ประกาศบริษทั สํ านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
เรือง อัตราค่ าความเสี ยงทีใ ช้ ในการคํานวณมูลค่ า
ทรัพย์ สินทีว างเป็ นหลักประกัน (Haircut Rate)
ตามที ข ้อ บัง คับ ของสํสํา นัก หัก บัญ ชี (ในส่ ว นที เ กี ย วกับ หลัก ทรั พ ย์) หลัก เกณฑ์ 407.01 (4)
หลักเกณฑ์ 603.03 และหลักเกณฑ์ 906 กําหนดให้สํานักหักบัญชี กาํ หนดหลั
หลักเกณฑ์เพื อคํานวณมูลค่ า
ทรัพย์สินทีวางเป็ นหลักประกัน นั-น
สํา นัก หัก บัญ ชี จ ะคํคํา นวณมู ล ค่ า หลัก ประกัน ประเภทหลัก ทรั พ ย์ต ามหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก าร
ดังต่อไปนี(1) ตราสารทุน

ประเภทตราสารทุน
(1) หุ ้นสามัญที เป็ นองค์ประกอบ
ของดัชนี SET50 INDEX
(2) หุ ้นสามัญที เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบี ยนนอกจาก (1) และ หน่ วย
ลงทุ น ของกองทุ น รวมอี ที เ อฟ
(Exchange Traded Fund)

(3) ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที จะซื- อ
หุ ้ น หุ ้ นบุ ริ มสิ ทธิ หน่ วยลงทุ น
ตราสารทุ นที เป็ นหลักทรั พย์จด
ทะเบี ยนประเภทอื นนอกจาก (1)
และ (2)

อัตราค่าความเสี ยง
(Haircut Rate) (ร้อยละ)
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32

76

ราคาทีใช้ในการคํานวณมูลค่า
ตราสารทุนทีซ-ื อขายบน
กระดานหลัก
1. ให้ใช้ราคาปิ ดของหลักทรัพย์
นั-นในวันทีคาํ นวณมูลค่า หากไม่
มีราคาดังกล่าวให้ใช้ราคาเสนอ
ซื- อทีดีทีสุด (Best Bid) ณ เวลา
ปิ ดตลาดในวันทีคาํ นวณมูลค่า
2. ในกรณี ทีไม่มีราคาตาม 1. ให้
ใช้ราคาปิ ดของหลักทรัพย์น- นั ใน
วัน ทํา การที ใ กล้ที สุ ด หากไม่ มี
ราคาดังกล่าวให้ใช้ราคาเสนอซื- อ
ทีดีทีสุด (Best Bid) ณ เวลาปิ ด
ตลาดในวันทําการทีใกล้ทีสุด

ราคาทีใช้ในการคํานวณมูลค่าตราสารทุน
ทีซ-ื อขายบนกระดานต่
ขายบน
างประเทศ
1. ให้ใช้ราคาปิ ดของหลักทรัพย์น- นั ในวันที
คํานวณมูลค่า หากไม่มีราคาดังกล่าวให้ใช้
ราคาปิ ดของหลักทรัพย์น- นั ทีซ-ื อขายบน
กระดานหลั
กระดาน ก ในวันทีคาํ นวณมูลค่า
2. ในกรณี ทีไม่มีราคาตาม 1. ให้ใช้ราคา
เสนอซื- อทีดีทีสุด (Best Bid) ของ
หลักทรัพย์น- นั ณ เวลาปิ ดตลาดในวันที
คํานวณมูลค่า หากไม่มีราคาดังกล่าวให้ใช้
ราคาเสนอซื- อทีดีทีสุด (Best Bid) ของ
หลักทรัพย์น- นั ทีซ-ื อขายบนกระดานหลัก ณ
เวลาปิ ดตลาดในวันทีคาํ นวณมูลค่า
3. ในกรณี ทีไม่มีราคาตาม 2. ให้ใช้ราคาปิ ด
ของหลักทรัพย์น- นั ในวันทําการทีใกล้ทีสุด
หากไม่มีราคาดังกล่าวให้ใช้ราคาปิ ดของ
หลักทรัพย์น- นั ทีซ-ื อขายบนกระดานหลัก
ในวันทําการทีใกล้ทีสุด

(2) ตราสารหนีอัตราค่าความเสี ยง (Haircut Rate) (ร้อยละ)
ตามอายุคงเหลือของตราสารหนี- (Time to Maturity)
ราคาทีใช้ในการคํานวณ
มากกว่า มากกว่า
ประเภทตราสารหนีมากกว่า มากกว่า
มูลค่าตราสารหนีไม่เกิน 1 ปี แต่ 3 ปี แต่
7 ปี แต่ไม่ 10 ปี ขึ-น
1 ปี
ไม่เกิน ไม่เกิน
เกิน 10 ปี
ไป
3 ปี
7 ปี
พัน ธบั ต รรั ฐ บาลไทย 0.5
1
1.5
2.5
4
ราคาอ้ า งอิ งตามมู ล ค่ า
หรื อพัน ธบัต รธนาคาร
ยุติ ธรรมของพันธบัตรซึ ง
แห่งประเทศไทย
จั ด ทํ า และเผยแพร่ โดย
สมาคมตลาดตราสารหนีไทย
ทั-งนี- ให้ใช้ประกาศฉบับนี- แทนประกาศบริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด เรื อง อัตรา
ค่าความเสี ยงทีใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินทีวางเป็ นหลักประกัน (Haircut Rate) ลงวันที 16 มกราคม
2558 โดยมีผลบังคับใช้ต- งั แต่วนั ที 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 23 ธันวาคม 2558
(ลงนาม)ภัทรวสี สุ วรรณศร
(นางสาวภัทรวสี สุ วรรณศร)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด

