ประกาศบริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง อัตราค่ าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้ องกับการให้ บริการการชาระหนีแ้ ละการส่ งมอบสิ นค้ า
ตามที่วิธีปฏิบตั ิของสานักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า) หลักเกณฑ์ 309 กาหนดให้สานัก
หักบัญชีเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การการชาระหนี้และการส่ งมอบสิ นค้าจากสมาชิก และสานักหักบัญชี
ได้ออกประกาศเรื่ อง อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริ การการชาระหนี้สญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 นั้น
สานักหักบัญชีขอยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว และกาหนดให้สมาชิกชาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การ
การชาระหนี้และการส่ งมอบสิ นค้าดังต่อไปนี้แทน
1. ค่าธรรมเนียมรายปี มีกาหนดเวลาชาระภายในวันที่ 15 มกราคมของทุกปี ในอัตรา 300,000 บาทต่อปี
2. ค่าธรรมเนี ยมการชาระหนี้ ค่าธรรมเนียมการล้างฐานะ ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ และค่าธรรมเนียมการส่ งมอบ
สิ นค้า รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการวางหลักประกันเป็ นหลักทรัพย์ มีกาหนดเวลาชาระภายใน 7 วันทาการนับจาก
วันที่ระบุในใบแจ้งหนี้ โดยมีอตั ราตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561
(ลงนาม) ภัทรวสี สุวรรณศร
(นางสาวภัทรวสี สุ วรรณศร)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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บัญชีอตั ราค่ าธรรมเนียมการชาระหนี้ การล้ างฐานะ การใช้ สิทธิ และการส่ งมอบสิ นค้ า
อัตราค่ าธรรมเนียม (บาทต่ อสัญญา)
สินค้ า

การชาระหนี้
(Clearing Fee)

การล้างฐานะ
(Cash Settlement Fee)

การใช้ สิทธิ
(Exercise Fee)

การส่ งมอบสิ นค้ า
(Delivery/Tender Fee)

1

SET50 Index Futures

2.10

2.10

-

-

2

SET50 Index Options

1.50

-

3.00

-

3

Sector Index Futures
- BANK Index Futures

6.00

6.00

-

-

- ICT Index Futures

1.50

1.50

-

-

- FOOD Index Futures

1.50

1.50

-

-

- ENERG Index Futures

3.00

3.00

-

-

- COMM Index Futures

3.00

3.00

-

-

- ราคาน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100 บาท

0.15

0.15

-

-

- ราคามากกว่า 100 บาท

1.50

1.50

-

-

- 50 Baht Gold Futures

10.50

10.50

-

-

- 10 Baht Gold Futures

2.10

2.10

-

-

- Gold Online Futures

4.20

4.20

-

-

- 5-Year Government Bond Futures

3.00

3.00

-

-

- 3M BIBOR Futures

6.00

6.00

-

-

0.30

0.30

-

-

- RSS3 Futures

6.00

6.00

-

100.00

- RSS3D Futures

6.00

6.00

-

100.00

0.75

0.75

-

2.50

4

5

6

7

Single Stock Futures

Gold Futures

Interest Rate Futures

Currency Futures
- Baht/USD Futures

8

9

Rubber Futures

Gold – D Futures
วันที่ 4 กันยายน 2560 - วันที่
31 ธันวาคม 2561
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อัตราค่ าธรรมเนียม (บาทต่ อสัญญา)
สินค้ า
วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้น
ไป

การชาระหนี้
(Clearing Fee)

การล้างฐานะ
(Cash Settlement Fee)

การใช้ สิทธิ
(Exercise Fee)

การส่ งมอบสิ นค้ า
(Delivery/Tender Fee)

1.50

1.50

-

2.50

หมายเหตุ 1 สาหรับค่าธรรมเนียมของบัญชีผดู ้ ูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่สมาชิกตกลงไว้กบั
บริ ษทั ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2 สานักหักบัญชีจะทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมของ Single Stock Futures จากค่าเฉลี่ยของราคาสาหรับการชาระ
ราคา (Settlement price) หรื อค่าเฉลี่ยของราคาของหลักทรัพย์อา้ งอิง (Underlying price) ในกรณี ที่ค่าเฉลี่ยของ
ราคาดังกล่าวมีผลให้อตั ราค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า สานักหักบัญชีจะแจ้งให้สมาชิกทราบ
ล่วงหน้าผ่านระบบ Set Community Portal (SCP) และเว็บไซต์ของสานักหักบัญชี (http://www.set.or.th/tch/th/tch.html)
โดยอัตราค่าธรรมเนียมนั้นจะเริ่ มมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ทาการแรกของเดือนถัดไป
3 สานักหักบัญชีจะคานวณค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การการชาระหนี้ของการซื้ อขายสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าในช่วง Night Session รวมกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวของการซื้ อขายในวันทาการถัดไป
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บัญชีอตั ราค่ าธรรมเนียมที่เกีย่ วข้ องกับการวางหลักประกันเป็ นหลักทรัพย์
1. ค่าธรรมเนียมการโอนหรื อการรับโอนหลักทรัพย์เพื่อเป็ นหลักประกัน
ธุรกรรม
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน
หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้

อัตราการเรียกเก็บ
รายการละ 10 บาท*
รายการละ 35 บาท*

หมายเหตุ : * สานักหักบัญชีจะคานวณรายการตามจานวนธุรกรรมที่บนั ทึกผ่านระบบในแต่ละครั้ง
2. ค่าธรรมเนียมการรักษาหลักทรัพย์ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาหลักประกัน
ประเภทหลักทรัพย์

อัตราการเรียกเก็บ

2.1 หุน้ สามัญ หน่วยลงทุน

1.50 บาทต่อเดือน

2.2 พันธบัตรรัฐบาลไทย หรื อ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

1.00 บาทต่อเดือน

ราคาที่ใช้ ในการคานวณ
มูลค่ าหลักทรัพย์ คงเหลือ
ราคาปิ ด ณ สิ้ นวันทาการก่อน
หน้าหรื อ ราคาที่สะท้อนมูลค่า
ตลาดในปัจจุบนั ของหลักทรัพย์
ราคาตราของหลักทรัพย์

สานักหักบัญชี จะคานวณค่ า ธรรมเนี ย มการรั กษาหลักทรั พ ย์ตามอัต ราการเรี ย กเก็บข้างต้นเป็ นรายวัน
ตามมูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือของสมาชิ กและลูกค้าของสมาชิ กในบัญชี ฝากหลักทรัพย์ที่สานักหักบัญชี เปิ ดไว้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาหลักประกัน โดยจะคานวณทุกสิ้ นวันและเรี ยกเก็บเป็ นรายเดือนตามจานวนมูลค่า
หลักทรัพย์คงเหลือทุก ๆ 1 ล้านบาท ทั้งนี้ เศษของจานวน 1 ล้านบาท ให้ถือเป็ น 1 ล้านบาท
3. สานักหักบัญชีจะยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายสิ ทธิ ประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่วางเป็ นหลักประกัน
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสานักหักบัญชี จะแจ้งให้สมาชิกทราบ
ล่วงหน้า
4. สานักหักบัญชีอาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริ การงานของสานักหักบัญชี
แก่สมาชิกตามการให้บริ การเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นเป็ นรายกรณี
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