ประกาศบริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง กาหนดระยะเวลาการให้ บริการงานของสานักหักบัญชี
ตามที่ ขอ้ บังคับของสานักหักบัญชี (ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับหลักทรัพย์) หลักเกณฑ์ 405 หลักเกณฑ์ 406 หลักเกณฑ์ 407
หลักเกณฑ์ 504.01 หลักเกณฑ์ 505 หลักเกณฑ์ 507 หลักเกณฑ์ 509 หลักเกณฑ์ 513 หลักเกณฑ์ 602.02 หลักเกณฑ์ 603 หลักเกณฑ์
902 หลักเกณฑ์ 904 หลักเกณฑ์ 906 หลักเกณฑ์ 908.02 และหลักเกณฑ์ 1303 กาหนดให้สานักหักบัญชี อาจกาหนดระยะเวลาการ
ให้บริ การงานต่าง ๆ ของสานักหักบัญชีน้ นั
สานักหักบัญชีกาหนดระยะเวลาการให้บริ การงานในแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้แทน
ประเภทการให้ บริการ
1. การชาระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์

ธุรกรรม
เวลา
1. การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ตาม - ภายใน 15.00 น. ของวั น ที่ ซื้ อขาย
ข้อมูล Gross Clearing
ถึงวันก่อนหน้าวันครบกาหนดการชาระ
ราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
- ภายใน 12.30 น. ของวันที่ ครบกาหนด
การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
2. การช าระราคาและส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์
ทัว่ ไปตามข้อมูล Net Clearing
2.1 รอบเวลาปกติ (รอบที่ 1)
(1) การส่ งมอบหลักทรัพย์
- 13.30 น. ของวันที่ครบกาหนด
(2) การชาระราคาหลักทรัพย์
- 14.00 น. ของวันที่ครบกาหนด
2.2 รอบที่ 2
(1) การส่ งมอบหลักทรัพย์
- 15.15 น. ของวันที่ครบกาหนด
(2) การชาระราคาหลักทรัพย์
- 15.45 น. ของวันที่ครบกาหนด
3. การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์ที่ มี
การซื้ อ เพื่ อ ส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์ที่ ผิ ด นั ด
(Buy-in)
3.1 การส่ งมอบหลักทรัพย์
- 13.25 น. ของวันที่ Buy-in
3.2 การชาระราคาหลักทรัพย์
- 14.00 น. ของวันที่ Buy-in
4. การช าระราคาและส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์
ประเภทตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรั พย์

ประเภทการให้ บริการ

ธุรกรรม
เวลา
ต่ างประเทศที่ ไม่ตอ้ งซื้ อขายเป็ นจานวน
เต็มของหน่วย
4.1 การส่ งมอบหลักทรัพย์
- ทันทีที่เกิดรายการซื้ อขาย
4.2 การชาระราคาหลักทรัพย์
- ดารงเงินในบัญชี เพื่อการชาระราคาทันที
ที่เกิดรายการซื้ อขาย
(1) การหักโอนเงินระหว่างสมาชิ ก
และสานักหักบัญชี

2. การบันทึกรายการการชาระ
ราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวกับการซื้ อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์
(Pre-settlement Matching)

- 9.30 น. ของวันทาการถัดจากวันที่สานัก
หั ก บัญ ชี จัด ส่ ง ข้อ มู ล การช าระราคาให้
สมาชิก

1. การสร้างรายการ
1.1 กรณี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเภท
ของหลักทรัพย์ / กรณี มีการ
เปลี่ยนแปลงประเภทหลักทรัพย์
จาก Foreign เป็ น Local

