ข้อบังคับของสํานักหักบัญชี (ในส่ วนทีเกียวกับสัญญาซื อขายล่วงหน้า)
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ข้อบังคับของสํานักหักบัญชี (ในส่ วนทีเกียวกับสัญญาซื อขายล่วงหน้า)
หมวด 100 บททัว ไป

ข้ อบังคับ
หมวด 100 บททัวไป
101 กฎหมายทีม ผี ลใช้ บังคับ
ข้อกําหนดของสํานักหักบัญชีอยูภ่ ายใต้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย
ในกรณี ทีมีขอ้ สงสัยหรื อมีปัญหาในการใช้หรื อการตีความหลักเกณฑ์ของสํานักหักบัญชี ให้สํานัก
หักบัญชีเป็ นผูว้ ินิจฉัย โดยการวินิจฉัยของสํานักหักบัญชีถือเป็ นข้อยุติและผูกพันสมาชิกให้ปฏิบตั ิตาม

102

ความรับผิดของสํ านักหักบัญชี

102.01 ความรับผิดของสํ านักหักบัญชี
สํานักหักบัญชี จะรับผิดต่อความเสี ยหายที เกิดจากการดําเนิ นการปกติ หรื อเพือสนับสนุนการทํางาน
ของสํานักหักบัญชี ทีเกี ยวกับการให้บริ การชําระหนี ในตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า และบริ การต่ า งๆ
ทีเกียวข้อง หากความเสี ยหายดังกล่าวเกิ ดจากการกระทําโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ
สํานักหักบัญชี ทังนี ความรับผิดดังกล่าวไม่รวมถึงความเสี ยหายใดๆ อันอาจเกิดหรื อเกิดจากความขัดข้อง
ที มี ผ ลกระทบต่ อ ระบบการชํา ระหนี หรื อ ความผิ ด พลาดของระบบซื อ ขายหรื อ ระบบการชํา ระหนี
ในตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า โดยทีสาํ นักหักบัญชีได้ใช้ความระมัดระวังเพือควบคุมดูแลตามสมควรแล้ว
*ในการดํา เนิ น การใดๆ เกี ย วกับ การส่ ง มอบสิ นค้า สํา นัก หั ก บัญ ชี และบริ ษ ัทในเครื อ ไม่ม ี ค วาม
รับ ผิด ชอบต่อภาระหนี แ ละความเสี ยหายใดๆ ซึ ง รวมถึง คุณภาพของสิ นค้า ความถูก ต้อ งหรื อ สมบูร ณ์ข อง
เอกสาร คุณภาพของผูใ้ ห้บริ การอืนใด และภาระหนี ต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการส่ งมอบสิ นค้า ระหว่างสมาชิ ก
และระหว่างลูกค้าของสมาชิ กไม่ว่ากรณี ใดๆ โดยให้สมาชิ กและลูกค้าของสมาชิ กที ประสงค์จะส่ งมอบสิ นค้า
มีความผูกพันตามสิ ทธิ หน้าที และความรับผิดในการส่งมอบสิ นค้าและความเสี ยหายใดๆ ทีเกิดขึนทังปวง
(*เพิ มเติ มความในวรรคสองของหลักเกณฑ์ 102.01โดยข้ อ บังคั บ สํานั กหั กบัญชี (ในส่ วนที เกี ยวกับ สั ญญา
ซื ,อขายล่ วงหน้ า) หมวด 100 บททัวไป ลงวันที 18 ธันวาคม 2558 ซึ งมีผลบังคับใช้ ตั,งแต่ วนั ที 4 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป)

