ประกาศบริษทั ศู นย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง กาหนดระยะเวลาให้ บริการงานรับฝากหลักทรัพย์
ตามที่ ข ้อ บังคับ ของศู น ย์รั บ ฝาก (ในส่ ว นที่ เกี่ ย วกับ งานรั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์) หลัก เกณฑ์ 104.03
หลักเกณฑ์ 303.05 หลักเกณฑ์ 303.06 หลักเกณฑ์ 305.02 หลักเกณฑ์ 402.02 หลักเกณฑ์ 403.02 หลักเกณฑ์
404.01 หลักเกณฑ์ 405.03 และหลักเกณฑ์ 406.03 กาหนดให้ศูนย์รับฝากอาจกาหนดระยะเวลาการให้บริ การ
งานรั บฝากหลักทรัพย์แก่ ผูฝ้ าก และศู นย์รับฝากได้ออกประกาศ เรื่ อง กาหนดระยะเวลาให้บริ การงานรับฝาก
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 นั้น
ศูนย์รับฝากขอยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว และพิจารณากาหนดระยะเวลาของการบริ การงานรับฝาก
แต่ละประเภทดังนี้
ประเภทงานบริการ
1. การฝาก ถอน โอน รับโอน หรื อยกเลิกการโอนด้วยวิธีการ
ยื่นคาขอต่อศูนย์รับฝาก
- กรณี ห ลัก ทรัพ ย์ที่ มิใ ช่ ห ลัก ทรัพ ย์ป ระเภทพัน ธบัต ร
ตัว๋ เงิ นคลัง หรื อตราสารหนี้ ภาครัฐประเภทอื่น
- กรณี ห ลัก ทรัพ ย์ป ระเภทพัน ธบัต ร ตัว๋ เงิ น คลัง หรื อ
ตราสารหนี้ภาครัฐประเภทอื่น
ทั้งนี้ การฝาก ถอน โอน รับโอน หรื อยกเลิกการโอน
มีผลสมบูรณ์ในวันทาการที่ทารายการ
2. การฝาก ถอน โอน รับโอน หรื อยกเลิกการโอนด้วย
วิธีการบันทึกผ่านระบบงานเชื่อมโยงกับศูนย์รับฝาก1
ทั้งนี้ การฝาก ถอน โอน รับโอน หรื อยกเลิกการโอน
มีผลสมบูรณ์ในวันทาการที่ทารายการ (เว้นแต่ กรณี การทา
รายการฝาก ถอนหลังเวลา 16.00 น. จะมีผลสมบูรณ์ใน
วันทาการถัดไป)

1

กาหนดเวลา

8.00 น. - 16.00 น.
8.00 น. – 11.00 น.

7.00 น. – 19.00 น.

การทารายการฝาก ถอน โอน รับโอน หรื อยกเลิกการโอนไม่สามารถดาเนินการได้ในระหว่างเวลา ดังนี้
1. การท ารายการผ่ านบัญ ชี ฝ ากหลัก ทรั พ ย์เพื่ อ การฝาก การถอน หรื อ การโอนหลักทรั พ ย์ ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการได้ในระหว่างเวลา 12.30-12.35 น.
2. การทารายการผ่านบัญ ชี ฝากหลักทรัพย์เพื่ อการส่ งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขายหรื อบัญชี ฝาก
หลักทรัพย์อื่นที่ เกี่ ยวข้องกับการส่ งมอบหรื อรั บมอบหลักทรั พย์ที่ซ้ื อขาย ไม่สามารถดาเนิ นการได้ใน
ระหว่างเวลา 13.30 น. – 13.35 น.และในระหว่างเวลา 5 นาทีภายหลังสานักหักบัญชีดาเนิ นการชาระราคา
หลักทรัพย์ขอ้ มูล Net Clearing แล้วเสร็ จ

ประเภทงานบริการ
3. การหักโอนหลักทรัพย์ตามรายงานการชาระราคาและ
ส่ งมอบหลักทรัพย์ของสานักหักบัญชี
3.1 การโอนหลักทรั พย์ข องผู ฝ้ ากหรื อของลูกค้าของ
ผูฝ้ ากรายที่มีหน้าที่ส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชี ฝาก
หลักทรัพย์เพื่อการส่ งมอบและรับมอบหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขาย
(Settlement Account) เพื่อดาเนิ นการหักโอนหลักทรัพย์

กาหนดเวลา

12.30 น.

