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*ข้อบังคบั 

หมวด 400 การชําระหนีแ้ละการส่งมอบสินค้า 

 

401 การเข้าผูกพนัหรือแทนทีเ่ป็นคู่สัญญา  

 การชาํระหน้ีตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ สาํนกัหกับญัชีจะใหบ้ริการเฉพาะสมาชิกตามประเภทท่ี

สาํนกัหกับญัชีกาํหนด โดยสาํนกัหกับญัชีจะเขา้ผูกพนัหรือแทนท่ีเป็นคู่สัญญาในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้กบัสมาชิกทนัทีท่ีการซ้ือขายในตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เกิดข้ึน ทั้งน้ี ใหร้วมถึงรายการซ้ือขาย

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีสมาชิกรับโอนเพ่ือการชาํระหน้ีแทนดว้ย 

 การเขา้ผูกพนัหรือแทนท่ีเป็นคู่สัญญาในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้กบัสมาชิกของสาํนกั

หกับญัชีตามความในวรรคหน่ึงจะส้ินสุดลงทนัทีเม่ือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้มีการจบัคู่สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้

ตามหลกัเกณฑ ์410  

 

402 การชําระหนีแ้ละการส่งมอบสินค้าด้วยระบบการชําระหนี ้

 การชาํระหน้ีและการส่งมอบสินคา้ดว้ยระบบการชาํระหน้ีให้กระทาํโดยสมาชิกท่ีไดรั้บอนุญาต

จากสาํนกัหกับญัชีตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

   เพ่ือกาํกบัดูแลการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีสํานักหักบัญชี

กาํหนดและเพ่ือมิใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบการชาํระหน้ี สาํนกัหกับญัชีอาจดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 (1) ทาํการตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือชุดคาํสั่งคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการเช่ือมต่อกบัระบบ

การชาํระหน้ี 

 (2) กาํหนดใหส้มาชิกดาํเนินการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือชุดคาํสัง่

คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการเช่ือมต่อกบัระบบการชาํระหน้ี 

 (3) หา้มสมาชิกใชง้านทั้งหมดหรือบางส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือชุดคาํสั่งคอมพิวเตอร์ท่ี

ใชใ้นการเช่ือมต่อกบัระบบการชาํระหน้ีภายในระยะเวลาท่ีสาํนกัหกับญัชีเห็นสมควร 

 สมาชิกตอ้งรับผิดชอบต่อการกระทาํใดๆ ท่ีไดก้ระทาํข้ึนในระบบการชาํระหน้ีทั้งโดยการกระทาํ

ของสมาชิกเองหรือตัวแทนของสมาชิกท่ีได้รับอนุญาตจากสมาชิกหรือสํานักหักบัญชีให้ใช้ระบบ

คอมพิวเตอร์ของสมาชิก 

 ในกรณีท่ีสมาชิกมีปัญหาเก่ียวกบัการเช่ือมต่อระบบงานของสมาชิกเพ่ือใชบ้ริการระบบการชาํระหน้ี

ของสาํนกัหกับญัชี สมาชิกอาจร้องขอใหส้ํานกัหักบญัชีดาํเนินการในระบบการชาํระหน้ีของสํานกัหักบญัชี

แทนสมาชิกได ้โดยสมาชิกตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนแก่สํานักหักบญัชีจาก

การดาํเนินการดงักล่าวแทนสมาชิก 
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403 การจัดทาํและเกบ็รักษาทรัพย์สิน  

403.01 การจดัทาํและเกบ็รักษาบัญชีทรัพย์สินของสํานักหักบัญชี 

การใหบ้ริการของสาํนกัหกับญัชี สาํนกัหกับญัชีจะจดัทาํและเกบ็รักษาบญัชีทรัพยสิ์นของสาํนกัหัก

บญัชีแยกออกจากบญัชีทรัพยสิ์นของสมาชิกและบญัชีทรัพยสิ์นของลูกคา้ของสมาชิก โดยสาํนกัหักบญัชี

อาจอนุญาตใหส้มาชิกเปิดบญัชีเพ่ือการเกบ็รักษาทรัพยสิ์นมากกวา่หน่ึงบญัชีกไ็ด ้

 

403.02 การเปิดบัญชี 

 เม่ือสาํนกัหกับญัชีอนุญาตให้บุคคลใดเป็นสมาชิกแลว้ สมาชิกนั้นตอ้งมีบญัชีกบัสาํนกัหกับญัชี

ซ่ึงแยกตามวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการไดเ้ป็นบญัชีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ บญัชีหลกัประกนั และ

บญัชีอ่ืนตามท่ีสํานกัหกับญัชีกาํหนด โดยแยกบญัชีของสมาชิกออกจากบญัชีของลูกคา้ของสมาชิก ทั้งน้ี 

สมาชิกสามารถเปิดบญัชีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามประเภทลูกคา้ของสมาชิกได้ตามหลกัเกณฑ์ 

เง่ือนไขและวิธีการท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด โดยสมาชิกมีหนา้ท่ีดูแลความถูกตอ้งของบญัชีและขอ้มูลท่ีระบุ

ในบญัชีท่ีสมาชิกขอเปิดดว้ย 

ในการดาํเนินการให้มีบญัชีตามวรรคหน่ึง ให้สมาชิกเปิดบญัชีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ากบั

สาํนกัหกับญัชีตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด และเม่ือสมาชิกเปิดบญัชีดงักล่าว

แลว้ สํานักหักบญัชีจะจดัให้มีบญัชีหลกัประกนัเพ่ือรองรับฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีเก็บในบญัชีท่ี

สมาชิกเปิดดงักล่าว โดยสมาชิกอาจเลือกเปิดเพียงบางประเภทบญัชีหรือทุกประเภทบญัชีตามท่ีสาํนกั

หกับญัชีกาํหนดได ้และสมาชิกตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการบนัทึก การเก็บรักษา

ทรัพยสิ์น การวางหลกัประกนั และการคาํนวณหลกัประกนั ซ่ึงแตกต่างกนัในแต่ละประเภทบญัชีตามท่ีสาํนกั

หกับญัชีกาํหนด 

 

*403.03 การบันทึกบัญชีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

สาํนกัหกับญัชีจะบนัทึกบญัชีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ใหแ้ก่สมาชิกลงในแต่ละบญัชีท่ีสมาชิก

เปิดไวใ้นระบบงานของสาํนกัหกับญัชีตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1)  กรณีท่ีสมาชิกซ้ือหรือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างฐานะสัญญา

