ประกาศบริษทั สํ านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
เรือง กําหนดระยะเวลาการให้ บริการงานของสํ านักหักบัญชี
ตามที ข อ้ บัง คับของสํา นัก หักบัญ ชี (ในส่ วนที เ กี ย วกับ หลัก ทรัพ ย์) หลัก เกณฑ์ 405.01 หลัก เกณฑ์ 406.01
หลักเกณฑ์ 407.01 (3) หลักเกณฑ์ 407.01 (6) หลักเกณฑ์ 504.01 หลักเกณฑ์ 505 หลักเกณฑ์ 507.01(2) หลักเกณฑ์ 509
หลักเกณฑ์ 513 หลักเกณฑ์ 603.01 (3) หลักเกณฑ์ 602.02 (3) หลักเกณฑ์ 603.03 หลักเกณฑ์ 603.05 และหลักเกณฑ์
902 (2) กํา หนดให้สาํ นักหักบัญชี อาจกําหนดระยะเวลาของการบริ การงานต่ า งๆ ของสํา นัก หั ก บัญ ชี และสํา นัก
หักบัญชีได้ออกประกาศเรื องกําหนดระยะเวลาการให้บริ การงานของสํานักหักบัญชี ลงวันที 29 พฤษภาคม 2558 นั;น
สํา นักหักบัญชี ข อยกเลิ กประกาศฉบับดังกล่า ว และกํา หนดระยะเวลาของการบริ การงานในแต่ ละประเภท
ดังนี; แทน
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1. การชํา ระราคาและส่ ง มอบ 1. การชํา ระราคาและส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์ต าม - ภายใน 15.00 น. ของวันที ซ;ื อขาย
หลักทรัพย์
ข้อมูล Gross Clearing
ถึงวันก่อนหน้าวันครบกําหนดการ
ชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
- ภายใน 12.30 น. ของวันที ค รบ
กําหนดการชําระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์
2. การชํา ระราคาและส่ งมอบหลักทรั พ ย์ข ้อมูล
Net Clearing
2.1 การส่ งมอบหลักทรัพย์
- 13.30 น. ของวันทีครบกําหนด
2.2 การชําระราคาหลักทรัพย์
- 14.00 น. ของวันทีครบกําหนด
3. การชําระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์ทีมีการ
ซื; อเพือส่ งมอบหลักทรัพย์ทีผิดนัด (Buy-in)
3.1 การส่ งมอบหลักทรัพย์
- 13.25 น. ของวันที buy-in
3.2 การชําระราคาหลักทรัพย์
- 14.00 น. ของวันที buy-in
2. การบันทึกรายการการชําระ
1. การสร้างรายการ
ราคาและส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์
1.1 กรณี ไ ม่ มี การเปลี ย นแปลงประเภทของ - ภายใน 20.00 น. ของวันที ซ;ื อขาย
ทีเกียวกับการซื; อขายในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ / กรณี มี ก ารเปลี ย นแปลง
ถึงวันก่อนหน้าวันครบกําหนดการ
หลักทรัพย์ (Pre-settlement
ประเภทหลักทรั พ ย์จาก Foreign เป็ น
ชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
Matching)
Local
- ภายใน 10.30 น. ของวันที ค รบ
กําหนดการชําระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์
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1.2 กรณี มีการเปลียนแปลงประเภทหลักทรัพย์ - ภายใน 20.00 น. ของวันที ซ;ื อขาย
จาก Local เป็ น Foreign หรื อ NVDR เป็ น
ถึงวันถัดจากวันทีซ;ื อขาย
Foreign
- ภายใน 15.30 น. ของวันก่อนหน้า
วันครบกําหนดการชําระราคาและ
ส่ งมอบหลักทรัพย์
2. การแก้ไขรายการ (Edit) / การรวมรายการ - ภายใน 20.00 น. ของวันที ซ;ื อขาย
(Merge)
ถึงวันก่อนหน้าวันครบกําหนดการ
ชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
- ภายใน 10.30 น. ของวันที ค รบ
กําหนดการชําระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์
3. การยกเลิกรายการ (Cancel)
3.1 การยกเลิกรายการทียงั ไม่จบั คู่
- ภายใน 20.00 น. ของวันที ซ;ื อขาย
ถึงวันก่อนหน้าวันครบกําหนดการ
ชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
- ภายใน 10.30 น. ของวันที ค รบ
กําหนดการชําระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์
3.2 การยกเลิกรายการทีจบั คู่แล้ว
- ภายใน 20.00 น. ของวันที ซ;ื อขาย
ถึงวันก่อนหน้าวันครบกําหนดการ
ชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
4. การยกเลิกการจับคู่รายการ (De-match)

