ประกาศบริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง อัตราค่ าปรับเพื่อชดเชยความเสี ยหายแทนการส่ งมอบหลักทรัพย์
ตามที่ขอ้ บังคับของสานักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หลักเกณฑ์ 511.03 (2) หลักเกณฑ์ 604.01
หลักเกณฑ์ 604.02 หลักเกณฑ์ 904.02 และหลักเกณฑ์ 908.02 (1)-1 กาหนดให้สานักหักบัญชี อาจเรี ย กค่ า ปรั บ จาก
สมาชิ กผูผ้ ิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์เพื่อชดเชยความเสี ยหายให้แก่ผรู ้ อรับหลักทรัพย์ในกรณี ที่มีการจ่ายสิ ทธิ ประโยชน์ใด ๆ
ที่ อาจคานวณมูลค่าเป็ นเงิ นได้ตามประเภทที่ สานักหักบัญชี กาหนดในระหว่างการผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์ หรื อเพื่อ
ชดเชยความเสี ยหายแทนการส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด และกาหนดให้สานักหักบัญชี อาจเรี ยกเงินค่าปรับกรณี ผูย้ ืม
ผิดนัดคืนหลักทรัพย์เพื่อชดเชยความเสี ยหายให้แก่ผใู ้ ห้ยืมแทนการคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมนั้น
สานักหักบัญชี ขอกาหนดอัตราค่าปรับ ดังนี้
1. อัตราค่าปรับเพื่อชดเชยความเสี ยหายให้แก่ผูร้ อรับหลักทรัพย์
1.1

ค่าปรับระหว่างรอรับหลักทรัพย์
กรณี ที่มีการจ่ายสิ ทธิ ประโยชน์ใด ๆ ที่อาจคานวณมูลค่าเป็ นเงินได้ตามประเภทที่สานักหักบัญชี
กาหนด ในระหว่างการผิดนัดส่ งมอบหลักทรั พย์ สานักหักบัญชี อาจเรี ยกค่าปรั บจากสมาชิ กผูผ้ ิดนัดเพื่ อชดเชยความ
เสี ยหายให้แก่ผรู ้ อรับหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละ 115 ของมูลค่าสิ ทธิ ประโยชน์ที่คานวณได้ * 1
1.2

ค่าปรับแทนการส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
กรณี ที่สมาชิ กผูผ้ ิดนัดไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์ตามประเภท ชนิ ด และจานวนเดียวกันมาส่ งมอบ
ให้แก่ผูร้ อรับหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ สานักหักบัญชี กาหนดตามประกาศของสานักหักบัญชี ว่าด้วยการกาหนดวัน
ชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ สานักหักบัญชี อาจเรี ยกค่าปรับแทนการส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดจากสมาชิ กผูผ้ ิดนัด
ตามจานวนหลักทรั พย์ที่ผิดนัดเพื่ อนามาชดเชยความเสี ยหายให้แก่ผูร้ อรับหลักทรัพย์แทนการส่ งมอบหลักทรั พย์ ทั้งนี้
สานักหักบัญชี จะนาหลักเกณฑ์การจัดสรรกรณี ที่มีการผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์ของสานักหักบัญชี มาใช้บงั คับกับการชาระ
เงินค่าปรับแทนการส่ งมอบหลักทรัพย์โดยอนุโลม

1

* สูตรการคานวณมูลค่าสิ ทธิ ประโยชน์ใด ๆ สาหรับสิ ทธิ ประโยชน์ที่อาจคานวณมูลค่าเป็ นเงินได้ตามประเภทที่สานัก

หักบัญชี กาหนด และอัตราค่าปรับเพื่อชดเชยความเสี ยหายให้แก่ผรู ้ อรับหลักทรัพย์เป็ นไปตามที่สมาชิ กและบุคคลอื่น
ที่ทาการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิกร่ วมกันกาหนด

