ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 400 กำรชำระหนี้และกำรส่ งมอบสิ นค้ำ

สารบัญ
ข้ อบังคับ
หมวด 400 การชาระหนีแ้ ละการส่ งมอบสินค้า
หน้ า
401 การเข้ าผูกพันหรื อแทนทีเ่ ป็ นคู่สัญญา.....................................................
402 การชาระหนีด้ ้ วยระบบการชาระหนี้........................................................
403 การจัดทาและเก็บรักษาทรัพย์ สิน.............................................................
403.01 กำรจัดทำและเก็บรักษำบัญชีทรัพย์สินของสำนักหักบัญชี......................
403.02 กำรเปิ ดบัญชี...........................................................................................
403.03 กำรบันทึกบัญชีฐำนะสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ..........................................
403.04 กำรปรับมูลค่ำทรัพย์สินในบัญชีหลักประกัน..........................................
404 รายงานการชาระหนี้...............................................................................
404.01 กำรจัดทำและจัดส่ งรำยงำนกำรชำระหนี้................................................
404.02 กำรผูกพันปฏิบตั ิตำมรำยงำนเพื่อกำรชำระหนี้........................................
405 การชาระหนี.้ ..........................................................................................
405.01 กระบวนกำรชำระหนี้.............................................................................
405.02 มูลค่ำกำรซื้อขำยออปชัน่ ........................................................................
405.02/1 มูลค่ำเงินชดเชยกำรเลื่อนกำรส่ งมอบสิ นค้ำ........................................
405.03 มูลค่ำกำรล้ำงฐำนะสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำฟิ วเจอร์ส..............................
405.04 มูลค่ำกำรใช้สิทธิ...................................................................................
405.05 วิธีกำรชำระหนี้......................................................................................
บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 400 กำรชำระหนี้และกำรส่ งมอบสิ นค้ำ

405.06 กำหนดเวลำชำระหนี้.............................................................................
406 การใช้ สิทธิตามสั ญญาซื้อขายล่วงหน้ าออปชั่น......................................
406.01 กำรขอใช้สิทธิตำมสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำออปชัน่
ของสมำชิก (Exercise Request) .......................................................…..
406.02 กำรใช้สิทธิ ตำมสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำออปชัน่ แทนสมำชิก
ของสำนักหักบัญชี (Automatic Exercise) .................................................
406.03 กำรเลือกผูข้ ำยออปชัน่ เพื่อกำรชำระหนี้ตำม
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำออปชัน่ (Assign) .................................................
407 การโอนฐานะสั ญญาซื้อขายล่วงหน้ า......................................................
408 การแก้ไขรายการซื้อขาย.........................................................................
409 การยกเลิกรายการซื้อขาย........................................................................
410 การส่ งมอบสิ นค้ า……………………………………………………
410.01 กำรแจ้งควำมประสงค์ในกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
(Tender Notification Request)……………………………………….
410.02 กำรจับคู่สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่กำหนดให้ส่งมอบสิ นค้ำ...................
410.03 กำรสิ้ นสุ ดกำรเข้ำผูกพันหรื อแทนที่เป็ นคู่สัญญำ................................
410.04 กำรวำงทรัพย์สินเพื่อกำรส่ งมอบสิ นค้ำ (Delivery Deposit)……….….
410.05 กำรชำระรำคำสิ นค้ำและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง....................................
410.06 กำรผิดนัดส่ งมอบสิ นค้ำ………………………….…………………
410.07 กำรส่ งมอบสิ นค้ำโดยทำงเลือกอื่น (Alternative Delivery Procedures)..
410.08 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรส่ งมอบสิ นค้ำ……………………………….

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 400 กำรชำระหนี้และกำรส่ งมอบสิ นค้ำ

*ข้ อบังคับ
หมวด 400 การชาระหนีแ้ ละการส่ งมอบสินค้า
401

การเข้ าผูกพันหรื อแทนทีเ่ ป็ นคู่สัญญา

กำรชำระหนี้ ตำมสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ สำนักหักบัญชี จะให้บริ กำรเฉพำะสมำชิ กตำมประเภทที่
สำนักหักบัญชี กำหนด โดยสำนักหักบัญชี จะเข้ำผูกพันหรื อแทนที่เป็ นคู่สัญญำในกำรซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำกับสมำชิ กทันทีที่กำรซื้ อขำยในตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้รวมถึงรำยกำรซื้ อขำย
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่สมำชิกรับโอนเพื่อกำรชำระหนี้แทนด้วย
กำรเข้ำผูกพันหรื อแทนที่ เป็ นคู่สัญญำในกำรซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำกับสมำชิ กของสำนัก
หักบัญชี ตำมควำมในวรรคหนึ่ งจะสิ้ นสุ ดลงทันทีเมื่อสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำมีกำรจับคู่สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
ตำมหลักเกณฑ์ 410