ซ้ือขายล่วงหนา้ สาํนกัหกับญัชีจะดาํเนินการลงบนัทึกบญัชีฐานะสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ของสมาชิกหรือของ

ลูกคา้ของสมาชิก แลว้แต่กรณี 

 ในกรณีท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการเปล่ียนแปลงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เน่ืองจาก

ผูอ้อกสินคา้อา้งอิงมีการดาํเนินการท่ีเกิดผลกระทบต่อมูลค่าสินคา้อา้งอิง (Corporate Action) หรือมีการจ่ายคืน

หรือชดเชยสิทธิประโยชนท่ี์เกิดจากสินคา้อา้งอิง (Corporate Entitlement) นั้น สาํนกัหกับญัชีจะบนัทึกฐานะ
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สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีคงคา้งอยู่ให้สอดคลอ้งตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ตามวิธีการคาํนวณท่ีสาํนัก

หกับญัชีประกาศกาํหนดเป็นคราว ๆ 

(2)  กรณีท่ีสมาชิกซ้ือหรือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลา้งฐานะสัญญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้ สํานกัหักบญัชีจะดาํเนินการหักบญัชีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของสมาชิกหรือของลูกคา้

ของสมาชิกแลว้แต่กรณี ยกเวน้กรณีท่ีสมาชิกไม่มีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพียงพอสาํหรับการลา้งฐานะ

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และมิไดด้าํเนินการแกไ้ขรายการซ้ือขายผ่านระบบการชาํระหน้ีของสาํนกัหักบญัชี 

สาํนกัหกับญัชีจะลงบนัทึกบญัชีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของสมาชิกหรือของลูกคา้ของสมาชิกแลว้แต่

กรณีและใหถื้อวา่สมาชิกไดด้าํเนินการสร้างฐานะสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตาม (1) 

**(2/1) กรณีท่ีรายการซ้ือหรือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ของสมาชิกไม่ไดมี้การระบุวา่มีวตัถุประสงค์

เพ่ือสร้างฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตาม (1) หรือเพ่ือลา้งฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตาม (2) ให้ถือว่า

รายการซ้ือหรือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าวของสมาชิกมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างฐานะสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ และสาํนกัหกับญัชีจะดาํเนินการกบัรายการซ้ือหรือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าวของสมาชิก

ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้น (1) 

(3) เม่ือถึงวนัครบกาํหนดอายุสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงมีผลให้ฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ี

คงคา้งอยูใ่นบญัชีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกหมดภาระหรือสิทธิตามสัญญา 

สาํนกัหกับญัชีจะหกับญัชีฐานะสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าวออกทั้งหมด   

(4)  กรณีท่ีสมาชิกมีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีฐานะตรงขา้มกันอยู่ในบัญชีฐานะสัญญา 

ซ้ือขายล่วงหน้าของสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิก หากสมาชิกประสงค์จะหักกลบฐานะสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ดงักล่าว สมาชิกสามารถดาํเนินการดงัน้ี 

      (4.1) กรณีท่ีสมาชิกตอ้งการดาํเนินการหักกลบเอง สมาชิกอาจหักกลบทีละรายการหรือ

ทั้งจาํนวนไดไ้ม่เกินจาํนวนฐานะสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีฐานะตรงขา้มกนัอยู ่

      (4.2) กรณีท่ีสมาชิกร้องขอให้สํานักหักบัญชีเป็นผูด้าํเนินการหักกลบ สํานักหักบัญชีจะ

ดาํเนินการหกักลบโดยอตัโนมติัในแต่ละบญัชีตามจาํนวนฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีฐานะตรงขา้มกนั

ตามเง่ือนไขท่ีสมาชิกระบุไวต่้อสํานกัหักบญัชีตั้งแต่เปิดบญัชีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ภายในเวลาท่ี

สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

      ในกรณีท่ีการทาํรายการหักกลบตามวรรคหน่ึงผิดพลาด สมาชิกสามารถร้องขอต่อสํานัก 

หักบญัชีเพ่ือพิจารณาการยกเลิกรายการดงักล่าวไดต้ามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีสํานักหักบญัชี

กาํหนด ทั้งน้ี ในการพิจารณาสาํนกัหกับญัชีอาจไม่ดาํเนินการตามท่ีสมาชิกร้องขอหรืออาจกาํหนดเง่ือนไข

เพ่ิมเติมเพ่ือใหส้มาชิกตอ้งปฏิบติัตามท่ีสาํนกัหกับญัชีเห็นสมควร 

(5)  กรณีท่ีสมาชิกแจง้ความประสงคใ์นการส่งมอบสินคา้และไดรั้บการจบัคู่ตามหลกัเกณฑ ์410 

สาํนกัหกับญัชีจะดาํเนินการลา้งฐานะสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์สดงักล่าว  



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้) 

หมวด 400 การชาํระหน้ีและการส่งมอบสินคา้ 

 
บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 400-4 18 ธนัวาคม 2558 

(6)  ในกรณีท่ีเป็นการสัง่ลา้งฐานะสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ในบญัชีฐานะสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ของ

สมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกตามผลของกฎหมายหรือโดยคาํสั่งศาล สาํนกัหกับญัชีจะดาํเนินการลา้งฐานะ

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าวออกทั้งหมดในวนัดงักล่าว 

ในการบนัทึกบญัชีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าให้แก่สมาชิกตามวรรคหน่ึง สํานักหักบัญชีจะ

ดาํเนินการโดยใชร้ายละเอียดขอ้มูลการซ้ือขายของสมาชิกท่ีไดร้ายงานผ่านระบบซ้ือขายของตลาดสัญญา

ซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงในการคาํนวณฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกคา้ของสมาชิก หาก

สมาชิกไม่แกไ้ขขอ้มูลการซ้ือขายดงักล่าวในระบบของสํานกัหักบญัชี ให้ถือว่าสมาชิกยอมรับและผูกพนั

ตามขอ้มูลท่ีไดร้ายงานผา่นระบบการชาํระหน้ีดงักล่าวแลว้ ทั้งน้ี หากปรากฏวา่ขอ้มูลท่ีสาํนกัหกับญัชีไดรั้บ

จากตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ไม่ตรงกบัขอ้มูลท่ีสาํนกัหักบญัชีมีในระบบการชาํระหน้ี สมาชิกตกลงให้

สาํนกัหกับญัชีเปิดบญัชีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของสมาชิกแยกต่างหากจากบญัชีท่ีสมาชิกขอเปิดตาม

