายการ
- เพื่อแก้ไขข้อมูลรายการที่ยงั ไม่ได้รับการจับคู่ - สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทุกประเภท
ที่จบั คู่แล้วและยัง
ข้อมูล (Field) ยกเว้น Message type
ไม่ได้รับการจับคู่
และ sender’s reference
(Edit)
- เพื่อแก้ไขข้อมูลรายการที่จบั คู่แล้ว
- สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทุกประเภท
ข้อมูล (Field) ยกเว้น Message type
sender’s reference และ Matching field
- ต้องได้รับความยินยอมจากคู่กรณี
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รายการ
5.4 การยกเลิกรายการ
(Cancel)

วัตถุประสงค์
- เพื่อยกเลิกรายการที่ยงั ไม่ได้รับการจับคู่
- เพื่อยกเลิกรายการที่จบั คู่แล้ว

เงื่อนไข
- ไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากคู่กรณี
- ต้องได้รับความยินยอมจากคู่กรณี
(1) หากคู่กรณี ยืนยันการยกเลิก
รายการภายในเวลาที่กาหนด
จะถือว่ารายการที่ยกเลิกนั้น
สมบูรณ์ และไม่สามารถจับคู่
รายการได้อีก
(2) หากคู่กรณี ไม่ยืนยันการยกเลิก
รายการภายในเวลาที่กาหนด
จะถื อ ว่ า รายการที่ ย กเลิ ก นั้น
ไม่สมบูรณ์ และระบบจะนา
รายการนั้นไปประมวลผลต่อไป

ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 28 กันยายน 2563 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2563
(ลงนาม) ภัทรวสี สุวรรณศร
(นางสาวภัทรวสี สุ วรรณศร)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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