3. การสร้างรายการและรับรอง
รายการชําระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์ตามยอดแต่ละ
รายการ (Gross Clearing &
Settlement)

- ภายใน 20.00 น. ของวันที ซ;ื อขาย
ถึงวันก่อนหน้าวันครบกําหนดการ
ชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
- ภายใน 10.00 น. ของวันที ค รบ
กําหนดการชําระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์

1. สร้างรายการและคู่กรณี รับรองรายการ
1.1. กรณี ชาํ ระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์ใน - ภายใน 14.00 น. ของวันที ซ;ื อขาย
วันทีสร้างรายการ
ถึงวันก่อนหน้าวันครบกําหนดการ
ชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
- ภ า ย ใ น 10.00 น . ใ น วั น ค ร บ
กําหนดการชําระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์
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1.2. กรณี ชาํ ระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์ใน - ภายใน 20.00 น. ของวันทีซ;ื อขาย
วันถัดจากวันทีสร้างรายการเป็ นต้นไป
ถึง ว นั ก่อ นหน้า ว นั ครบกํา หนด
การชํา ระราคาและส่ ง มอบของ
ตราสารประเภทนั;น
4. การแก้ไขรายการซื; อขาย
1. การแก้ไขเลขทีบญั ชี ซ;ื อขาย / การแก้ไขประเภท - ภายใน 20.00 น. ของวันที ซ;ื อขาย
นักลงทุน
ถึ ง วัน ก่ อ นหน้ า วัน ครบกํา หนด
ก า ร ชํ า ร ะ ร า ค า แ ล ะ ส่ ง ม อ บ
หลักทรัพย์
- ภายใน 10.30 น. ของวันที ค รบ
กําหนดการชําระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์
2. การแก้ไขประเภทของหลักทรัพย์
2.1 Local เป็ น Foreign และ NVDR เป็ น
- ภายใน 20.00 น. ของวันที ซ;ื อขาย
Foreign
ถึงวันถัดจากวันทีซ;ื อขาย
- ภายใน 15.30 น. ของวันก่อนหน้า
วันครบกําหนดการชําระราคาและ
ส่ งมอบหลักทรัพย์
2.2 Foreign เป็ น Local / Local เป็ น NVDR - ภายใน 20.00 น. ของวันที ซ;ื อขาย
และ NVDR เป็ น Local
ถึงวันก่อนหน้าวันครบกําหนดการ
ชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
- ภายใน 10.30 น. ของวัน ที ค รบ
กําหนดการชําระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์
3. การแก้ไขประเภทหลักทรัพย์จาก Local เป็ น - ภ า ย ใ น 19.00 น . ข อ ง วั น ที ทํ า
NVDR หรื อ NVDR เป็ น Local หลังจาก
รายการ
คร บกํ า หนดการชํ า ระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์แล้ว
5. การโอนรายการ
การโอนรายการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ - ภายใน 20.00 น. ของวันที ซ;ื อขาย
(Give-up/Take-up)
ถึงวันก่อนหน้าวันครบกําหนดการ
ชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
- ภายใน 10.30 น. ของวันที ค รบ
กําหนดการชําระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์
6. การยื มและให้ยื มหลักทรั พ ย์ 1. การยืมหลักทรัพย์
- 13.30 น. หรื อ ณ สิ; นวันทําการ
เพื อ การส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์ต่ อ
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สํานักหักบัญชี

