
 

 
 

 

 

ประกาศบริษัท ส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากดั 
เร่ือง อตัราค่าความเส่ียงท่ีใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินที่วางเป็นหลกัประกนั (Haircut Rate) 

 
ตามท่ีวิธีปฏิบติัของส านักหักบญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หลกัเกณฑ์ 503.03 (2) ก าหนดให้

ส านักหักบญัชีก าหนดหลกัเกณฑ์การค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีวางเป็นหลกัประกนั และส านกัหักบญัชีไดอ้อกประกาศเร่ือง
อตัราค่าความเส่ียงท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีวางเป็นหลกัประกนั (Haircut Rate) ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2564 นั้น 

ส านกัหักบญัชีขอยกเลิกประกาศฉบบัดงักล่าว และจะค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีสมาชิกวางเป็นหลกัประกนัตาม
ประเภททรัพย์สินท่ีส านักหักบัญชีก าหนดตามประกาศของส านักหักบัญชีว่าด้วยการก าหนดทรัพย์สินท่ีวางเป็น
หลักประกัน และแนวทางด าเนินการกรณีมีการจ่ายสิทธิประโยชน์ในหลักทรัพยท่ี์วางเป็นหลักประกัน โดยใช้อตัรา 
ค่าความเส่ียงตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปน้ี 

 

 1. เงินสดสกุลต่างประเทศ  

รายการ 
อัตราค่าความเส่ียง 

(Haircut Rate) 
(ร้อยละ) 

การก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน 

เงินสดสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
(USD) 

1.50 1. ใหใ้ชอ้ตัราแลกเปล่ียนซ้ือถวัเฉล่ียเงินโอนของสกุลเงินนั้น 
 ท่ีประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เวลา 18.00 น. 
 ของวนัท่ีค านวณมูลค่า 
2. หากไม่มีอตัราแลกเปล่ียนตามขอ้ 1ใหใ้ชอ้ตัราแลกเปล่ียน 
 ซ้ือถวัเฉล่ียเงินโอนของสกุลเงินนั้นท่ีประกาศโดยธนาคาร  
 แห่งประเทศไทย ของวนัท าการท่ีใกลท่ี้สุดกบัวนัท่ีค านวณ
 มูลค่า 

เงินสดสกุลยโูรโซน (EUR) 1.70 

เงินสดสกุลเยนญ่ีปุ่ น (JPY) 2.00 

 
2. หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน  

ประเภทตราสารทุน* 
อัตราค่าความเส่ียง  
(Haircut Rate) 

(ร้อยละ) 

ราคาที่ใช้ในการค านวณ 
มูลค่าตราสารทุน 

ราคาที่ใช้ในการค านวณมูลค่า 
ตราสารทุนที่บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ 

(1) หุ้นสามญัท่ีเป็นองคป์ระกอบ
 ของดชันี SET50 INDEX  32 

1. ใหใ้ชร้าคาปิดในตลาด 
 หลกัทรัพยข์องหลกัทรัพยน์ั้น 
 (Local) ในวนัท่ีค านวณมูลค่า 
 หากไม่มีราคาดงักล่าวใหใ้ช้
 ราคาเสนอซ้ือท่ีดีท่ีสุดใน
 ตลาดหลกัทรัพย ์(Best Bid) 
 ของหลกัทรัพยน์ั้น ณ เวลาปิด
 ซ้ือขายในวนัท่ีค านวณมูลค่า 

1.ใหใ้ชร้าคาปิดในตลาดหลกัทรัพย์
 ของหลกัทรัพยท่ี์บุคคลต่างดา้ว
 เป็นผูถื้อ (Foreign) ในวนัท่ี
 ค านวณมูลค่า หากไม่มีราคา
 ดงักล่าวใหใ้ชร้าคาปิดใน 
 ตลาดหลกัทรัพยข์องหลกัทรัพย์
 นั้น (Local) ในวนัท่ีค านวณมูลค่า 

(2) หุ้นสามญัท่ีเป็น
องคป์ระกอบของดชันี 
SET100 INDEX แต่ไม่อยู่
ใน SET50 INDEX  

 

42 



บริษทั ส านกัหักบญัชี (ประเทศไทย ) จ ากดั  หนา้ 2 จาก 3 
ประกาศอตัราค่าความเส่ียงท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีวางเป็นหลกัประกนั  
(Haircut Rate) 

26 เมษายน 2564 

 

ประเภทตราสารทุน* 
อัตราค่าความเส่ียง  
(Haircut Rate) 

(ร้อยละ) 