3.2 การโอนหลักทรัพย์จากบัญชี ฝากหลักทรัพย์เพื่อ
การส่ งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขาย (Settlement
Account) เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการฝาก การถอน
หรื อการโอนหลักทรัพย์ (Depository Account) ของผูฝ้ าก
หรื อของลูกค้าของผูฝ้ ากที่มีสิทธิ รับมอบหลักทรัพย์

ภายหลังสานักหักบัญชีดาเนิ นการชาระราคา
หลักทรัพย์ขอ้ มูล Net Clearing2

4. การโอนตราสารหนี้ที่ไม่ได้ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์
หรื อศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ (DVP/RVP และ DF/RF)

7.00 น. – 19.00 น.ของวันทาการที่ผฝู ้ าก
กาหนด ทั้งนี้ เมื่อนับรวมวันหยุดทาการแล้ว
จะต้องไม่เกิน 180 วันนับแต่วนั ที่ผฝู ้ าก
(ผูโ้ อนและผูร้ ับโอน) ส่ งคาสัง่ มายังศูนย์รับฝาก
หากมีการชาระราคา (DVP/RVP)
1. กรณี ปกติ : 9.00 น. – 17.00 น.
2. กรณี ที่มีการขอขยายระยะเวลา : หลัง 17.00 น.
จนถึงเวลาสิ้ นสุ ดของธุรกรรม หรื อจนถึง
เวลา 20.00 น.ของวันที่ถึงกาหนด หากศูนย์รับฝาก
ไม่ได้รับแจ้งจากธนาคารแห่ งประเทศไทย
ถึงเวลาสิ้ นสุ ดการทาธุรกรรม

5. การฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่ งมอบและรับมอบ
หลักทรัพย์ที่ซ้ื อขาย
ทั้งนี้ การฝากมีผลสมบูรณ์ในวันที่ทารายการ

2

8.00 น. – 10.30 น.

กาหนดเวลาเป็ นไปตามประกาศบริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัดว่าด้วยกาหนดระยะเวลา
การให้บริ การงานของสานักหักบัญชี

ประกาศบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง กาหนดระยะเวลาให้บริ การงานรับฝากหลักทรัพย์
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ประเภทงานบริการ
6. การแสดงหรื อจัดส่ ง/บันทึกบัญชีรายชื่อเจ้าของ
หลักทรัพย์
6.1 กรณี ผฝู ้ ากเปิ ดบัญชี ฝากหลักทรัพย์เพื่อการฝาก
การถอน หรื อการโอนหลักทรั พย์ (Depository
Account) ของลูกค้าแยกแต่ละรายที่มียอดรับฝากคงค้าง
ตลอดวันทาการ

กาหนดเวลา

ปรากฏตามระบบการรับฝากและ/หรื อระบบงาน
เชื่อมโยงกับศูนย์รับฝาก ภายในสิ้ นวันของแต่ละ
วันทาการ

6.2 กรณี ผฝู ้ ากเปิ ดบัญชี ฝากหลักทรัพย์เพื่อการฝาก
การถอน หรื อการโอนหลักทรั พย์ (Depository
ภายในเวลา 14.30 น. ของวันทาการถัดไป
Account) ของลูกค้า ที่มียอดรับฝาก ณ สิ้ นวันทาการ
7. การจัดส่ ง / บันทึกบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ ยกเว้น ภายในเวลา 14.30 น. ในวันปิ ดสมุดทะเบียน
หลักทรัพย์ประเภทพันธบัตร ตัว๋ เงินคลัง หรื อตราสารหนี้ หรื อวันถึงกาหนดไถ่ถอนหรื อขายคืนหลักทรัพย์
ภาครัฐประเภทอื่น
หรื อวันถึงกาหนดให้สิทธิ
8. การจัดส่ ง / บันทึกบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ประเภท
พันธบัตร ตัว๋ เงินคลัง หรื อตราสารหนี้ภาครัฐประเภทอื่น

ภายในเวลา 17.30 น. ถึง 18.30 น. ของวันก่อน
วันแรกแห่ งระยะเวลาที่นายทะเบียนได้กาหนดขึ้น
เพื่อการชาระดอกเบี้ย หรื อเงินต้น หรื อสิ ทธิ
ประโยชน์อื่นใด
9. การขอแก้ไขข้อมูลยอดคงเหลือในบัญชี ฝากหลักทรัพย์ ภายในเวลา 13.00 น. ของวันทาการถัดจากวันที่
ประจาวันและข้อมูลที่จาเป็ นอื่นๆ ที่ศูนย์รับฝากจัดส่ งให้ ผูฝ้ ากได้รับข้อมูลดังกล่าว
10. การแจ้งยกเลิกการเป็ นผูฝ้ าก กรณี ผฝู ้ ากร้องขอ
ก่อนวันที่ประสงค์จะยกเลิกไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
11. การขอรับใบหลักทรัพย์
ภายใน 7 วันนับแต่ วนั ที่ กาหนดในใบรั บ
- กรณี ผฝู ้ ากพ้นสภาพ
โดยศูนย์รับฝากจะแจ้งให้ผฝู ้ ากทราบผ่านระบบ
- กรณี ผฝู ้ ากขอถอนหลักทรัพย์
สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ในระบบที่ศูนย์รับฝาก
- กรณี ศูนย์รับฝากยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์
จัดให้มีข้ ึน
ทั้งนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
(ลงนาม) ยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร
(นางสาวยุภาวรรณ ศิริชยั นฤมิตร)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ประกาศบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง กาหนดระยะเวลาให้บริ การงานรับฝากหลักทรัพย์

หน้า 3 จาก 3
2 พฤศจิกายน 2560