102.02 ความรับผิดของบุคคลผู้ซึงปฏิบัตหิ น้ าที
(1) บุ ค คลผู ้ซ ึ งปฏิ บัติ ห น้า ที ห รื อกระทํา การอื น ใดอัน เกี ย วเนื อ งกับ การปฏิ บัติ ห น้า ที เ พื อ
ประโยชน์ของสํานักหักบัญชี และบุคคลที ได้รับมอบหมายตามอํานาจหน้าทีของตนโดยสุ จริ ตและได้ใช้
ความระมัดระวังตามสมควรแล้วย่อมไม่ตอ้ งรับผิดในความเสี ยหายใดๆ ทีอาจเกิดขึนจากการกระทําของตน
แม้วา่ การกระทําดังกล่าวเป็ นเหตุให้บุคคลอืนได้รับความเสี ยหาย
(2) บุคคลผูซ้  ึ งปฏิบตั ิหน้าทีตาม (1) ให้หมายรวมถึง คณะกรรมการ ผูจ้ ดั การ คณะอนุกรรมการ
ทีคณะกรรมการแต่งตังให้ปฏิบตั ิงาน พนักงาน หรื อบุคคลผูซ้  ึ งได้รับมอบหมายจากสํานักหักบัญชี
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ข้อบังคับของสํานักหักบัญชี (ในส่ วนทีเกียวกับสัญญาซื อขายล่วงหน้า)
หมวด 100 บททัว ไป

*103 สิ ทธิในข้ อมูลจากระบบการชําระหนีข( องสํ านักหักบัญชี
ข้อมูลที บนั ทึ กในระบบการชํา ระหนี หรื อได้รั บการประมวลผลจากระบบการชํา ระหนี ข อง
สํานักหักบัญชี เป็ นกรรมสิ ทธิE ของสํานักหักบัญชี
สมาชิกต้องดําเนินการให้ลกู ค้าของสมาชิกยินยอมให้สมาชิกจัดส่ งหรื อบันทึกข้อมูลการชําระหนี
ของลูกค้าในระบบการชําระหนี โดยความยินยอมต้องรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลแก่ทางการหรื อหน่วยงานอืน
เพือประโยชน์ในการกํา กับดูแ ลให้แ ก่สํา นักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่ งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพ ย์
ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า สํา นักหักบัญชี สิ นค้า หรื อตัวแปรอ้า งอิ งในสัญญาซื อขายล่วงหน้า และ
ศูนย์รับฝาก หรื อเป็ นการเปิ ดเผยตามทีกฎหมายกําหนด
(*ความในหลักเกณฑ์ 103 เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นี,แทน โดยข้ อบังคับสํานักหั กบัญชี (ในส่ วนที
เกียวกับสัญญาซื ,อขายล่ วงหน้ า) หมวด 100 บททัวไป ลงวันที 21 สิ งหาคม 2558 ซึ งมีผลบังคับใช้ ตั,งแต่ วันที 24 สิ งหาคม 2558
เป็ นต้ นไป)

*104 การปฏิบัติต่อข้ อมูลของสมาชิกและลูกค้ าของสมาชิก
สํานักหักบัญชีจะเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิ กและลูกค้าทีได้รับจากการดําเนิ นงานของสํานักหักบัญชี
ซึ ง ตามปกติ วิสัย จะพึ ง สงวนไว้ไ ม่เ ปิ ดเผยและไม่เ ปิ ดเผยต่ อ บุ ค คลอื น ยกเว้น ข้อมูล ที มี ก ารเปิ ดเผย
ต่อสาธารณชนแล้วในขันตอนการซื อขายในตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้าหรื อการชําระหนีและการส่ งมอบสิ นค้า
ในสํานักหักบัญชี หรื อเป็ นการเปิ ดเผยในกรณี ตามมาตรา 153 แห่ งกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(*ความในหลักเกณฑ์ 104 เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นี,แทน โดยข้ อบังคับสํานักหั กบัญชี (ในส่ วนที
เกียวกับสัญญาซื ,อขายล่ วงหน้ า) หมวด 100 บททัวไป ลงวันที 18 ธันวาคม 2558 ซึ งมีผลบังคับใช้ ตั,งแต่ วันที 4 มกราคม 2559
เป็ นต้ นไป)
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เบ็ดเตล็ด

(1) สํานักหักบัญชี อาจเปิ ดเผยและเผยแพร่ กฎเกณฑ์ข องสํานักหักบัญชี รวมทังข้อมูลอื นใด
ตามทีสาํ นักหักบัญชีเห็นสมควร
(2) ข้อกําหนดของสํานักหักบัญชี อาจมีการแก้ไขเพิมเติ มหรื อปรับปรุ งทังหมดหรื อบางส่ วน
เพือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทีอาจเปลียนแปลงหรื อตามทีสาํ นักหักบัญชีเห็นสมควร
***************************
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