2. การคืนหลักทรัพย์ทียืม
2.1. กรณี คื น หลักทรั พ ย์ที ยื ม ก่ อนถึ ง วันครบ
กําหนด
2.1.1 คืนหลักทรัพย์จากบัญชีฝาก
- ภายใน 13.15 น. และ 14.30 - 19.00 น.
หลักทรัพย์
ของวันทีทาํ รายการ
2.1.2 คืนหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ทีมี - ภายใน 10.30 น. ของวันทีทาํ
สิ ทธิ รับมอบในวันทําการปัจจุบนั
รายการ
2.2. กรณี คืนหลักทรัพย์ทียืมในวันครบ
- 7.00 - 10.30 น.ของวันทีครบ
กําหนด
กําหนด

7. การขายหลักทรัพย์ให้สาํ นัก
หักบัญชีเมือมีการผิดนัดต่อ
สํานักหักบัญชี (Buy-in)

1. การสร้างรายการเสนอขายในระบบชําระราคา - ภายใน 10.30 น. ของวันทีทาํ
รายการ
2. การส่ งคําสัง ขายหลักทรัพย์จากระบบซื; อขาย - 10.30 - 12.30 น. ของวันทีทาํ
รายการ
1. การวางหรื อคืนหลักประกันเป็ นเงินสด
- ภายใน 14.00 น. ของวันทีผิดนัด
หรื อวันทียืมและให้ยืมหลักทรัพย์

8. การวางหรื อคืนหลักประกัน
เนืองจากผิดนัดชําระราคาหรื อ
ผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์ หรื อ
ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพือการ 2. การวางหลักประกันเป็ นหลักทรัพย์
ส่ งมอบต่อสํานักหักบัญชี
2.1. กรณี ผิดนัดชําระราคาหลักทรัพย์ หรื อ
กรณี ผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์และกรณี
ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพือการส่ งมอบ
ต่อสํานักหักบัญชี
2.2. กรณี การวางหลักประกันส่ วนเพิมหรื อ
การคืนหลักประกันส่ วนเกินเป็ น
หลักทรัพย์ จากการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินทีวางเป็ นหลักประกันให้เป็ น
ราคาปัจจุบนั (Mark to Market)
9. การฝากและถอนหลักประกัน 1. การฝากหลักประกัน
เนืองจากค่าความเสี ยง
1.1. สมาชิกทํารายการฝากหลักประกัน
ประเภททีไม่ใช่เงินสด (Non-cash
collateral)
1.2. สํานักหักบัญชีหกั เงินสดสกุลเงินบาทเพือ
เป็ นหลักประกันจากบัญชี Settlement
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- ภายใน 14.00 น. ของวันที ผิดนัด
หรื อวันทียืม

- ณ เริ มวันทําการ และสิ; นวันทําการ

- ภายใน 10.00 น. ของวันทีทาํ
รายการ
- 11.00 น. ของวันทีทาํ รายการ
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2. การถอนหลักประกันทั;งประเภทเงินสดสกุล
เงินบาทและไม่ใช่เงินสด
2.1. สมาชิกทํารายถอนหลักประกัน

- ภายใน 10.00 น.หรื อ 13.15 - 14.00 น.
ของวันทีทาํ รายการ
2.2. สมาชิกได้รับคืนหลักประกันทีเป็ นเงินสด - 11.00 น. หรื อ 15.00 น.ของวันทีทาํ
สกุลเงินบาทในบัญชี Settlement
รายการ
2.3. สมาชิ กได้รับคื นหลักประกันที ไม่ใช่
- ภายใน 11.00 น. หรื อ ภายใน 15.00 น.
เงินสด
ของวันทีทาํ รายการ

ทั;งนี; ให้ใช้บงั คับตั;งแต่วนั ที 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 21 สิ งหาคม 2558
(ลงนาม) อุดมวรา เดชส่ งจรั ส
(นางอุดมวรา เดชส่ งจรัส)
ผูร้ ับมอบอํานาจ
บริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
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