402

การชาระหนีแ้ ละการส่ งมอบสิ นค้ าด้ วยระบบการชาระหนี้

กำรชำระหนี้ และกำรส่ งมอบสิ นค้ำด้วยระบบกำรชำระหนี้ ให้กระทำโดยสมำชิ กที่ ได้รับอนุ ญำต
จำกสำนักหักบัญชีตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนด
เพื่ อกำกับดู แลกำรใช้ระบบคอมพิ วเตอร์ ข องสมำชิ กให้เ ป็ นไปตำมมำตรฐำนที่ สำนักหักบัญชี
กำหนดและเพื่อมิให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อระบบกำรชำระหนี้ สำนักหักบัญชีอำจดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(1) ทำกำรตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรื อชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในกำรเชื่ อมต่อกับระบบ
กำรชำระหนี้
(2) กำหนดให้สมำชิกดำเนิ นกำรเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขเพิ่มเติมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรื อชุดคำสัง่
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรเชื่อมต่อกับระบบกำรชำระหนี้
(3) ห้ำมสมำชิ กใช้งำนทั้งหมดหรื อบำงส่ วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรื อชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ ที่
ใช้ในกำรเชื่อมต่อกับระบบกำรชำระหนี้ภำยในระยะเวลำที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร
สมำชิ กต้องรับผิดชอบต่อกำรกระทำใดๆ ที่ได้กระทำขึ้นในระบบกำรชำระหนี้ ท้ งั โดยกำรกระทำ
ของสมำชิ ก เองหรื อ ตัว แทนของสมำชิ ก ที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ ำตจำกสมำชิ ก หรื อส ำนัก หั ก บัญ ชี ใ ห้ใ ช้ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ของสมำชิก
ในกรณี ที่สมำชิ กมีปัญหำเกี่ยวกับกำรเชื่ อมต่อระบบงำนของสมำชิ กเพื่อใช้บริ กำรระบบกำรชำระหนี้
ของสำนักหักบัญชี สมำชิ กอำจร้องขอให้สำนักหักบัญชี ดำเนิ นกำรในระบบกำรชำระหนี้ ของสำนักหักบัญชี
แทนสมำชิ ก ได้ โดยสมำชิ ก ต้อ งรั บ ผิด ชอบในควำมเสี ย หำยใดๆที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น แก่ สำนัก หัก บัญ ชี จ ำก
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวแทนสมำชิก

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 400 กำรชำระหนี้และกำรส่ งมอบสิ นค้ำ