- ภายใน 20.00 น. ของวั น ที่ ซื้ อขาย
ถึงวันก่อนหน้าวันครบกาหนดการชาระ
ราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
- ภายใน 11.30 น. ของวันที่ ครบกาหนด
การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
1.2 กรณี มีการเปลี่ยนแปลงประเภท
- ภายใน 20.00 น. ของวันที่ซ้ื อขาย
หลักทรัพย์จาก Local เป็ น Foreign
- ภายใน 16.30 น. ของวั น ก่ อ นหน้ า
หรื อ NVDR เป็ น Foreign
วั น ครบก าหนดการช าระราคาและ
ส่ งมอบหลักทรัพย์
2. การแก้ไขรายการ (Edit) / การรวมรายการ - ภายใน 20.00 น. ของวั น ที่ ซื้ อขาย
(Merge)
ถึงวันก่อนหน้าวันครบกาหนดการชาระ
ราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
- ภายใน 11.30 น. ของวันที่ ครบกาหนด
การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
3. การยกเลิกรายการ (Cancel)
3.1 การยกเลิกรายการที่ยงั ไม่จบั คู่
- ภายใน 20.00 น. ของวั น ที่ ซื้ อขาย
ถึงวันก่อนหน้าวันครบกาหนดการชาระ
ราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
- ภายใน 11.30 น. ของวันที่ ครบกาหนด
การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
3.2 การยกเลิกรายการที่จบั คู่แล้ว

ประกาศบริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง กาหนดระยะเวลาการให้บริ การงานของสานักหักบัญชี

- ภายใน 20.00 น. ของวั น ที่ ซื้ อขาย
ถึงวันก่อนหน้าวันครบกาหนดการชาระ
ราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
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ประเภทการให้ บริการ

3. การสร้างรายการและรับรอง
รายการชาระราคาและ
ส่ งมอบหลักทรัพย์ตามยอด
แต่ละรายการ (Gross
Clearing & Settlement)

4. การแก้ไขรายการซื้ อขาย

ธุรกรรม
4. การยกเลิกการจับคู่รายการ (De-match)

เวลา
- ภายใน 20.00 น. ของวั น ที่ ซื้ อขาย
ถึงวันก่อนหน้าวันครบกาหนดการชาระ
ราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
- ภายใน 11.00 น. ของวันที่ ครบกาหนด
การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์

1. สร้างรายการและคู่กรณี รับรองรายการ
1.1 กรณี ชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ - ภายใน 14.00 น. ของวั น ที่ ซื้ อขาย
ในวันที่สร้างรายการ
ถึงวันก่อนหน้าวันครบกาหนดการชาระ
ราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
- ภายใน 10.00 น. ในวัน ครบก าหนด
การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
1.2 กรณี ชาระราคาและส่ งมอบ
- ภายใน 20.00 น. ของวั น ที่ ซื้ อขาย
หลักทรัพย์ในวันถัดจากวันที่สร้าง
ถ ึง ว นั ก ่อ น ห น า้ ว นั ค ร บ ก า ห น ด
รายการเป็ นต้นไป
การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
1. การแก้ไขเลขที่ บัญชี ซ้ื อขาย / การแก้ไ ข - ภายใน 20.00 น. ของวั น ที่ ซื้ อขาย
ประเภทนักลงทุน
ถึงวันก่อนหน้าวันครบกาหนดการชาระ
ราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
- ภายใน 11.30 น. ของวันที่ ครบกาหนด
การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
2. การแก้ไขประเภทของหลักทรัพย์
2.1 การแก้ ไ ขรายการซื้ อหลั ก ทรั พ ย์ - ภายใน 20.00 น. ของวั น ที่ ซื้ อขาย
Local เป็ น Foreign และ NVDR เป็ น ถึงวันก่อนหน้าวันครบกาหนดการชาระ
Foreign
ราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
- ภายใน 11.30 น. ของวันที่ครบกาหนดการ
ชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
2.2 การแก้ ไ ขรายการซื้ อหลั ก ทรั พ ย์ - ภายใน 20.00 น. ของวั น ที่ ซื้ อขาย
Foreign เ ป็ น Local / Local เ ป็ น ถึงวันก่อนหน้าวันครบกาหนดการชาระ
NVDR และ NVDR เป็ น Local
ราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
- ภายใน 11.30 น. ของวันที่ ครบกาหนด
การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
2.3 การแก้ ไ ขรายการขายหลัก ทรั พ ย์ - ภายใน 20.00 น. ของวั น ที่ ซื้ อขาย
Local เป็ น NVDR และ NVDR เป็ น ถึงวันก่อนหน้าวันครบกาหนดการชาระ
Local
ราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์

ประกาศบริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง กาหนดระยะเวลาการให้บริ การงานของสานักหักบัญชี
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ธุรกรรม

เวลา
- ภายใน 13.15 น. ของวันที่ ครบกาหนด
การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
3. การแก้ไขประเภทหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขายจาก - ภายใน 19.00 น.ของวันที่ทารายการ
Local เป็ น NVDR ห รื อ NVDR เ ป็ น
Local หลัง จากครบก าหนดการช าระ
ราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์แล้ว
5. การโอนรายการ
การโอนรายการชาระราคาและส่ งมอบ
- ภายใน 20.00 น. ของวั น ที่ ซ้ื อขาย
หลักทรัพย์ (Give-up/Take-up)
ถึงวันก่อนหน้าวันครบกาหนดการชาระ
ราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
- ภายใน 11.30 น. ของวันที่ ครบกาหนด
การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
6. การยื มและให้ยื มหลักทรั พย์ 1. การยืมหลักทรัพย์
- 13.30 น. หรื อ ณ สิ้ นวันทาการ
เพื่ อ การส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์ 2. การคืนหลักทรัพย์ที่ยืม
ต่อสานักหักบัญชี
2.1 กรณี คืนหลักทรัพย์ที่ยืมก่อนถึง
วันครบกาหนด
(1) คืนหลักทรัพย์จากบัญชี
- ภายใน 13.15 น. หรื อ 14.15 – 15.15 น. หรื อ
ฝากหลักทรัพย์
16.15 – 19.00 น. ของวันที่ทารายการ
(2) คืนหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ที่มี
สิ ทธิ รับมอบในวันทาการปัจจุบนั
(2.1) การชาระราคาและส่ งมอบ - ภายใน 11.30 น. ของวันที่ทารายการ
หลักทรัพย์รอบปกติ
(รอบที่ 1)
(2.2) การชาระราคาและส่ งมอบ - 13.45 – 14.45 น. ของวันที่ทารายการ
หลักทรัพย์ (รอบที่ 2)
2.2 กรณี คืนหลักทรัพย์ที่ยืมในวัน
ครบกาหนด
2.3 กรณี สานักหักบัญชีบงั คับ
หลักประกันที่ผยู ้ ืมได้วางไว้

- ภายใน 11.30 น.ของวันที่ครบกาหนด
- 14.15 น. ของวันที่ครบกาหนด

3. ก า ร ช า ร ะ เ งิ น ค่ า ป รั บ แ ท น ก า ร คื น - 14.15 น. ของวันที่ครบกาหนด
หลักทรัพย์ที่ให้ยืม (Cash Settlement)

ประกาศบริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง กาหนดระยะเวลาการให้บริ การงานของสานักหักบัญชี
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เวลา
7. การผิ ด นั ด และการส่ ง มอบ 1. การผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์
- 13. 30 น. แ ละ 15. 15 น. ข อ งวั น ที่
ห ลั ก ท รั พ ย์ ที่ ผิ ด นั ด ต่ อ
ครบกาหนด
สานักหักบัญชี
2. การส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
2.1 การส่ งมอบหลัก ทรั พ ย์ที่ผิ ด นัด โดย - ภายใน 11.30 น. ของวันที่ทารายการ
หักโอนหลักทรัพย์จากบัญชี
เพื่อระงับการซื้ อเพื่อส่ งมอบหลักทรัพย์
ฝากหลั ก ทรั พ ย์ ข องสมาชิ กหรื อ ที่ผิดนัด (Buy-in) หรื อ 14.15 – 14.45 น.
ลูกค้าของสมาชิกรายที่ผิดนัด
หรื อ 16.15 – 19.00 น. ของวันที่
ทารายการ
2.2 การส่ งมอบหลัก ทรั พ ย์ที่ผิ ด นัด โดย
หักโอนจากหลักทรัพย์ที่สมาชิ กหรื อ
ลูกค้าของสมาชิ กรายที่ ผิดนัดมี สิทธิ
รับมอบในวันทาการปัจจุบนั
(1) การช าระราคาและส่ ง มอ บ - ภายใน 11.30 น. ของวันที่ทารายการเพื่อ
หลักทรัพย์ รอบปกติ (รอบที่ 1)
ระงับ การซื้ อเพื่ อ ส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์
ที่ผิดนัด (Buy-in)
(2) การช าระราคาและส่ ง มอ บ - ตั้ ง แ ต่ 13. 45 – 14. 45 น. ข อ งวั น ที่
หลักทรัพย์ รอบที่ 2
ทารายการ
2.3 การส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
โดยอัตโนมัติ จากการดารง
หลักทรัพย์ในบัญชีที่ผิดนัด

- ภายในเวลา 13.30 น. หรื อ ภายใน 15.15 น.
ของวัน ที่ ค รบก าหนดช าระราคาและ
ส่ งมอบหลักทรัพย์

3. การช าระเงิ น ค่ า ปรั บ แทนการส่ ง มอบ - 16.00 น. ของวันที่ครบกาหนด
หลักทรัพย์ที่ผิดนัด (Cash Settlement)

ประกาศบริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง กาหนดระยะเวลาการให้บริ การงานของสานักหักบัญชี
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เวลา
8. การขายหลักทรั พ ย์ให้สานัก 1. การสร้างรายการเสนอขายในระบบ
- ภายใน 11.30 น. ของวันที่ทารายการ
หัก บัญ ชี เ มื่ อ มี ก ารผิ ด นัด ต่ อ
ชาระราคา
สานักหักบัญชี (Buy-in)
2. การส่ งคาสั่งซื้ อขายหลักทรัพย์จากระบบ - 11.30 – 12.30 น. ของวันที่ทารายการ โดย
ซื้ อขาย
ส านักหั กบัญ ชี จะจับคู่ ร ายการ Buy-in
ภายในเวลา 12.40 น. ของวันที่ทารายการ
- ในกรณี ที่ ค าสั่ งซื้ อขายหลักทรั พ ย์ข อง
สมาชิ กเข้ามาสู่ ระบบของสานักหักบัญชี
ภายหลัง เวลา 12.30 น. ของวัน ที่ ท า
รายการ สานักหักบัญชี อาจพิ จารณาการ
จั บ คู่ ร ายการ Buy-in ที่ เ กิ ด จากค าสั่ ง
ดังกล่าว หากสานักหักบัญชีได้รับรายการ
นั้นก่อนเวลาจับคู่ตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น
9. การวางหรื อคื นหลัก ประกัน 1. การวางหรื อคืนหลักประกันเป็ นเงินสด
เนื่ อ งจากผิ ด นั ด ช าระราคา
1.1 การวางหลักประกันเป็ นเงินสด
- ภายใน 14.00 น. ของวันที่ ผิ ด นั ด หรื อ
ห รื อ ผิ ด นั ด ส่ ง ม อ บ
วันที่ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หรื อวันที่ มี
หลักทรัพย์หรื อยืมและให้ยืม
หลักประกันเงินสดส่ วนขาด
หลัก ทรั พ ย์เ พื่ อ การส่ ง มอบ
1.2 การคืนหลักประกันเป็ นเงินสด
- ภายใน 14.00 น. และภายใน 15.45 น.
1
ต่อสานักหักบัญชี *
ของวันที่มีหลักประกันเงินสดส่ วนเกิน
2. การวางหลักประกันเป็ นหลักทรัพย์
2.1 กรณี ผิดนัดชาระราคาหลักทรัพย์ หรื อ - ภายใน 14.00 น. ของวัน ที่ ผิ ด นัด หรื อ
กรณี ผิ ด นัด ส่ งมอบหลัก ทรั พ ย์ และ วันที่ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ก ร ณี ยื ม แ ล ะ ใ ห้ ยื ม ห ลั ก ท รั พ ย์
เพื่อการส่ งมอบต่อสานักหักบัญชี
2.2 กรณี ก ารวางหลัก ประกัน ส่ ว นเพิ่ ม - ณ เริ่ มวันทาการ และสิ้ นวันทาการ
หรื อการคืนหลักประกันส่ วนเกินเป็ น
หลัก ทรั พ ย์ จากการค านวณมู ล ค่ า
ทรั พ ย์สิ น ที่ ว างเป็ นหลัก ประกัน ให้
เป็ นราคาปัจจุบนั (Mark to Market)

ประกาศบริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง กาหนดระยะเวลาการให้บริ การงานของสานักหักบัญชี
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10. การฝากและถอนหลักประกัน 1. การฝากหลักประกัน
1.1 สมาชิกทารายการฝากหลักประกัน
เนื่องจากค่าความเสี่ ยง *11
ประเภทที่ไม่ใช่เงินสด
(Non-cash collateral)

เวลา
- กรณี ถูกเรี ยกวางหลักประกัน
ค่าความเสี่ ยง : ภายใน 10.00 น.
ของวันที่ทารายการ
- กรณี ไม่ถูกเรี ยกวางหลักประกัน
ค่าความเสี่ ยง : ภายใน 19.00 น.
ของวันที่ทารายการ

1.2 สานักหักบัญชีหกั เงินสดสกุลเงินบาท - 11.00 น. ของวันที่ทารายการ
เพื่อเป็ นหลักประกันจากบัญชี
Settlement Account
2. การถอนหลั ก ประกั น ประเภทเงิ น สด
สกุลเงินบาทและไม่ใช่เงินสด
2.1 สมาชิกทารายการถอนหลักประกัน
ประเภทเงินสดสกุลเงินบาท

- ภายใน 10.00 น. หรื อ 13.15 - 14.00 น.
ของวันที่ทารายการ

2.2 สมาชิกได้รับคืนหลักประกันที่เป็ น
เงินสดสกุลเงินบาทในบัญชี
Settlement Account

- 11. 00 น. หรื อ 15. 00 น. ข อ งวั น ที่
ทารายการ

11* การทารายการฝาก ถอน โอน หรื อรั บโอนหลักประกันประเภทที่ ไม่ใช่ เงิ นสด

(Non-cash collateral) ไม่สามารถทารายการได้
ในระหว่างเวลา 13.25 น.- 14.15 น. และเวลา 15.10 น.– 16.15 น. โดยสมาชิ กต้องทารายการและอนุ มตั ิ รายการภายในเวลา
13.25 น. และภายในเวลา 15.10 น. ของวันที่ ทารายการ ทั้งนี้ หากมี รายการคงค้างรอการอนุ มตั ิ ภายหลังเวลาดังกล่าว สานัก
หักบัญชีจะทาการยกเลิกรายการที่คงค้างนั้นและสมาชิกสามารถทารายการใหม่ได้ภายในเวลาทาการปกติของสานักหักบัญชี

ประกาศบริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง กาหนดระยะเวลาการให้บริ การงานของสานักหักบัญชี
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2.3 สมาชิกทารายการถอนหลักประกัน
ประเภทที่ไม่ใช่เงินสด
(Non-cash collateral)

เวลา
- ภายใน 19.00 น. ของวันที่ทารายการ

2.4 สมาชิกได้รับคืนหลักประกันประเภท - ภายใน 19.00 น. ของวันที่ทารายการ
ที่ไม่ใช่เงินสด (Non-cash collateral)
ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
(ลงนาม) ภัทรวสี สุวรรณศร
(นางสาวภัทรวสี สุ วรรณศร)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด

ประกาศบริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง กาหนดระยะเวลาการให้บริ การงานของสานักหักบัญชี
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