หลกัเกณฑ ์403.02 เพ่ือบนัทึกขอ้มูลดงักล่าวโดยแยกของสมาชิกและของลูกคา้ของสมาชิกตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

(*ความในหลักเกณฑ์ 403.03 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ในส่วนท่ี

เกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 400 การชาํระหนีแ้ละการส่งมอบสินค้า ลงวันท่ี 26 กันยายน 2559 ซ่ึงมีผลบังคับใช้

ต้ังแต่วนัท่ี 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) 

(**เพ่ิมความในหลักเกณฑ์ 403.03 (2/1) โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) 

หมวด 400 การชําระหนีแ้ละการส่งมอบสินค้า ลงวันท่ี 31 มกราคม 2566 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 8 พฤษภาคม 2566  

เป็นต้นไป) 

 

403.04 การปรับมูลค่าทรัพย์สินในบัญชีหลกัประกนั 

สํานกัหักบญัชีจะปรับมูลค่าทรัพยสิ์นในบญัชีหลกัประกนัตามหลกัเกณฑ์การวางหลกัประกันใน

ระบบการชาํระหน้ีตามสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

 

404 รายงานการชําระหนี ้

404.01 การจดัทําและจดัส่งรายงานการชําระหนี ้ 

สาํนกัหกับญัชีจะจดัทาํรายงานการชาํระหน้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
*(1) สาํนกัหกับญัชีจะประมวลผลเพ่ือคาํนวณมูลค่าดงัต่อไปน้ีในทุกวนัทาํการภายในเวลาท่ีสาํนกั

หกับญัชีกาํหนด 

(1.1) มูลค่าการซ้ือขายออปชัน่ ตามหลกัเกณฑ ์405.02 

(1.2) มูลค่าเงินชดเชยการเล่ือนการส่งมอบสินคา้ ตามหลกัเกณฑ ์405.02/1 

(1.3) มูลค่าการลา้งฐานะสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์ส ตามหลกัเกณฑ ์405.03 

(1.4) มูลค่าการใชสิ้ทธิ ตามหลกัเกณฑ ์405.04  



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้) 

หมวด 400 การชาํระหน้ีและการส่งมอบสินคา้ 
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(1.5) มูลค่าหลกัประกนัท่ีสมาชิกตอ้งชาํระตามฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีปรากฏอยู่ใน

บญัชีสมาชิกและบญัชีของลูกคา้ของสมาชิกตามหลกัเกณฑก์ารวางหลกัประกนัในระบบการชาํระหน้ีตาม

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

  มูลค่าหลกัประกนัตามวรรคหน่ึง สาํนกัหกับญัชีจะคาํนวณตามเง่ือนไขของแต่ละบญัชี

ท่ีสมาชิกระบุเม่ือสมาชิกเปิดบญัชีกบัสาํนกัหกับญัชี 

** ในกรณีท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าจดัให้มีการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าในช่วงเวลา

กลางคืน (Night session) สํานักหักบัญชีจะนํารายการซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนในช่วงดังกล่าว ประมวลผล 

รวมกับรายการซ้ือขายของวนัทาํการถดัจากวนัท่ีเร่ิมซ้ือขายในช่วงเวลากลางคืน (Night session) นั้น  

เพ่ือจดัทาํรายงานการชาํระหน้ีใหส้มาชิกตามวรรคหน่ึง 

(2) สาํนกัหกับญัชีจะจดัทาํรายงานการชาํระหน้ีโดยแยกระหว่างบญัชีสมาชิกและบญัชีของลูกคา้

ของสมาชิก ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้คงคา้ง ขอ้มูลหลกัประกนั และขอ้มูลอ่ืนเพ่ือ

การชาํระหน้ีตามท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

(3) สํานกัหักบญัชีจะจดัทาํรายงานอ่ืนนอกจากรายงานการชาํระหน้ีตามท่ีกาํหนดไวใ้น (2) เพ่ือ

แจง้ใหส้มาชิกทราบและดาํเนินการชาํระหน้ีอ่ืนใดท่ีมิไดแ้จง้ไวใ้นรายงานการชาํระหน้ีกไ็ด ้

สาํนกัหกับญัชีจะจดัส่งรายงานเพ่ือการชาํระหน้ีใหส้มาชิกดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสาํนกัหักบญัชี

จดัให้มีข้ึน และในกรณีท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีต่อเช่ือมระหว่างระบบงานของสมาชิกกบัระบบงานของ

สาํนกัหกับญัชีเกิดขดัขอ้ง สมาชิกอาจแจง้ขอรับรายงานเพ่ือการชาํระหน้ีดงักล่าวจากสาํนกัหกับญัชีได ้ 

(*ความในหลักเกณฑ์ 404.01 (1) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับสาํนักหักบัญชี (ในส่วนท่ี

เกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 400 การชาํระหนีแ้ละการส่งมอบสินค้า ลงวันท่ี 26 กันยายน 2559 ซ่ึงมีผลบังคับใช้

ต้ังแต่วนัท่ี 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) 

(** เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 404.01 (1) วรรคสอง โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญา 

ซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 400 การชาํระหนีแ้ละการส่งมอบสินค้า ลงวันท่ี 29 มกราคม 2563 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 24 

กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป) 

 

404.02 การผูกพนัปฏิบัตติามรายงานการชําระหนี ้ 

 ในการชาํระหน้ีและวางหลกัประกนัของสมาชิก ใหถื้อว่าขอ้มูลรายงานการชาํระหน้ีและรายงานอ่ืน

ตามหลกัเกณฑ ์404.01 เป็นขอ้มูลและรายงานท่ีถูกตอ้งและสมาชิกตกลงยอมรับและผูกพนัตามขอ้มูลและ

รายงานดงักล่าว 

  

  



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้) 

หมวด 400 การชาํระหน้ีและการส่งมอบสินคา้ 

 
บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 400-6 18 ธนัวาคม 2558 

405 การชําระหนี ้

405.01 กระบวนการชําระหนี ้

สมาชิกตอ้งดาํเนินการชาํระหน้ีโดยแยกระหวา่งบญัชีสมาชิกและบญัชีของลูกคา้ของสมาชิก และตอ้ง

ไม่นาํฐานะสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ในบญัชีสมาชิกและบญัชีของลูกคา้ของสมาชิกหรือบญัชีของลูกคา้ต่างราย

มาหกักลบลบกนั  

 

405.02 มูลค่าการซ้ือขายออปช่ัน 

 สมาชิกผูซ้ื้อมีหนา้ท่ีชาํระเงินค่าซ้ือใหแ้ก่ผูข้ายโดยคาํนวณจากราคาซ้ือขายออปชัน่ตามขอ้กาํหนด

ของตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ตามรายงานการชาํระหน้ีท่ีสาํนกัหักบญัชีจดัทาํข้ึน โดยสาํนกัหกับญัชี

จะคาํนวณมูลค่าการซ้ือขายตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 (1) ราคาซ้ือขายออปชั่นคูณดว้ยจาํนวนออปชั่นท่ีมีการซ้ือขายและจาํนวนสินคา้อา้งอิงต่อสัญญา 

สาํหรับออปชัน่ท่ีส่งมอบสินคา้ (Physical Delivery)  

(2) ราคาซ้ือขายออปชั่นคูณดว้ยจาํนวนออปชั่นท่ีมีการซ้ือขายและค่าตัวคูณดชันี (Multiplier) 

สาํหรับออปชัน่ท่ีชาํระดว้ยเงิน (Cash Settlement) 

สมาชิกผูข้ายมีสิทธิไดรั้บชาํระเงินค่าซ้ือขายออปชัน่ตามรายงานการชาํระหน้ีของสาํนกัหกับญัชี 

 

*405.02/1 มูลค่าเงนิชดเชยการเล่ือนการส่งมอบสินค้า 

สมาชิกมีหน้าท่ีชาํระหรือมีสิทธิไดรั้บชาํระเงินชดเชยการเล่ือนการส่งมอบสินคา้ตามรายงาน 

การชาํระหน้ี โดยสํานักหักบญัชีจะคาํนวณมูลค่าเงินชดเชยการเล่ือนการส่งมอบสินคา้ตามหลกัเกณฑ์ 

วิธีการ เง่ือนไข และภายในเวลาท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

(*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 405.02/1 โดยข้อบังคับสาํนักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) 

หมวด 400 การชําระหนีแ้ละการส่งมอบสินค้า ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559  

เป็นต้นไป) 

 
*405.03 มูลค่าการล้างฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส  

สาํหรับฐานะท่ีเกิดจากสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์สท่ีทาํการซ้ือขายเป็นวนัสุดทา้ย สาํนกัหกับญัชี

จะดาํเนินการลา้งฐานะภายหลงัส้ินสุดช่วงเวลาซ้ือขายของวนัสุดทา้ยของการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้

ฟิวเจอร์ส ยกเวน้ฐานะท่ีเกิดจากสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สท่ีอ้างอิงสินค้าหรือตัวแปรจากตลาด

ต่างประเทศและสาํนกัหักบญัชีกาํหนดใหว้นัอ่ืนเป็นวนัคาํนวณมูลค่าเพ่ือดาํเนินการลา้งฐานะ สาํนกัหกับญัชี

จะดาํเนินการคาํนวณมูลค่าเพ่ือดาํเนินการลา้งฐานะตามวนัและเวลาท่ีสาํนักหักบญัชีประกาศกาํหนด 

โดยคาํนวณมูลค่าตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้) 

หมวด 400 การชาํระหน้ีและการส่งมอบสินคา้ 

 
บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 400-7 18 ธนัวาคม 2558 

(1) กรณีฐานะฟิวเจอร์สคงคา้ง 

  สํานกัหักบญัชีจะคาํนวณผลต่างระหว่างราคาสาํหรับการชาํระราคา (Settlement price) 

ของวนัทาํการก่อนหน้ากับราคาสาํหรับการส่งมอบหรือท่ีใช้อ ้างอิงเพื่อคาํนวณส่วนต่างของราคา

เพ่ือใชใ้นการชาํระหน้ีในวนัซ้ือขายวนัสุดทา้ย (Final Settlement Price) หรือราคาสาํหรับการส่งมอบสินคา้ 

(Delivery Price) คูณดว้ยจาํนวนสญัญาคงคา้งและจาํนวนสินคา้อา้งอิงต่อสัญญาหรือค่าตวัคูณดชันี (Multiplier) 

แลว้แต่กรณี 

(2)  กรณีฐานะฟิวเจอร์สท่ีสร้างข้ึนใหม่ 

  สํานักหักบญัชีจะคาํนวณผลต่างระหว่างราคาจบัคู่ของฟิวเจอร์ส (Executed Price) กบัราคา

สําหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพ่ือคาํนวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใช้ในการชําระหน้ีในวนัซ้ือขาย 

วนัสุดทา้ย (Final Settlement Price) หรือราคาสาํหรับการส่งมอบสินคา้ (Delivery Price) คูณดว้ยจาํนวนสัญญา

คงคา้งและจาํนวนสินคา้อา้งอิงต่อสัญญาหรือค่าตวัคูณดชันี (Multiplier) แลว้แต่กรณี 

การคาํนวณมูลค่าการลา้งฐานะตามวรรคหน่ึง หากคาํนวณโดยอา้งอิงสกุลเงินต่างประเทศและมี

การปรับมูลค่าเป็นสกุลเงินบาท สํานักหักบญัชีอาจคาํนวณตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักหักบัญชี

กาํหนด 

(*ความในหลักเกณฑ์ 405.03 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ในส่วนท่ี

เกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 400 การชาํระหนีแ้ละการส่งมอบสินค้า ลงวันท่ี 26 กันยายน 2559 ซ่ึงมีผลบังคับใช้

ต้ังแต่วนัท่ี 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) 

 

405.04 มูลค่าการใช้สิทธิ 

เม่ือมีการเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าออปชั่นในวนัท่ี

กาํหนดให้มีการใชสิ้ทธิตามขอ้กาํหนดของตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ สาํนกัหักบญัชีจะคาํนวณมูลค่า

การใชสิ้ทธิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 (1) ออปชัน่ท่ีส่งมอบสินคา้ (Physical Delivery) 

  ราคาใชสิ้ทธิ (Strike Price) คูณดว้ยจาํนวนออปชัน่ท่ีมีการใชสิ้ทธิและจาํนวนสินคา้อา้งอิงต่อ

สญัญา เพ่ือใหส้มาชิกผูมี้ฐานะซ้ือคอลออปชัน่และสมาชิกผูมี้ฐานะขายพุทออปชัน่ชาํระมูลค่าการใชสิ้ทธิแก่

สาํนกัหกับญัชี และสมาชิกดงักล่าวจะไดรั้บมอบสินคา้อา้งอิงจากสาํนกัหกับญัชี 

  สมาชิกผูมี้ฐานะขายคอลออปชัน่และสมาชิกผูมี้ฐานะซ้ือพุทออปชัน่มีหนา้ท่ีส่งมอบสินคา้อา้งอิง

ใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชีและสมาชิกดงักล่าวจะไดรั้บชาํระเงินตามมูลค่าการใชสิ้ทธิจากสาํนกัหกับญัชี 

(2) ออปชัน่ท่ีชาํระดว้ยเงิน (Cash Settlement) 

ส่วนต่างของราคาเพ่ือการชาํระราคา (Settlement Price) กบัราคาใชสิ้ทธิ (Strike Price) คูณดว้ย

จาํนวนออปชัน่ท่ีมีการใชสิ้ทธิและค่าตวัคูณดชันี (Multiplier) เพ่ือใหส้มาชิกผูมี้ฐานะขายหรือฐานะซ้ือออปชัน่

ชาํระมูลค่าการใชสิ้ทธิแก่สาํนกัหกับญัชี 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้) 

หมวด 400 การชาํระหน้ีและการส่งมอบสินคา้ 

 
บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 400-8 18 ธนัวาคม 2558 

สมาชิกผูมี้ฐานะซ้ือหรือฐานะขายออปชัน่มีสิทธิไดรั้บชาํระมูลค่าการใชสิ้ทธิจากสาํนกัหกับญัชี 

 

405.05 วธีิการชําระหนี ้

สมาชิกอาจชาํระหน้ีเป็นเงินสดหรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่เงินสดเป็นหลกัประกนัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 

และเง่ือนไขท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

(1) การชาํระหน้ีเป็นเงินสด  

(1.1) การชาํระหน้ี ใหส้มาชิกชาํระหน้ีโดยดาํรงเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกกบั

ธนาคารพาณิชยท่ี์ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการชาํระหน้ีท่ีสาํนกัหักบญัชีกาํหนดให้ครบถว้นถูกตอ้งตาม

รายงานการชาํระหน้ีของสาํนกัหกับญัชี ภายในเวลาท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

 การชาํระหน้ีเป็นเงินจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เม่ือสาํนกัหกับญัชีไดรั้บโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก

ธนาคารของสํานักหักบัญชีโดยถูกต้องครบถว้นตามรายงานการชาํระหน้ีของสํานักหักบัญชีแลว้ ทั้งน้ี

สมาชิกผูช้าํระหน้ีจะเพิกถอนการโอนเงินมิได ้ 

  (1.2) การขอรับชาํระหน้ี ใหส้มาชิกยืน่คาํขอรับชาํระหน้ีเพ่ือขอรับโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร

ของสมาชิกตามรายงานการชาํระหน้ีของสาํนกัหกับญัชี ตามวิธีการและภายในเวลาท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

 (2) การชาํระหน้ีเป็นทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด 

 สมาชิกท่ีประสงคจ์ะชาํระหน้ีหรือขอรับชาํระหน้ีเป็นทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีไม่ใช่เงินสด จะตอ้งไดรั้บ

อนุญาตจากสาํนกัหกับญัชีก่อน ทั้งน้ี สมาชิกตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีสาํนกัหกับญัชี

กาํหนด  

 

*405.06 กาํหนดเวลาชําระหนี ้ 

สมาชิกมีหนา้ท่ีชาํระหน้ีและวางหลกัประกนัตามรายงานการชาํระหน้ีหรือรายงานอ่ืนใดภายใน

ระยะเวลาท่ีสาํนกัหักบญัชีกาํหนด  

(*ความในหลักเกณฑ์ 405.06 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ในส่วนท่ี

เกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 400 การชาํระหนีแ้ละการส่งมอบสินค้า ลงวันท่ี 29 มกราคม 2563 ซ่ึงมีผลบังคับใช้

ต้ังแต่วนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป) 

 

406 การใช้สิทธิตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าออปช่ัน 

 สมาชิกผูมี้ฐานะซ้ือในบญัชีสมาชิกหรือบญัชีของลูกคา้ของสมาชิก สามารถเรียกร้องใหมี้การปฏิบติั

ตามภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ออปชั่นในวนัท่ีกาํหนดให้มีการใช้สิทธิตามสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ออปชัน่ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นแบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ออปชั่นตามขอ้กาํหนดของ

ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการดงัต่อไปน้ี 
 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้) 

หมวด 400 การชาํระหน้ีและการส่งมอบสินคา้ 

 
บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 400-9 18 ธนัวาคม 2558 

406.01 การขอใช้สิทธิตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าออปช่ันของสมาชิก (Exercise Request) 

สมาชิกผูมี้ฐานะซ้ือในบญัชีสมาชิกหรือบญัชีของลูกคา้ของสมาชิกอาจใชสิ้ทธิตามสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ออปชัน่โดยส่งคาํขอแจง้การใชสิ้ทธิผ่านระบบการชาํระหน้ีภายในเวลาและตามวิธีการท่ีสาํนกัหกับญัชี

กาํหนด  

เม่ือสาํนกัหักบญัชีไดรั้บคาํขอใชสิ้ทธิตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ออปชัน่ของสมาชิกแลว้ สาํนกั

หักบญัชีจะดาํเนินการตามคาํขอของสมาชิก ทั้งน้ี สํานกัหักบญัชีอาจปฏิเสธการดาํเนินการตามคาํขอของ

สมาชิกหากสาํนกัหักบญัชีเห็นว่ามีขอ้เท็จจริงหรือมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่าการใชสิ้ทธิของสมาชิกดงักล่าว

จะขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑข์องสํานกัหักบญัชีหรือส่งผลกระทบต่อระบบการชาํระหน้ี โดยแจง้สมาชิก

ผา่นระบบการชาํระหน้ี 

สมาชิกอาจยกเลิกคาํขอใชสิ้ทธิตามวรรคหน่ึงไดโ้ดยส่งคาํสั่งยกเลิกผา่นระบบการชาํระหน้ีภายใน

เวลาและวิธีการตามท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

 

406.02 การใช้สิทธิตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าออปช่ันแทนสมาชิกของสํานักหักบัญชี (Automatic Exercise) 

เพ่ือประโยชนข์องสมาชิกผูมี้ฐานะซ้ือในบญัชีสมาชิกหรือบญัชีของลูกคา้ของสมาชิก เม่ือปรากฏ

ต่อสํานักหักบญัชีว่าฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าออปชั่นของสมาชิกผูมี้ฐานะซ้ือรายใด มีผลต่างระหว่างราคา

สาํหรับการชาํระราคา (Settlement Price) กบัราคาใชสิ้ทธิ (Strike Price) ในวนัครบกาํหนดอายุสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

