ประกาศบริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง อัตราค่ าความเสี่ ยงทีใ่ ช้ ในการคานวณมูลค่ าทรัพย์ สินทีว่ างเป็ นหลักประกัน (Haircut Rate)
ตามที่ ข ้อบังคับ ของสานักหักบัญชี (ในส่ วนที่ เ กี่ ย วกับหลักทรั พ ย์) หลักเกณฑ์ 407.01 (4) หลักเกณฑ์
603.03 และหลักเกณฑ์ 906 กาหนดให้ส านักหักบัญ ชี กาหนดหลักเกณฑ์เ พื่ อค านวณมู ลค่ า ทรั พ ย์สิ นที่ วางเป็ น
หลักประกัน และสานัก หักบัญชี ได้ออกประกาศเรื่ องอัตราค่าความเสี่ ยงที่ใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินที่วางเป็ น
หลักประกัน (Haircut Rate) ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 นั้น
สานักหักบัญชี ขอยกเลิ กประกาศฉบับดังกล่า ว และจะคานวณมูลค่ า หลักประกันประเภทหลักทรั พ ย์
โดยใช้อตั ราค่าความเสี่ ยงตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. หลักทรัพย์ ประเภทตราสารทุน
ประเภทตราสารทุน*

อัตราค่ าความเสี่ ยง
(Haircut Rate)
(ร้ อยละ)

(1) หุ น้ สามัญที่เป็ นองค์ประกอบ
ของดัชนี SET50 INDEX

19

(2) หุน้ สามัญที่เป็ นองค์ประกอบ
ของดัชนี SET100 INDEX
แต่ไม่อยูใ่ น SET50 INDEX

28

(3) หุน้ สามัญที่เป็ นองค์ประกอบ
ของดัชนี sSET INDEX

57

(4) หุน้ สามัญที่เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็มเอไอ
(5) หุน้ สามัญอื่นๆ ที่เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนนอกจาก
(1) - (4) หุน้ บุริมสิ ทธิ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อีทีเอฟ (Exchange Traded
Fund: ETF) และหน่วยทรัสต์

57

50

ราคาที่ใช้ ในการคานวณมูลค่ า
ตราสารทุน

ราคาที่ใช้ ในการคานวณมูลค่ า
ตราสารทุนที่บุคคลต่ างด้ าวเป็ นผู้ถือ

1. ให้ใช้ราคาปิ ดในตลาด
1.ให้ใช้ราคาปิ ดในตลาดหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ของหลักทรัพย์น้ นั
ของหลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าว
(Local) ในวันที่คานวณมูลค่า เป็ นผูถ้ ือ (Foreign) ในวันที่
หากไม่มีราคาดังกล่าวให้ใช้
คานวณมูลค่า หากไม่มีราคา
ราคาเสนอซื้ อที่ดีที่สุดใน
ดังกล่าวให้ใช้ราคาปิ ดใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Best Bid)
ตลาดหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์น้ นั
ของหลักทรัพย์น้ นั ณ เวลาปิ ด (Local) ในวันที่คานวณมูลค่า
ซื้ อขายในวันที่คานวณมูลค่า
2. ในกรณี ที่ไม่มีราคาตามข้อ 1 2.ในกรณี ที่ไม่มีราคาตามข้อ 1
ให้ใช้ราคาปิ ดในตลาด
ให้ใช้ราคาเสนอซื้ อที่ดีที่สุด
หลักทรัพย์ของหลักทรัพย์น้ นั
ในตลาดหลักทรัพย์ (Best Bid)
(Local) ในวันทาการ
ของหลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าว
ที่ใกล้ที่สุด หากไม่มีราคา
เป็ นผูถ้ ือ (Foreign) ณ เวลาปิ ด
ดังกล่าวให้ใช้ราคาเสนอซื้ อ
ซื้ อขายในวันที่คานวณมูลค่า
ที่ดีที่สุดในตลาดหลักทรัพย์
หากไม่มีราคาดังกล่าวให้ใช้ราคา
(Best Bid) ของหลักทรัพย์น้ นั
เสนอซื้ อที่ดีที่สุดในตลาด
ณ เวลาปิ ดซื้ อขายในวัน
หลักทรัพย์ (Best Bid) ของ
ทาการที่ใกล้ที่สุด
หลักทรัพย์น้ นั (Local) ณ เวลา
ปิ ดซื้ อขายในวันที่คานวณมูลค่า