สานักหักบัญชี จะคานวณค่าปรับแทนการส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดตามวรรคหนึ่ ง โดยใช้ราคา
สู งสุ ดที่คานวณได้จากราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ราคาสาหรับการเสนอซื้ อเพื่อส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด (Buy - in) ในวันทาการที่ สานัก
หักบัญชีเรี ยกเก็บค่าปรับแทนการส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
(2) ราคาที่ คานวณได้จากอัตราร้อยละ 130 ของราคาที่ ใช้ในการคานวณมูลค่ าตราสารตาม
ประกาศของสานักหักบัญ ชี ว่าด้วยการคานวณมูลค่าหลักประกันอันเนื่ องมาจากการผิดนัด ในวันทาการก่อ นหน้า
วันทาการที่สานักหักบัญชี เรี ยกเก็บค่าปรับแทนการส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
(3) กรณี วนั ที่ สานักหักบัญชี เรี ยกเก็บค่าปรับแทนการส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดตรงกับวันที่
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้ นเครื่ องหมายเพื่อแสดงว่าราคาซื้ อขายหลักทรัพย์น้ นั เป็ นราคาที่ไม่รวมถึงสิ ทธิ ประโยชน์ที่
บริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์จะให้หรื อให้แก่ผูถ้ ือหลักทรัพย์ สานักหักบัญชี อาจนาราคาที่ คานวณได้จากอัตราร้อยละ 130
ของราคาที่ใช้ในการคานวณมูลค่าตราสารตามประกาศของสานักหักบัญชีวา่ ด้วยการคานวณมูลค่าหลักประกันอันเนื่องมาจาก
การผิดนัดของวันทาการก่อนหน้าวันที่ ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้ นเครื่ องหมายดังกล่าวมาใช้อา้ งอิงในการคานวณเงิ น
ค่าปรับแทนการส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดด้วย
(4) ราคาที่ คานวณได้จากอัตราร้อยละ 130 ของราคาซื้ อขายสู งสุ ดของหลักทรัพย์นบั แต่วนั ที่
ซื้ อขายหลักทรัพย์ที่ผิดนัดจนถึงวันทาการก่อนหน้าวันทาการที่สานักหักบัญชี เรี ยกเก็บค่าปรับแทนการส่ งมอบหลักทรัพย์
ที่ผิดนัด
2. อัตราค่าปรับแทนการคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
ในกรณี ที่ผูย้ ืมไม่สามารถคืนหลักทรัพย์ได้ตามวิธีการที่สานักหักบัญชี กาหนด ภายในวันทาการที่ 6
ถัดจากวันที่ มีการยืมหลักทรัพย์ (“วันครบกาหนดคื นหลักทรัพย์”) หรื อวันที่ สานักหักบัญชี เรี ยกคื นหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
ก่อนถึงวันครบกาหนดคื นหลักทรัพย์ สานักหักบัญชี ขอกาหนดอัตราค่าปรับกรณี ผยู ้ ืมผิดนัดคื นหลักทรัพย์ โดยใช้ราคา
สู งสุ ดที่คานวณได้จากราคาใดราคาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.1 ราคาที่ คานวณได้จากอัตราร้อยละ 130 ของราคาที่ ใช้ในการคานวณมูลค่าตราสารตามประกาศ
ของสานักหักบัญชี ว่าด้วยการคานวณมูลค่าหลักทรัพย์และหลักประกันการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่ งมอบ
หลักทรัพย์ต่อสานักหักบัญชี ในวันทาการก่อนหน้าวันครบกาหนดคืนหลักทรัพย์ที่ยืมตามที่สานักหักบัญชี กาหนด หรื อ
วันทาการก่อนหน้าวันที่สานักหักบัญชีเรี ยกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมก่อนวันครบกาหนดคืนหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี
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2.2 ราคาที่คานวณได้จากอัตราร้อยละ 130 ของราคาซื้ อขายสู งสุ ดของหลักทรัพย์นบั แต่วนั ที่ มีการยืม
หลักทรัพย์จนถึงวันทาการก่อนหน้าวันครบกาหนดคืนหลักทรัพย์ที่ยืมตามที่สานักหักบัญชีกาหนด หรื อวันทาการก่อนหน้า
วันที่สานักหักบัญชีเรี ยกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมก่อนวันครบกาหนดคืนหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี
ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
าม) ภัทรวสี สุวรรณศร
(ลงนาม) ภัทรวสี สุวรรณศร
(นางสาวภัทรวสี สุ วรรณศร)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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