ออปชัน่ อนัเป็นเหตุใหส้มาชิกผูมี้ฐานะซ้ือมีสิทธิไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวในจาํนวนท่ีสูงกว่าอตัราหรือ

มูลค่าท่ีสํานกัหักบญัชีกาํหนด หากสมาชิกผูมี้ฐานะซ้ือไม่แจง้ปฏิเสธการใชสิ้ทธิตามวิธีการท่ีสํานกัหักบญัชี

กาํหนด สาํนกัหกับญัชีจะถือว่าสมาชิกผูมี้ฐานะซ้ือไดด้าํเนินการใชสิ้ทธิตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ออปชัน่ผ่าน

ระบบการชาํระหน้ีตามวิธีการท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนดแลว้  

สมาชิกผูมี้ฐานะซ้ือตอ้งผูกพนัปฏิบติัตามการใชสิ้ทธิตามวรรคหน่ึง 

 

406.03 การเลือกผู้ขายออปช่ันเพ่ือการชําระหนีต้ามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าออปช่ัน (Assign) 

สาํนกัหกับญัชีจะพิจารณาสุ่มเลือกสมาชิกผูมี้ฐานะขายในบญัชีสมาชิกและบญัชีของลูกคา้ของสมาชิก 

เพ่ือปฏิบติัตามภาระผกูพนัหากมีการใชสิ้ทธิของสมาชิกผูมี้ฐานะซ้ือตามวิธีการท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด โดยสาํนกั

หักบญัชีจะแจง้ผลการสุ่มเลือกดงักล่าวพร้อมผลการคาํนวณมูลค่าการใชสิ้ทธิไปยงัสมาชิกผูมี้ฐานะซ้ือหรือขาย

ผา่นระบบการชาํระหน้ี  

สมาชิกผูมี้ฐานะขายท่ีไดร้ับเลือกตามวรรคหน่ึง ตอ้งผูกพนัปฏิบติัตามรายงานการชาํระหน้ีเพ่ือ

การใชสิ้ทธิตามท่ีสาํนกัหักบญัชีจดัให้มีข้ึน 

 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้) 

หมวด 400 การชาํระหน้ีและการส่งมอบสินคา้ 

 
บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 400-10 18 ธนัวาคม 2558 

407 การโอนฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  

สมาชิกอาจโอนฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีคงคา้งในบญัชีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของ

สมาชิกหรือของลูกคา้ของสมาชิกเพ่ือการชาํระหน้ีแทนไดต้ามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีสาํนกัหักบญัชี

กาํหนด ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) กรณีท่ีเป็นการโอนโดยผลของกฎหมาย โดยคาํสัง่ศาล หรือเน่ืองจากการเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือ

กรณีท่ีเป็นของลูกคา้รายเดียวกนั  

(2) กรณีท่ีเป็นการซ้ือขายผิดพลาด ทั้งน้ี ห้ามมิให้โอนฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีคงคา้งใน

บญัชีสมาชิกไปยงับญัชีของลูกคา้ของสมาชิก  

(3) กรณีมีเหตุขดัขอ้งจากระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก  

 

408 การแก้ไขรายการซ้ือขาย 

*สมาชิกหรือบุคคลท่ีสมาชิกมอบหมายอาจแกไ้ขรายการซ้ือขายผ่านระบบการชาํระหน้ีของสาํนกั

หกับญัชี เฉพาะรายการและตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และภายในเวลาท่ีสาํนกัหกับญัชีประกาศกาํหนด 

 การแกไ้ขรายการซ้ือขายอ่ืนนอกจากท่ีสํานกัหักบญัชีประกาศกาํหนดตามวรรคหน่ึง ให้สมาชิก

ดาํเนินการไดเ้ม่ือไดรั้บอนุญาตจากสาํนกัหกับญัชีแลว้ 

(*ความในวรรคหน่ึงของหลักเกณฑ์ 408 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี 

(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 400 การชาํระหนีแ้ละการส่งมอบสินค้า ลงวนัท่ี 26 กันยายน 2559 ซ่ึงมผีล

บังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) 

 

409 การยกเลกิรายการซ้ือขาย 

สํานกัหักบญัชีอาจยกเลิกรายการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของสมาชิก เม่ือสํานักหักบญัชีได้

รับคาํร้องขอจากตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าให้ดาํเนินการยกเลิก ทั้งน้ี สมาชิกคู่กรณียงัคงตอ้งรับผิดใน

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการใหบ้ริการชาํระหน้ีของสาํนกัหกับญัชีหรือค่าปรับจนครบถว้น 

 

*410  การส่งมอบสินค้า 

 เพ่ือให้การส่งมอบสินคา้สําหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกาํหนดให้ส่งมอบสินคา้เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อย สมาชิกมีหน้าท่ีปฏิบัติตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการ เง่ือนไข และภายในเวลา ตลอดจนชําระ

ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย และค่าปรับ ตามท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

 ในการส่งมอบสินคา้บางประเภทท่ีต้องนาํฝากสินคา้กับผูรั้บฝากทรัพยสิ์นตามรายช่ือท่ีสํานัก 

หักบญัชีกาํหนด สมาชิกมีหน้าท่ีดาํเนินการฝาก ถอน และโอนสินคา้ตามหลกัเกณฑ์ของสํานักหักบญัชี 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้) 

หมวด 400 การชาํระหน้ีและการส่งมอบสินคา้ 

 
บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 400-11 18 ธนัวาคม 2558 

โดยสมาชิกอาจส่งมอบสินคา้ตามประเภทและชนิดเดียวกนั จาํนวน และนํ้าหนกั ท่ีเทียบเท่ากนัแทนกนัได้

ตามท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

 

410.01 การแจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสินค้า (Tender Notification Request) 

 ให้สมาชิกตรวจสอบความสามารถในการส่งมอบสินคา้ของสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกก่อน

แจง้ความประสงค์ในการส่งมอบสินคา้ต่อสาํนกัหกับญัชี ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และภายในเวลา

ตามท่ีสํานักหักบญัชีกาํหนด ทั้งน้ี สมาชิกมีหน้าท่ีแจง้ความประสงค์ในการส่งมอบสินคา้ให้ครบหน่วย 

การส่งมอบสินคา้ตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

 หากสมาชิกมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่าสมาชิกหรือลูกคา้ไม่สามารถส่งมอบสินคา้ได ้สมาชิกจะไม่มี

สิทธิแจง้ความประสงคใ์นการส่งมอบสินคา้ และใหส้มาชิกแจง้ใหลู้กคา้ทราบพร้อมข้อเท็จจริงอนัเป็นเหตุ