403

การจัดทาและเก็บรักษาทรัพย์ สิน

403.01 การจัดทาและเก็บรักษาบัญชีทรัพย์ สินของสานักหักบัญชี
กำรให้บริ กำรของสำนักหักบัญชี สำนักหักบัญชีจะจัดทำและเก็บรักษำบัญชีทรัพย์สินของสำนักหัก
บัญชี แยกออกจำกบัญชี ทรัพย์สินของสมำชิ กและบัญชี ทรัพย์สินของลูกค้ำของสมำชิ ก โดยสำนักหักบัญชี
อำจอนุญำตให้สมำชิกเปิ ดบัญชีเพื่อกำรเก็บรักษำทรัพย์สินมำกกว่ำหนึ่ งบัญชีกไ็ ด้
403.02 การเปิ ดบัญชี
เมื่อสำนักหักบัญชี อนุ ญำตให้บุคคลใดเป็ นสมำชิ กแล้ว สมำชิ กนั้นต้องมีบญ
ั ชี กบั สำนักหักบัญชี
ซึ่ งแยกตำมวัตถุประสงค์ในกำรดำเนิ นกำรได้เป็ นบัญชีฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ บัญชี หลักประกัน และ
บัญชี อื่นตำมที่ สำนักหักบัญชี กำหนด โดยแยกบัญชี ของสมำชิ กออกจำกบัญชี ของลูกค้ำของสมำชิ ก ทั้งนี้
สมำชิ กสำมำรถเปิ ดบัญชี ฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำตำมประเภทลู กค้ำของสมำชิ กได้ตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยสมำชิกมีหน้ำที่ดูแลควำมถูกต้องของบัญชี และข้อมูลที่ระบุ
ในบัญชีที่สมำชิกขอเปิ ดด้วย
ในกำรดำเนิ นกำรให้มีบญ
ั ชี ตำมวรรคหนึ่ ง ให้สมำชิ กเปิ ดบัญชี ฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำกับ
สำนักหักบัญชีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนด และเมื่อสมำชิกเปิ ดบัญชีดงั กล่ำว
แล้ว สำนักหักบัญชี จะจัดให้มีบญ
ั ชี หลักประกันเพื่อรองรับฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่ เก็บในบัญชี ที่
สมำชิ กเปิ ดดังกล่ำว โดยสมำชิ กอำจเลื อกเปิ ดเพี ยงบำงประเภทบัญชี หรื อทุกประเภทบัญชี ตำมที่ สำนัก
หักบัญชี กำหนดได้ และสมำชิ กต้องปฏิ บตั ิ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรบันทึ ก กำรเก็บรักษำ
ทรัพย์สิน กำรวำงหลักประกัน และกำรคำนวณหลักประกัน ซึ่ งแตกต่ำงกันในแต่ละประเภทบัญชีตำมที่สำนัก
หักบัญชีกำหนด
*403.03 การบันทึกบัญชีฐานะสั ญญาซื้ อขายล่ วงหน้ า
สำนักหักบัญชี จะบันทึกบัญชี ฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำให้แก่สมำชิ กลงในแต่ละบัญชี ที่สมำชิ ก
เปิ ดไว้ในระบบงำนของสำนักหักบัญชีตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี ที่สมำชิ กซื้ อหรื อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ำงฐำนะสัญญำ
ซื้ อขำยล่วงหน้ำ สำนักหักบัญชีจะดำเนินกำรลงบันทึกบัญชีฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำของสมำชิกหรื อของ
ลูกค้ำของสมำชิก แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำมี กำรเปลี่ ยนแปลงสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ เนื่ องจำก
ผูอ้ อกสิ นค้ำอ้ำงอิงมีกำรดำเนิ นกำรที่เกิดผลกระทบต่อมูลค่ำสิ นค้ำอ้ำงอิง (Corporate Action) หรื อมีกำรจ่ำยคืน
หรื อชดเชยสิ ทธิ ประโยชน์ที่เกิดจำกสิ นค้ำอ้ำงอิง (Corporate Entitlement) นั้น สำนักหักบัญชีจะบันทึกฐำนะ

