ประกาศบริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เรื่อง การคานวณมูลค่ าหลักทรัพย์ และหลักประกันการยืม
และให้ ยมื หลักทรัพย์ เพือ่ การส่ งมอบหลักทรัพย์ ต่อสานักหักบัญชี
ตามที่ ข อ้ บังคับ ของสานัก หัก บัญ ชี (ในส่ วนที่ เกี่ ย วกับ หลักทรัพ ย์) หลัก เกณฑ์ 906 กาหนดให้สานัก หัก บัญ ชี
คานวณมูลค่ าหลักทรัพย์ที่ยืมหรื อให้ยืมเพื่ อการส่ งมอบหลักทรั พย์ต่อสานักหักบัญชี และส านักหักบัญชี ได้ออกประกาศ
เรื่ อง การคานวณมูลค่ า หลักประกันการยืมและให้ยืมหลักทรั พ ย์เ พื่ อการส่ งมอบหลักทรั พ ย์ต่ อสานักหักบัญ ชี ลงวัน ที่
16 มีนาคม 2555 นั้น
สานักหักบัญ ชี ข อยกเลิก ประกาศฉบับ ดังกล่า ว และกาหนดการคานวณมูลค่า หลัก ทรัพ ย์ที่ ยืม หรื อ ให้ยืม เพื ่อ
การส่ งมอบหลักทรัพย์ต่อสานักหักบัญชีดงั นี้
1. ผูย้ ืมมีหน้าที่วางหลักประกันให้แก่สานักหักบัญชี ในอัตราร้อยละ 130 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม
2. สานักหักบัญชี จะค านวณมูลค่ าหลักทรั พ ย์ที่ ยืมหรื อให้ยืม เป็ นประจาทุ กวันทาการ โดยใช้ราคาส าหรั บการ
คานวณตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
ราคาที่ใช้ ในการคานวณมูลค่ าตราสารทุน

ราคาที่ใช้ ในการคานวณมูลค่ าตราสารทุน
ที่บุคคลต่ างด้ าวเป็ นผู้ถือ

1. ให้ใช้ราคาปิ ดในตลาดหลักทรัพย์ของ 1. ให้ใช้ราคาปิ ดในตลาดหลักทรัพย์ของ
หลักทรัพย์น้ นั (Local) ในวันที่คานวณ
หลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือ
มูลค่า หากไม่มีราคาดังกล่าวให้ใช้ราคา
(Foreign) ในวันที่คานวณมูลค่า หากไม่มี
เสนอซื้ อที่ดีที่สุดในตลาดหลักทรัพย์
ราคาดังกล่าวให้ใช้ราคาปิ ดใน
(Best Bid) ของหลักทรัพย์น้ นั ณ เวลา
ตลาดหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์น้ นั (Local)
ปิ ดซื้ อขายในวันที่คานวณมูลค่า
ในวันที่คานวณมูลค่า
2. ในกรณี ที่ไม่มีราคาตามข้อ 1 ให้ใช้ราคา 2. ในกรณี ที่ไม่มีราคาตามข้อ 1 ให้ใช้ราคา
ปิ ดในตลาดหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์
เสนอซื้ อที่ดีท่ีสุดในตลาดหลักทรัพย์ (Best
นั้น (Local) ในวันทาการที่ใกล้ที่สุด
Bid) ของหลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็ น
หากไม่มีราคาดังกล่าวให้ใช้ราคาเสนอ
ผูถ้ ือ (Foreign) ณ เวลาปิ ดซื้ อขายในวันที่
ซื้ อที่ดีที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ (Best
คานวณมูลค่า หากไม่มีราคาดังกล่าวให้ใช้
Bid) ของหลักทรัพย์น้ นั ณ เวลาปิ ดซื้ อ
ราคาเสนอซื้ อที่ดีที่สุดในตลาดหลักทรัพย์
ขายในวันทาการที่ใกล้ที่สุด
(Best Bid) ของหลักทรัพย์น้ นั (Local)
ณ เวลาปิ ดซื้ อขายในวันที่คานวณมูลค่า

ราคาที่ใช้ ในการคานวณ
มูลค่ าตราสารหนี้
ราคาอ้างอิงตามมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารหนี้
ซึ่ งจัดทาและเผยแพร่
โดยสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย

ราคาที่ใช้ ในการคานวณมูลค่ าตราสารทุน

ราคาที่ใช้ ในการคานวณมูลค่ าตราสารทุน
ที่บุคคลต่ างด้ าวเป็ นผู้ถือ

ราคาที่ใช้ ในการคานวณ
มูลค่ าตราสารหนี้

3. ในกรณี ที่ไม่มีราคาตามข้อ 2 ให้ใช้ราคาปิ ด
ในตลาดหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ที่บุคคล
ต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือ (Foreign) ในวันทาการ
ที่ใกล้ที่สุด หากไม่มีราคาดังกล่าวให้ใช้
ราคาปิ ดในตลาดหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์
นั้น (Local) ในวันทาการที่ใกล้ที่สุด

3. ในกรณี ผใู ้ ห้ยืมไม่ได้รับคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม ผูใ้ ห้ยืมมีสิทธิ ได้รับหลักประกันในอัตราร้อยละ 130 ของมูลค่า
หลักทรัพย์ที่ให้ยืม โดยสานักหักบัญชีจะเป็ นผูด้ ูแลหลักประกันที่ผใู ้ ห้ยืมมีสิทธิ ได้รับตลอดระยะเวลาการให้ยืมหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560
(ลงนาม) ภัทรวสี สุวรรณศร
(นางสาวภัทรวสี สุ วรรณศร)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด

ประกาศบริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง การคานวณมูลค่าหลักทรัพย์และหลักประกันการยืม
และให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่ งมอบหลักทรัพย์ต่อสานักหักบัญชี
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