ท่ีทาํใหส้มาชิกไม่มีสิทธิแจง้ความประสงค์ดังกล่าว และอาจดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) ล้างฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของสมาชิก หรือแจ้งให้ลูกค้าล้างฐานะสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ หากลูกคา้ไม่ดาํเนินการดงักล่าว สมาชิกอาจทาํการลา้งฐานะสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ของลูกคา้  

(2) ดาํเนินการอ่ืนใดเพ่ือไม่ใหก้ระทบต่อระบบการชาํระหน้ีตามท่ีสาํนักหักบญัชีกาํหนด 

ในวนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย หากสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกมีการถือครองฐานะสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้คงคา้ง สมาชิกยงัคงมีหนา้ท่ีตอ้งตรวจสอบความสามารถในการส่งมอบสินคา้ของสมาชิกหรือลูกคา้

ของสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุอนัควรเชื่อไดว้ ่าสมาชิกหรือลูกค้าไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้  

ให้สมาชิกลา้งฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของสมาชิกหรือแจง้ให้ลูกคา้ลา้งฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

แลว้แต่กรณี หากลูกคา้ไม่ดาํเนินการดงักล่าว สมาชิกอาจทาํการลา้งฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของลูกคา้ 

ทั้งน้ี ใหส้มาชิกดาํเนินการดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายในเวลาซ้ือขายก่อนเวลาแจง้ความประสงค์ในการส่งมอบ

สินคา้ท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

 ภายหลงัเวลาซ้ือขายตามวรรคสาม หากสมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิกไม่แจ้งความประสงค ์

ในการส่งมอบสินคา้ สาํนกัหกับญัชีอาจดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี 

(1) ทาํการจบัคู่สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีคงคา้งตามหลกัเกณฑ ์410.02 โดยใหถื้อวา่สมาชิกไดแ้จง้

ความประสงคใ์นการส่งมอบสินคา้ต่อสาํนกัหกับญัชีตามวรรคหน่ึงแลว้  

(2) บงัคบัชาํระเป็นเงินสด 

(3) ดาํเนินการอ่ืนใดเพ่ือไม่ใหก้ระทบต่อระบบการชาํระหน้ีตามท่ีสาํนกัหกับญัชีเห็นสมควร 

  

410.02 การจบัคู่สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่กาํหนดให้ส่งมอบสินค้า  

 สาํนกัหกับญัชีจะดาํเนินการจบัคู่สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามการแจง้ความประสงคใ์นการส่งมอบ

สินคา้ระหวา่งสมาชิกผูมี้ฐานะซ้ือและสมาชิกผูมี้ฐานะขายตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และภายในเวลาท่ี

สํานกัหักบญัชีกาํหนด การจบัคู่โดยสํานักหักบญัชีให้ถือเป็นท่ีสุดและผูกพนัสมาชิกให้ปฏิบติัตามภาระ



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้) 

หมวด 400 การชาํระหน้ีและการส่งมอบสินคา้ 

 
บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 400-12 18 ธนัวาคม 2558 

ผูกพนัท่ีเกิดข้ึนในการส่งมอบสินคา้ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยสาํนกัหกับญัชีจะดาํเนินการลา้งฐานะ

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีไดรั้บการจบัคู่เพ่ือใหส้มาชิกชาํระหน้ีท่ีคา้งชาํระกบัสํานกัหักบญัชีและเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนและค่าปรับตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกัหกับญัชีกาํหนดหรือสาํนกัหกับญัชีอาจดาํเนินการอ่ืนใด

ตามท่ีเห็นสมควร  

 

410.03 การส้ินสุดการเข้าผูกพนัหรือแทนที่เป็นคู่สัญญา 

 (1) การส้ินสุดความผกูพนัหรือแทนท่ีเป็นคู่สญัญาของสาํนกัหกับญัชี 

  การเขา้ผกูพนัหรือแทนท่ีเป็นคู่สัญญาในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของสาํนกัหักบญัชี

กบัสมาชิกตามหลกัเกณฑ ์401 จะส้ินสุดลงเม่ือสาํนกัหกับญัชีไดจ้บัคู่สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑ์ 

410.02 โดยสําน ักหักบญัชีจะหลุดพน้จากภาระหน้ีและความรับผิดชอบทั้ งปวงตามสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ และสมาชิกยงัคงมีหนา้ท่ีชาํระหน้ีท่ีคา้งชาํระต่อสาํนกัหกับญัชีใหเ้สร็จส้ิน 

 (2) ความผกูพนัของสมาชิกในการส่งมอบสินคา้ตามสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีจบัคู่ 

  เม่ือสาํนกัหกับญัชีไดจ้บัคู่สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑ ์410.02 แลว้ สมาชิกผูมี้ฐานะซ้ือ

จะมีภาระผูกพนัตามสัญญาในการส่งมอบสินคา้รวมถึงการชาํระราคาโดยตรงกบัสมาชิกผูมี้ฐานะขายท่ี

ไดรั้บการจบัคู่ โดยสมาชิกคู่กรณีท่ีไดรั้บการจบัคู่มีหนา้ท่ีดูแลใหลู้กคา้ผูซ้ื้อและลูกคา้ผูข้ายปฏิบติัตามภาระ

ผูกพนัท่ีเกิดข้ึนตามสัญญาท่ีไดรั้บการจบัคู่ในการส่งมอบสินคา้โดยมีสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดในการ 

ส่งมอบสินคา้ตามรายละเอียดท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด 
 

410.04 การวางทรัพย์สินเพ่ือการส่งมอบสินค้า (Delivery Deposit) 

สมาชิกท่ีไดรั้บการจบัคู่สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้มีหนา้ท่ีวางทรัพยสิ์นเพ่ือการส่งมอบสินคา้ต่อสาํนกั

หกับญัชีตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และภายในระยะเวลาท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด โดยสาํนกัหกับญัชีอาจ

กาํหนดประเภททรัพยสิ์นและหลกัเกณฑก์ารวางทรัพยสิ์นเพ่ือการส่งมอบสินคา้ไวแ้ตกต่างกนัตามแบบของ

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และตามผูซ้ื้อหรือผูข้ายได ้และสมาชิกตอ้งวางทรัพยสิ์นเพ่ือการส่งมอบสินคา้แยก

ระหว่างบญัชีสมาชิกและบญัชีของลูกคา้ของสมาชิก และตอ้งไม่นาํทรัพยสิ์นเพ่ือการส่งมอบสินคา้ในบญัชี

