ประกาศบริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง อัตราค่ าปรับเพื่อชดเชยความเสี ยหายให้ แก่ ผู้รอรับหลักทรัพย์
ตามที่ ขอ้ บังคับของสานักหักบัญชี (ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับหลักทรัพย์) หลักเกณฑ์ 511.03 (2) และหลักเกณฑ์
604.01 กาหนดให้สานักหักบัญชี อาจเรี ย กค่า ปรับจากสมาชิ กผูผ้ ิด นัด ส่ งมอบหลักทรัพ ย์เ พื่อชดเชยความเสี ยหาย
ให้แก่ผู ร้ อรั บ หลัก ทรั พ ย์ใ นกรณี ที่ มี ก ารจ่ า ยสิ ท ธิ ป ระโยชน์ใ ด ๆ ที่ อ าจคานวณมู ล ค่ า เป็ นเงิ น ได้ต ามประเภทที่
สานัก หัก บัญ ชี กาหนดในระหว่า งการผิด นัด ส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์ หรื อ เพื่อ ชดเชยความเสี ย หายแทนการส่ ง มอบ
หลัก ทรั พ ย์ที่ ผิด นัด และสานัก หัก บัญชี ไ ด้อ อกประกาศเรื่ อ งอัต ราค่ า ปรั บ เพื่ อ ชดเชยความเสี ย หายให้แ ก่ ผู ร้ อรั บ
หลักทรั พย์ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นั้น
สานักหักบัญชี ขอยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว และขอกาหนดอัตราค่าปรับ ดังนี้
1. กรณี ที่มีการจ่า ยสิ ท ธิ ป ระโยชน์ใด ๆ ที่อาจคานวณมูลค่า เป็ นเงินได้ตามประเภทที่สานักหักบัญชี
กาหนด ในระหว่า งการผิด นัด ส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์ สานัก หัก บัญ ชี อ าจเรี ย กค่า ปรับ จากสมาชิ ก ผูผ้ ิด นัด เพื่อชดเชย
ความเสี ยหายให้แก่ผรู ้ อรับหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละ 115 ของมูลค่าสิ ทธิ ประโยชน์ที่คานวณได้ * 1
2. กรณี ที่สมาชิ กผูผ้ ิดนัดไม่สามารถจัดหาหลักทรั พย์ตามประเภท ชนิ ด และจานวนเดี ยวกันมาส่ งมอบ
ให้แก่ผูร้ อรับหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่สานักหักบัญชี กาหนดตามประกาศของสานักหักบัญชี ว่าด้วยการกาหนด
วันชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ สานักหักบัญชี อาจเรี ยกค่าปรับแทนการส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดจากสมาชิ ก
ผู ผ้ ิ ด นัด ตามจานวนหลัก ทรัพ ย์ที่ผ ิด นัด เพื ่อ นามาชดเชยความเสี ย หายให้แ ก่ผู ร้ อรับ หลัก ทรัพ ย์แ ทนการส่ ง มอบ
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ สานักหักบัญชี จะนาหลักเกณฑ์การจัดสรรกรณี ที่มีการผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์ของสานักหักบัญชี
มาใช้บงั คับกับการชาระเงินค่าปรับแทนการส่ งมอบหลักทรัพย์โดยอนุโลม
สานักหักบัญชี จะคานวณค่าปรับแทนการส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดตามวรรคหนึ่ ง โดยใช้ราคาสู งสุ ด
ที่ คานวณได้จากราคาใดราคาหนึ่ งดังต่อไปนี้
(1) ราคาสาหรั บ การเสนอซื้ อ เพื่ อ ส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์ที่ ผิ ด นัด (Buy - in) ในวัน ทาการที่ สานัก
หัก บัญชี เรี ยกเก็บค่าปรับแทนการส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด

1

* สูตรการคานวณมูลค่าสิ ทธิ ประโยชน์ใด ๆ สาหรับสิ ทธิ ประโยชน์ที่อาจคานวณมูลค่าเป็ นเงินได้ตามประเภทที่สานัก

หักบัญชี กาหนด และอัตราค่าปรับเพื่อชดเชยความเสี ยหายให้แก่ผรู ้ อรับหลักทรัพย์เป็ นไปตามที่สมาชิ กและบุคคลอื่น
ที่ทาการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิกร่ วมกันกาหนด

(2) ราคาที่ คานวณได้จากอัตราร้อยละ 130 ของราคาที่ ใช้ในการคานวณมูลค่าตราสารตามประกาศ
ของสานักหักบัญชี ว่าด้วยการคานวณมูลค่าหลักประกันอันเนื่ องมาจากการผิดนัด ในวันทาการก่อนหน้าวันทาการที่
สานักหักบัญชี เรี ยกเก็บค่าปรับแทนการส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
(3) กรณี วนั ที่ สานัก หัก บัญ ชี เ รี ย กเก็บ ค่ า ปรั บแทนการส่ ง มอบหลัก ทรัพ ย์ที่ ผ ิด นัด ตรงกับ วัน ที่
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่ องหมายเพื่อแสดงว่าราคาซื้ อขายหลักทรัพย์น้ นั เป็ นราคาที่ไม่รวมถึงสิ ทธิ ประโยชน์ที่
บริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์จะให้หรื อให้แก่ผูถ้ ือหลักทรัพย์ สานักหักบัญชี อาจนาราคาที่ คานวณได้จากอัตราร้อยละ 130
ของราคาที่ ใช้ในการค านวณมู ลค่ า ตราสารตามประกาศของส านักหักบัญ ชี ว่า ด้วยการค านวณมู ลค่ า หลักประกัน
อันเนื่ องมาจากการผิดนัด ของวันทาการก่อนหน้าวันที่ ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้ นเครื่ องหมายดังกล่าวมาใช้อา้ งอิง
ในการคานวณเงินค่าปรับแทนการส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดด้วย
ทั้งนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
นาม) ภัทรวสี สุวรรณศร
(ลงนาม) ภัทรวสี สุวรรณศร
(นางสาวภัทรวสี สุ วรรณศร)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด

ประกาศบริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง อัตราค่าปรับเพื่อชดเชยความเสี ยหายให้แก่ผรู ้ อรับหลักทรัพย์

หน้า 2 จาก 2
6 กุมภาพันธ์ 2561