ประเภทตราสารทุน*
(6) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ
หุน้ สามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ
หรื อหุน้ กู้ และใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ อนุพนั ธ์

อัตราค่ าความเสี่ ยง
(Haircut Rate)
(ร้ อยละ)
100

ราคาที่ใช้ ในการคานวณมูลค่ า
ตราสารทุน

ราคาที่ใช้ ในการคานวณมูลค่ า
ตราสารทุนที่บุคคลต่ างด้ าวเป็ นผู้ถือ
3.ในกรณี ที่ไม่มีราคาตามข้อ 2
ให้ใช้ราคาปิ ดในตลาดหลักทรัพย์
ของหลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าว
เป็ นผูถ้ ือ (Foreign) ในวันทาการ
ที่ใกล้ที่สุด หากไม่มีราคาดังกล่าว
ให้ใช้ราคาปิ ดในตลาดหลักทรัพย์
ของหลักทรัพย์น้ นั (Local)
ในวันทาการที่ใกล้ที่สุด

หมายเหตุ : * กรณี หลักทรัพย์ที่วางเป็ นหลักประกันเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ถูกขึ้นเครื่ องหมาย SP (Suspension) เพื่อแสดงการ
ห้ามการซื้ อขายหลักทรั พย์ สานักหักบัญชี จะคานวณมูลค่าทรั พย์สินที่ สมาชิ กวางเป็ นหลักประกัน โดยใช้อตั ราค่ าความเสี่ ยง
(Haircut Rate) ที่อตั ราร้อยละ 100
2. หลักทรัพย์ ประเภทตราสารหนี้

ประเภทตราสารหนี้

พันธบัตรรัฐบาลไทย หรื อ
พันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

อัตราค่ าความเสี่ ยง (Haircut Rate) (ร้ อยละ)
ตามอายุคงเหลือของตราสารหนี้ (Time to Maturity)
ราคาที่ใช้ ในการคานวณ
มากกว่ า มากกว่ า มากกว่ า
มากกว่ า
มูลค่ าตราสารหนี้
ไม่ เกิน 1 ปี แต่ 3 ปี แต่ 7 ปี แต่
10 ปี
1 ปี
ไม่ เกิน ไม่ เกิน ไม่ เกิน
ขึน้ ไป
3 ปี
7 ปี
10 ปี
0.5
1.5
2.0
2.5
4.0
ราคาอ้างอิงตามมูลค่ายุติธรรม
ของพันธบัตรซึ่ งจัดทาและเผยแพร่
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ประกาศบริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง อัตราค่าความเสี่ ยงที่ใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินที่วางเป็ นหลักประกัน
(Haircut Rate)
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3. ทรัพย์ สินที่วางเป็ นหลักประกันตามประกาศของสานักหักบัญชี
กรณี เป็ นทรัพย์สินที่วางเป็ นหลักประกันตามประกาศของสานักหักบัญชี ว่าด้วยการกาหนดทรัพย์สิน
ที่วางเป็ นหลักประกัน และแนวทางดาเนินการกรณี มีการจ่ายสิ ทธิ ประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่วางเป็ นหลักประกันนั้น
หากเป็ นทรัพย์สินที่สมาชิ กมีภาระผูกพันต้องส่ งมอบต่อสานักหักบัญชี จะไม่มีการหักค่าความเสี่ ยง (Haircut Rate)
สาหรับการคานวณมูลค่าหลักประกัน
ทั้งนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2561 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
(ลงนาม) ภัทรวสี สุวรรณศร
(นางสาวภัทรวสี สุ วรรณศร)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด

ประกาศบริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง อัตราค่าความเสี่ ยงที่ใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินที่วางเป็ นหลักประกัน
(Haircut Rate)
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