ของลูกคา้ต่างรายมาหกักลบลบกนั 

 ให้นําความในหลกัเกณฑ์หมวด 500 เร่ืองการบริหารและการคืนหลกัประกันมาบังคบัใช้โดย

อนุโลม ยกเวน้สาํนกัหกับญัชีจะกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

 

410.05 การชําระราคาสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกีย่วข้อง 

 สมาชิกมีหนา้ท่ีชาํระและรับชาํระราคาสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด ทั้งน้ี สาํนกัหกับญัชีอาจกาํหนดแตกต่างกนัตามสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ได ้



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้) 

หมวด 400 การชาํระหน้ีและการส่งมอบสินคา้ 

 
บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 400-13 18 ธนัวาคม 2558 

410.06 การผดินัดส่งมอบสินค้า 

 หากสมาชิกฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีหรือภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งมอบสินคา้หรือ

ปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และภายในเวลาท่ีสาํนกัหักบญัชีกาํหนด ใหถื้อว่าสมาชิก

รายดงักล่าวผิดนดัส่งมอบสินคา้ โดยสมาชิกฝ่ายท่ีผิดนดัส่งมอบสินคา้ตกลงยินยอมใหส้าํนกัหกับญัชีบงัคบั

ทรัพยสิ์นเพ่ือการส่งมอบสินคา้เพ่ือนาํมาชาํระค่าเสียหายและค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากการผิดนดัส่งมอบสินคา้

ตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงให้แก่สมาชิกฝ่ายท่ีไม่ผิดนัดส่งมอบสินคา้ ทั้งน้ี การบงัคบัทรัพยสิ์นเพ่ือ 

การส่งมอบสินค้าดังกล่าวไม่กระทบถึงสิทธิของสมาชิกฝ่ายท่ีไม่ผิดนัดส่งมอบสินค้าท่ีจะได้รับชดเชย

ค่าเสียหายจากสมาชิกฝ่ายท่ีผิดนดัส่งมอบสินคา้  

 การผิดนดัส่งมอบสินคา้ตามวรรคหน่ึง สํานกัหกับญัชีมีสิทธิเรียกค่าบริหารจดัการและค่าใชจ้่ายท่ี

เก่ียวขอ้งรวมถึงค่าปรับอนัเกิดจากการท่ีสมาชิกผิดนดัส่งมอบสินคา้จากทรัพยสิ์นเพื่อการส่งมอบสินคา้

ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด ทั้งน้ี สาํนกัหกับญัชีอาจกาํหนดใหแ้ตกต่างกนั

ไดต้ามแบบของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ และหากทรัพยสิ์นเพ่ือการส่งมอบสินคา้ไม่เพียงพอ สมาชิกฝ่ายท่ีผิดนดั

ส่งมอบสินคา้มีหนา้ท่ีชาํระค่าบริหารจดัการและค่าใชจ่้ายรวมถึงค่าปรับจนครบถว้น ทั้งน้ี สํานกัหักบญัชี 

ไม่มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจดัหาสินคา้มาส่งมอบหรือรับมอบสินคา้รวมถึงค่าเสียหายและ

ค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัสมาชิกคู่กรณี  

 เพ่ือความเรียบร้อยในการชาํระราคาและส่งมอบสินคา้ สมาชิกมีหนา้ท่ีแจง้รายการท่ีผิดนดัส่งมอบ

สินคา้ทั้งในส่วนการชาํระราคาและส่งมอบสินคา้ผา่นระบบการชาํระหน้ีของสาํนกัหกับญัชีตามเวลาท่ีสาํนกั

หักบัญชีกาํหนด โดยหากสมาชิกไม่แจ้งรายการท่ีผิดนัดดังกล่าวต่อสํานักหักบัญชี สํานักหักบัญชีจะ

ดาํเนินการสุ่มเลือกรายการส่งมอบสินคา้ของสมาชิกและให้ถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีผิดนัด 

ส่งมอบสินคา้และสาํนกัหกับญัชีจะดาํเนินการตามกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผิดนดัส่งมอบสินคา้ต่อไป 

  

410.07 การส่งมอบสินค้าโดยทางเลือกอ่ืน (Alternative Delivery Procedures) 

เม่ือสํานักหักบญัชีแจง้ผลการจบัคู่สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าให้สมาชิกผูมี้ฐานะซ้ือและสมาชิกผูมี้

ฐานะขายทราบแลว้ หากสมาชิกคู่กรณีประสงคจ์ะส่งมอบสินคา้โดยทางเลือกอ่ืน และไม่ขอใชบ้ริการของ

สาํนกัหกับญัชี สมาชิกคู่กรณีดงักล่าวมีหนา้ท่ีแจง้สาํนกัหกับญัชีตามวิธีการและภายในเวลาท่ีสาํนกัหักบญัชี

กาํหนดเพ่ือใหส้าํนกัหกับญัชีปลดภาระผกูพนัของสมาชิกท่ีไดรั้บการจบัคู่ดงักล่าว  

 

  



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้) 

หมวด 400 การชาํระหน้ีและการส่งมอบสินคา้ 

 
บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 400-14 18 ธนัวาคม 2558 

410.08 บุคคลที่เกีย่วข้องกบัการส่งมอบสินค้า  

 เพ่ือให้การส่งมอบสินค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาชิกอาจมอบหมายบุคคลด ังต่อไปน้ี 

โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายช่ือท่ีสาํนักหักบัญชีกาํหนดเพื่อดาํเนินการแทนสมาชิก

เพื่อประโยชน์ในการส่งมอบสินค้า  โดยสํานักหักบญัชีอาจกาํหนดไวแ้ตกต่างกนัตามสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้แต่ละประเภท  

(1) ผูดู้แลการส่งมอบสินคา้   

(2) ตวัแทนการส่งมอบสินคา้    

(3) ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น  

(4) ผูต้รวจสอบคุณภาพสินคา้  

 ในการมอบหมายบุคคลตามวรรคหน่ึง สมาชิกยงัคงมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบใน 

การดาํเนินการใดๆ เพ่ือประโยชนใ์นการส่งมอบสินคา้แมจ้ะมีการมอบหมายบุคคลตามวรรคหน่ึงกต็าม  

 (*ความในหมวด 410 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับ

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 400 การชาํระหนีแ้ละการส่งมอบสินค้า ลงวันท่ี 26 กันยายน 2559 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่

วันท่ี 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) 

 

************************** 

 

(*ความในหมวด 400 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับ

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 400 การชาํระหนีแ้ละการส่งมอบสินค้า ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2558 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่

วันท่ี 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป) 
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