ประกาศบริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการให้ บริการงานของสานักหักบัญชี
ตามที่ขอ้ บังคับสานักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หลักเกณฑ์ 309 กาหนดให้สานักหักบัญชี
อาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การงานของสานักหักบัญชี และสานักหักบัญชีได้ออก
ประกาศเรื่ องค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การงานของสานักหักบัญชี ลงวันที่ 21 สิ งหาคม 2558 นั้น
สานักหักบัญชี ขอยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว และกาหนดให้สมาชิกชาระค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การงานของสานักหักบัญชีดงั นี้แทน
1.

ค่าธรรมเนียมการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
1.1 สานักหักบัญชี จะเรี ยกค่าธรรมเนี ยมจากสมาชิ กแต่ละรายในอัตรา เดื อนละ 15,000 บาท

ในกรณี ที่ไม่ครบเดือนให้ชาระค่าธรรมเนียมในเดือนนั้นคิดเป็ น 1 เดือน
1.2 สานัก หัก บัญ ชี จ ะเรี ย กเก็บ ค่า ธรรมเนี ย มจากสมาชิ ก สาหรับ หลัก ทรัพ ย์ที่ ซื้ อ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซื้ อขายหลักทรัพย์ของสมาชิ ก โดยมีจานวนขั้นสู งไม่เกิน 350
บาทต่อคาสัง่ ซื้ อขาย
1.3 สานักหักบัญชีจะยกเว้นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมรายการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
และการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) รายการการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
(Pre-Settlement Matching)
(2) การโอนรายการการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ (Give up/Take up)
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น สานักหักบัญชีจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
2.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จากผูย้ ืมและ/หรื อผูใ้ ห้ยืม

ในอัตราดังต่อไปนี้
2.1 สานักหักบัญชี จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการยืมหลักทรัพย์จากผูย้ ืมเพื่อชาระให้แก่ผใู ้ ห้ยืม
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.45 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมหรื อให้ยืมต่อวัน
2.2 สานักหักบัญชี จะเรี ยกเก็บค่าบริ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จากผูย้ ืมและผูใ้ ห้ยืม ในอัตรา
ร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ตามข้อ 2.1

3.

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการวางหลักประกันเป็ นหลักทรัพย์
3.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหรื อการรับโอนหลักทรัพย์เพื่อเป็ นหลักประกัน
ธุรกรรม

อัตราการเรียกเก็บ

หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน

รายการละ 10 บาท*

หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้

รายการละ 35 บาท*

หมายเหตุ : * สานักหักบัญชีจะคานวณรายการตามจานวนธุรกรรมที่บนั ทึก
ผ่านระบบในแต่ละครั้ง
3.2 ค่าธรรมเนียมการรักษาหลักทรัพย์ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษา
หลักประกัน
ราคาที่ใช้ ในการคานวณ

ประเภทหลักทรัพย์

อัตราการเรียกเก็บ

(1) หุ น้ สามัญ หน่วยลงทุน ใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ ใบแสดงสิ ทธิ ในการ
ซื้ อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้ ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ หน่วยทรัสต์
ตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศ และหลักทรัพย์อื่นใด
ในทานองเดียวกัน
(2) พันธบัตรรัฐบาลไทย หรื อพันธบัตร

1.50 บาทต่อเดือน

ราคาปิ ด ณ สิ้ นวันทาการก่อนหน้า
หรื อราคาที่สะท้อนมูลค่าตลาดใน
ปัจจุบนั ของหลักทรัพย์

1.00 บาทต่อเดือน

ราคาตราของหลักทรัพย์

มูลค่ าหลักทรัพย์ คงเหลือ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักหักบัญชี จะคานวณค่าธรรมเนี ย มการรักษาหลักทรัพ ย์ตามอัตราการเรี ยกเก็บข้างต้น
เป็ นรายวันตามมูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือของสมาชิ กและลูกค้าของสมาชิ กในบัญชี ฝากหลักทรัพย์ที่สานักหักบัญชี
เปิ ดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาหลักประกัน โดยจะคานวณทุกสิ้ นวันและเรี ยกเก็บเป็ นรายเดือนตามจานวน
มูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือทุก ๆ 1 ล้านบาท ทั้งนี้ เศษของจานวน 1 ล้านบาท ให้ถือเป็ น 1 ล้านบาท
3.3 สานักหักบัญชีจะยกเว้นค่าธรรมเนี ยมที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายสิ ทธิ ประโยชน์ในหลักทรัพย์
ที่วางเป็ นหลักประกันจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสานักหักบัญชี
จะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
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4.

สานักหักบัญชีอาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริ การงานของ

สานักหักบัญชีแก่สมาชิกตามการให้บริ การเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นเป็ นรายกรณี
5. สมาชิกต้องชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามประกาศฉบับนี้ ภายใน 7 วันทาการ
นับแต่วนั ที่สานักหักบัญชีแจ้งให้ทราบ โดยสานักหักบัญชีจะเรี ยกเก็บเป็ นรายเดือนตามเดือนปฏิทิน
ทั้งนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 23 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2561
(ลงนาม) ภัทรวสี สุวรรณศร
(นางสาวภัทรวสี สุ วรรณศร)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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