ประกาศบริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง อัตราค่าความเสี่ ยงทีใ่ ช้ ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินที่วางเป็ นหลักประกัน (Haircut Rate)
ตามที่ วิธีปฏิ บตั ิ ของสานักหักบัญชี (ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า) หลักเกณฑ์ 503.03 (2) กาหนดให้
สานักหักบัญชีกาหนดหลักเกณฑ์การคานวณมูลค่าทรัพย์สินที่วางเป็ นหลักประกัน และสานักหักบัญชีได้ออกประกาศเรื่ อง
อัตราค่าความเสี่ ยงที่ใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินที่วางเป็ นหลักประกัน (Haircut Rate) ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 นั้น
สานักหักบัญชี ขอยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว และจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินที่สมาชิกวางเป็ นหลักประกันตาม
ประเภททรั พ ย์สิ น ที่ ส านั ก หั ก บัญ ชี กาหนดตามประกาศของส านั กหั ก บัญ ชี ว่ าด้วยการกาหนดทรั พ ย์สิ น ที่ วางเป็ น
หลักประกัน และแนวทางด าเนิ น การกรณี มี การจ่ ายสิ ทธิ ประโยชน์ ในหลักทรั พย์ที่ วางเป็ นหลักประกัน โดยใช้อตั รา
ค่าความเสี่ ยงตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. เงินสดสกุลต่ างประเทศ
รายการ
เงินสดสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
(USD)
เงินสดสกุลยูโรโซน (EUR)
เงินสดสกุลเยนญี่ปุ่น (JPY)

อัตราค่ าความเสี่ ยง
(Haircut Rate)
การกาหนดอัตราแลกเปลี่ยน
(ร้ อยละ)
1.50
1. ให้ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนซื้ อถัวเฉลี่ยเงินโอนของสกุลเงินนั้น
ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เวลา 18.00 น.
ของวันที่คานวณมูลค่า
1.70
2. หากไม่มีอตั ราแลกเปลี่ยนตามข้อ 1ให้ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
ซื้อถัวเฉลี่ยเงินโอนของสกุลเงินนั้นที่ประกาศโดยธนาคาร
2.00
แห่งประเทศไทย ของวันทาการที่ใกล้ที่สุดกับวันที่คานวณ
มูลค่า

2. หลักทรัพย์ ประเภทตราสารทุน
ประเภทตราสารทุน*
(1) หุ ้นสามัญที่เป็ นองค์ประกอบ
ของดัชนี SET50 INDEX
(2) หุ ้นสามัญที่เป็ น
องค์ประกอบของดัชนี
SET100 INDEX แต่ไม่อยู่
ใน SET50 INDEX

อัตราค่ าความเสี่ ยง
(Haircut Rate)
(ร้ อยละ)
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ราคาที่ใช้ ในการคานวณ
มูลค่ าตราสารทุน

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
ราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุดใน
ดังกล่าวให้ใช้ราคาปิ ดใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Best Bid)
ตลาดหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์
ของหลักทรัพย์น้ นั ณ เวลาปิ ด นั้น (Local) ในวันที่คานวณมูลค่า
ซื้อขายในวันที่คานวณมูลค่า

ประเภทตราสารทุน*
(3) หุ ้นสามัญที่เป็ น
องค์ประกอบของดัชนี
sSET INDEX

(4) หุ ้นสามัญอื่นๆ ที่เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
นอกจาก (1) - (3)

อัตราค่ าความเสี่ ยง
ราคาที่ใช้ ในการคานวณมูลค่ า
ราคาที่ใช้ ในการคานวณ
(Haircut Rate)
มูลค่ าตราสารทุน
ตราสารทุนที่บุคคลต่ างด้ าวเป็ นผู้ถือ
(ร้ อยละ)
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2. ในกรณี ที่ไม่มีราคาตามข้อ 1 2.ในกรณี ท่ีไม่มีราคาตามข้อ 1
ให้ใช้ราคาปิ ดในตลาด
ให้ใช้ราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุด
หลักทรัพย์ของหลักทรัพย์น้ นั
ในตลาดหลักทรัพย์ (Best Bid)
(Local) ในวันทาการ
ของหลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าว
ที่ใกล้ที่สุด หากไม่มีราคา
เป็ นผูถ้ ือ (Foreign) ณ เวลาปิ ด
ดังกล่าวให้ใช้ราคาเสนอซื้อ
ซื้อขายในวันที่คานวณมูลค่า
ที่ดีที่สุดในตลาดหลักทรัพย์
หากไม่มีราคาดังกล่าวให้ใช้ราคา
(Best Bid) ของหลักทรัพย์น้ นั
เสนอซื้อที่ดีที่สุด ในตลาด
ณ เวลาปิ ดซื้อขายในวัน
หลักทรัพย์ (Best Bid) ของ
ทาการที่ใกล้ที่สุด
หลักทรัพย์น้ นั (Local) ณ เวลา
ปิ ดซื้อขายในวันที่คานวณมูลค่า
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3.ในกรณี ที่ไม่มีราคาตามข้อ 2
ให้ใช้ราคาปิ ดในตลาดหลักทรัพย์
ของหลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าว
เป็ นผูถ้ ือ (Foreign) ในวันทาการ
ที่ใกล้ที่สุด หากไม่มีราคาดังกล่าว
ให้ใช้ราคาปิ ดในตลาดหลักทรัพย์
ของหลักทรัพย์น้ นั (Local)
ในวันทาการที่ใกล้ที่สุด

หมายเหตุ : * กรณี หลักทรัพ ย์ที่วางเป็ นหลักประกันเป็ นหลักทรัพ ย์จดทะเบียนที่ถูกขึ้ นเครื่ องหมาย SP (Suspension) เพื่อ
แสดงการห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ สานักหักบัญชีจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินที่สมาชิกวางเป็ นหลักประกัน โดยใช้อตั ราค่าความ
เสี่ ยง (Haircut Rate) ที่อตั ราร้อยละ 100

บริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย ) จากัด
ประกาศอัตราค่าความเสี่ ยงที่ใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินที่วางเป็ นหลักประกัน
(Haircut Rate)

หน้า 2 จาก 3
26 เมษายน 2564

3. หลักทรัพย์ ประเภทตราสารหนี้

ประเภทตราสารหนี้

พันธบัตรรัฐบาลไทย หรื อ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

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 ไม่ 3 ปี แต่ ไม่ 7 ปี แต่ ไม่ 10 ปี
1 ปี
เกิน 3 ปี เกิน 7 ปี เกิน 10 ปี ขึน้ ไป
0.5
1.0
3.0
5.5
12.0 ราคาอ้างอิงตามมูลค่า
ยุติธรรมของพันธบัตรซึ่ง
จัดทาและเผยแพร่ โดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย

ทั้งนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2564

(ลงนาม) ภัทรวสี สุวรรณศร
(นางสาวภัทรวสี สุ วรรณศร)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สานักหักบัญชี(ประเทศไทย) จากัด

บริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย ) จากัด
ประกาศอัตราค่าความเสี่ ยงที่ใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินที่วางเป็ นหลักประกัน
(Haircut Rate)

หน้า 3 จาก 3
26 เมษายน 2564