ราคาที่ใช้ในการค านวณ 
มูลค่าตราสารทุน 

ราคาที่ใช้ในการค านวณมูลค่า 
ตราสารทุนที่บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ 

(3) หุ้นสามญัท่ีเป็น
องคป์ระกอบของดชันี  
sSET INDEX 

 
 

47 2.  ในกรณีท่ีไม่มีราคาตามขอ้ 1  
 ใหใ้ชร้าคาปิดในตลาด
 หลกัทรัพยข์องหลกัทรัพยน์ั้น
 (Local) ในวนัท าการ 
 ท่ีใกลท่ี้สุด หากไม่มีราคา
 ดงักล่าวใหใ้ชร้าคาเสนอซ้ือ 
 ท่ีดีท่ีสุดในตลาดหลกัทรัพย ์
 (Best Bid) ของหลกัทรัพยน์ั้น 
 ณ เวลาปิดซ้ือขายในวนั 
 ท าการท่ีใกลท่ี้สุด 

2.ในกรณีท่ีไม่มีราคาตามขอ้ 1  
 ใหใ้ชร้าคาเสนอซ้ือท่ีดีท่ีสุด 
 ในตลาดหลกัทรัพย ์(Best Bid) 
 ของหลกัทรัพยท่ี์บุคคลต่างดา้ว
 เป็นผูถื้อ (Foreign) ณ เวลาปิด
 ซ้ือขายในวนัท่ีค านวณมูลค่า 
 หากไม่มีราคาดงักล่าวใหใ้ชร้าคา
 เสนอซ้ือท่ีดีท่ีสุด ในตลาด
 หลกัทรัพย ์(Best Bid) ของ
 หลกัทรัพยน์ั้น (Local)  ณ เวลา
 ปิดซ้ือขายในวนัท่ีค านวณมูลค่า 
 
3.ในกรณีท่ีไม่มีราคาตามขอ้ 2  
 ใหใ้ชร้าคาปิดในตลาดหลกัทรัพย์
 ของหลกัทรัพยท่ี์บุคคลต่างดา้ว
 เป็นผูถื้อ (Foreign) ในวนัท าการ 
 ท่ีใกลท่ี้สุด หากไม่มีราคาดงักล่าว
 ใหใ้ชร้าคาปิดในตลาดหลกัทรัพย์
 ของหลกัทรัพยน์ั้น (Local)  
 ในวนัท าการท่ีใกลท่ี้สุด 
 

(4) หุ้นสามญัอ่ืน  ๆท่ีเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
นอกจาก (1) - (3) 

70 

หมายเหตุ : * กรณีหลกัทรัพยที์่วางเป็นหลกัประกนัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนที่ถูกขึ้นเคร่ืองหมาย SP (Suspension) เพื่อ
แสดงการห้ามการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ส านกัหักบญัชีจะค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีสมาชิกวางเป็นหลกัประกนั โดยใชอ้ตัราค่าความ
เส่ียง (Haircut Rate) ท่ีอตัราร้อยละ 100 

  



บริษทั ส านกัหักบญัชี (ประเทศไทย ) จ ากดั  หนา้ 3 จาก 3 
ประกาศอตัราค่าความเส่ียงท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีวางเป็นหลกัประกนั  
(Haircut Rate) 

26 เมษายน 2564 

 

 3. หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้

ประเภทตราสารหนี ้

 อัตราค่าความเส่ียง (Haircut Rate) (ร้อยละ)  
ตามอายุคงเหลือของตราสารหนี ้ (Time to Maturity) 

ราคาที่ใช้ในการค านวณ 
มูลค่าตราสารหนี ้ไม่เกิน 

1 ปี 

มากกว่า  
1 ปี แต่ไม่
เกิน 3 ปี 

มากกว่า  
3 ปี แต่ไม่
เกิน 7 ปี 

มากกว่า  
7 ปี แต่ไม่
เกิน 10 ปี 

มากกว่า 
10 ปี 
ขึน้ไป 

พนัธบตัรรัฐบาลไทย หรือ
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 

0.5 1.0 3.0 5.5 12.0 ราคาอา้งอิงตามมูลค่า
ยติุธรรมของพนัธบตัรซ่ึง
จดัท าและเผยแพร่โดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย 

 
  
 ทั้งน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  5 พฤษภาคม 2564 เป็นตน้ไป                     
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  26 เมษายน 2564 
 

 

                         (ลงนาม)  ภัทรวสี  สุวรรณศร 

(นางสาวภทัรวสี  สุวรรณศร) 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ส านกัหักบญัชี(ประเทศไทย) จ ากดั  


