ประกาศบริษทั สํ านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
เรือง การบริหารหลักประกัน และการบริหารจัดการทรัพย์ สินเพือ ความมัน คง
ในระบบการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
ตามที ขอ้ บังคับของสํานักหักบัญชี (ในส่ วนที เกี ยวกับหลักทรัพย์) หลักเกณฑ์ 407.01 (5) หลักเกณฑ์
704.04 (5) หลักเกณฑ์ 704.05 (1) และหลักเกณฑ์ 705.02 กําหนดให้สาํ นักหักบัญชี อาจนําทรัพย์สินทีได้มาหรื อมี
ไว้เพือการวางเป็ นประกันหรื อเพือความมัน คงลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืนหรื อไปหาผลประโยชน์โดยวิธี
อืนโดยมีกาํ หนดเวลาไถ่ถอนหรื อคืนเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาทีสาํ นักหักบัญชี กาํ หนด และสํานัก
หักบัญชีอาจจัดสรรผลประโยชน์ทีเกิดจากการบริ หารหลักประกัน และการคืนดอกผลหรื อผลประโยชน์ทีเกิดจาก
ทรัพย์สินทีสมทบในกองทุนทดแทนความเสี ยหายในระบบการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ให้แก่สมาชิกนั8น
สํานักหักบัญชีขอกําหนดระยะเวลาไถ่ถอนหรื อคืนเงินลงทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืน
ที สํานักหักบัญชี ได้มาหรื อมี ไว้เพื อการวางเป็ นประกันหรื อเพื อความมัน คง การจัด สรรผลประโยชน์ทีเ กิ ด จาก
การบริ หารหลักประกัน และการคืนดอกผลหรื อผลประโยชน์ทีเกิดจากทรัพย์สินทีสมทบในกองทุนทดแทนความ
เสี ยหายในระบบการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ ดังนี8
1. กําหนดระยะเวลาไถ่ ถอนหรือคืนเงินลงทุน
การลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืนหรื อการหาผลประโยชน์โดยวิธีอืนจะต้องมีอายุคงเหลื อ
เฉลียของตราสารในกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน (Portfolio Investment) ไม่เกิน 2 ปี จนถึงวันกําหนดระยะเวลาไถ่ถอน
หรื อคืนเงินลงทุน
2. การจัดสรรผลประโยชน์
การจัด สรรผลประโยชน์ วิ ธีการ และกํา หนดเวลาการจัดสรรผลประโยชน์ทีเ กิ ด จากการบริ หาร
หลักประกัน และการคืนดอกผลหรื อผลประโยชน์ทีเกิดจากทรัพย์สินทีสมทบในกองทุนทดแทนความเสี ยหายใน
ระบบการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี8
ประเภทของผลประโยชน์
วิธีการคํานวณและกําหนดเวลา
หรือดอกผล
การรายงาน
1. กรณีมีผลประโยชน์ ทีเกิดจากการ สํ า นั ก หั ก บั ญ ชี จ ะ คํ า น ว ณ
ผลประโยชน์ทีเ กิ ด จากการบริ หาร
บริหารหลักประกัน
หลักประกันเป็ นประจํา ทุ กวันตาม
สัดส่ วนของหลักประกันของสมาชิ ก
แต่ละราย และรายงานผลประโยชน์
ดังกล่าวภายหลังจากหักค่าบริ หาร

กําหนดเวลาและวิธีการจัดสรรและ
การคืนผลประโยชน์ หรือดอกผล
สํา นักหักบัญชี จะคื นผลประโยชน์
ภายหลัง จากหั ก ค่ า บริ หารจัด การ
แล้วให้แ ก่ สมาชิ กตามสัด ส่ วนของ
หลักประกัน ของสมาชิ กแต่ ล ะราย
เป็ นประจําทุ กวันที 15 ของเดื อน
มกราคมและกรกฎาคมของแต่ละปี

ประเภทของผลประโยชน์
หรือดอกผล

วิธีการคํานวณและกําหนดเวลา
การรายงาน
จั ด การแล้ ว ให้ แ ก่ ส มาชิ กทราบ
ภายในวันทําการที 5 ของทุกเดือน
2. กรณีมดี อกผลหรื อผลประโยชน์ ที สํ า นั ก หั ก บั ญ ชี จ ะ คํ า นว ณ แ ล ะ
เกิดจากทรั พย์ สินทีสมทบในกองทุน รายงานดอกผลหรื อผลประโยชน์ที
ทดแทนความเสี ยหายในระบบการ เกิดจากทรัพย์สินทีสมทบในกองทุน
ทดแทนความเสี ยหายในระบบการ
ชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
ชํา ระราคาและส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์
ภายหลัง จากหั ก ค่ า บริ หารจัด การ
แล้ ว ให้ แ ก่ ส มาชิ กทราบภายใน
วันทําการที 5 ของทุกเดือน

กําหนดเวลาและวิธีการจัดสรรและ
การคืนผลประโยชน์ หรือดอกผล

สํ า นัก หั ก บัญ ชี จ ะคื น ดอกผลหรื อ
ผล ป ร ะ โ ย ช น์ ภ า ย ห ลั ง จ า กหั ก
ค่ า บริ ห ารจัด การแล้ว ไปสะสมใน
กองทุ น ทดแทนความเสี ย หายใน
ระบบการชํา ระราคาและส่ ง มอบ
หลักทรัพย์ท8 งั จํานวนตามสัดส่ วนที
สมาชิ กแต่ละรายสมทบเข้ากองทุ น
ทดแทนความเสี ยหายในระบบ
การชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
ภายในวันทําการที 5 ของทุกเดือน

ทั8งนี8 ในกรณี ทีกาํ หนดเวลาการคืนผลประโยชน์หรื อดอกผลตรงกับวันหยุดทําการของสํานักหักบัญชี
สํานักหักบัญชี จะคื นผลประโยชน์หรื อดอกผลดังกล่าวให้แก่ สมาชิ กในวันทําการก่อนหน้าวันครบกําหนดเวลา
ดังกล่าว
ทั8งนี8 ให้ใช้บงั คับตั8งแต่วนั ที 1 มีนาคม 2560 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 13 ธันวาคม 2559
(ลงนาม) ภัทรวสี สุวรรณศร
(นางสาวภัทรวสี สุ วรรณศร)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด

ประกาศบริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
เรื อง การบริ หารหลักประกัน และการบริ หารจัดการกองทุนทดแทนความเสี ยหาย
ในระบบการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
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