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

400-2

18 ธันวำคม 2558

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 400 กำรชำระหนี้และกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่ คงค้ำงอยู่ให้สอดคล้องตำมกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ตำมวิธีกำรคำนวณที่ สำนัก
หักบัญชีประกำศกำหนดเป็ นครำวๆ
(2) กรณี ที่ส มำชิ กซื้ อ หรื อ ขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อล้ำงฐำนะสัญญำ
ซื้ อขำยล่วงหน้ำ สำนักหักบัญชีจะดำเนินกำรหักบัญชีฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำของสมำชิกหรื อของลูกค้ำ
ของสมำชิกแล้วแต่กรณี ยกเว้นกรณี ที่สมำชิ กไม่มีฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำเพียงพอสำหรับกำรล้ำงฐำนะ
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำและมิได้ดำเนิ นกำรแก้ไขรำยกำรซื้ อขำยผ่ำนระบบกำรชำระหนี้ ของสำนักหักบัญชี
สำนักหักบัญชีจะลงบันทึกบัญชี ฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำของสมำชิ กหรื อของลูกค้ำของสมำชิ กแล้วแต่กรณี
และให้ถือว่ำสมำชิกได้ดำเนินกำรสร้ำงฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำตำม (1)
(3) เมื่อถึงวันครบกำหนดอำยุสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ ซึ่ งมีผลให้ฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่
คงค้ำงอยูใ่ นบัญชี ฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำของสมำชิ กหรื อลูกค้ำของสมำชิ กหมดภำระหรื อสิ ทธิ ตำมสัญญำ
สำนักหักบัญชีจะหักบัญชีฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำดังกล่ำวออกทั้งหมด
(4) กรณี ที่สมำชิ กมี ฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่ มีฐำนะตรงข้ำมกันอยู่ใ นบัญชี ฐำนะสัญ ญำ
ซื้ อขำยล่วงหน้ำของสมำชิ กหรื อ ลู กค้ำของสมำชิ ก หำกสมำชิ กประสงค์จะหักกลบฐำนะสัญ ญำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำดังกล่ำว สมำชิกสำมำรถดำเนินกำรดังนี้
(4.1) กรณี ที่ส มำชิ กต้องกำรดำเนิ นกำรหักกลบเอง สมำชิ กอำจหักกลบที ละรำยกำรหรื อ
ทั้งจำนวนได้ไม่เกินจำนวนฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่มีฐำนะตรงข้ำมกันอยู่
(4.2) กรณี ที่ส มำชิ กร้ องขอให้ส ำนักหักบัญชี เ ป็ นผูด้ ำเนิ นกำรหักกลบ ส ำนักหักบัญชี จะ
ดำเนิ นกำรหักกลบโดยอัตโนมัติในแต่ละบัญชีตำมจำนวนฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่มีฐำนะตรงข้ำมกัน
ตำมเงื่ อนไขที่ สมำชิ กระบุไว้ต่อสำนักหักบัญชี ต้ งั แต่เปิ ดบัญชี ฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ ภำยในเวลำที่
สำนักหักบัญชีกำหนด
ในกรณี ที่กำรทำรำยกำรหักกลบตำมวรรคหนึ่ งผิดพลำด สมำชิ กสำมำรถร้ องขอต่ อสำนัก
หักบัญชี เพื่ อพิ จำรณำกำรยกเลิ กรำยกำรดังกล่ำวได้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่ อนไขที่ สำนักหักบัญชี
กำหนด ทั้งนี้ ในกำรพิจำรณำสำนักหักบัญชี อำจไม่ดำเนิ นกำรตำมที่สมำชิ กร้องขอหรื ออำจกำหนดเงื่อนไข
เพิ่มเติมเพื่อให้สมำชิกต้องปฏิบตั ิตำมที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร
(5) กรณี ที่สมำชิ กแจ้งควำมประสงค์ในกำรส่ งมอบสิ นค้ำและได้รับกำรจับคู่ตำมหลักเกณฑ์ 410
สำนักหักบัญชีจะดำเนินกำรล้ำงฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำฟิ วเจอร์สดังกล่ำว
(6) ในกรณี ที่เป็ นกำรสัง่ ล้ำงฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำในบัญชีฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำของ
สมำชิ กหรื อลูกค้ำของสมำชิกตำมผลของกฎหมำยหรื อโดยคำสั่งศำล สำนักหักบัญชี จะดำเนิ นกำรล้ำงฐำนะ
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำดังกล่ำวออกทั้งหมดในวันดังกล่ำว
ในกำรบันทึ กบัญชี ฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ ให้แ ก่ สมำชิ กตำมวรรคหนึ่ ง สำนักหักบัญชี จะ
ดำเนิ นกำรโดยใช้รำยละเอียดข้อมูลกำรซื้ อขำยของสมำชิ กที่ได้รำยงำนผ่ำนระบบซื้ อขำยของตลำดสัญญำ
ซื้ อขำยล่วงหน้ำ ซึ่ งในกำรคำนวณฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่ วงหน้ำของสมำชิ กและลู กค้ำของสมำชิ ก หำก

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

400-3

18 ธันวำคม 2558

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 400 กำรชำระหนี้และกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
สมำชิ กไม่แก้ไขข้อมูลกำรซื้ อขำยดังกล่ำวในระบบของสำนักหักบัญชี ให้ถือว่ำสมำชิ กยอมรับและผูกพัน
ตำมข้อมูลที่ได้รำยงำนผ่ำนระบบกำรชำระหนี้ ดงั กล่ำวแล้ว ทั้งนี้ หำกปรำกฏว่ำข้อมูลที่สำนักหักบัญชี ได้รับ
จำกตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำไม่ตรงกับข้อมูลที่สำนักหักบัญชี มีในระบบกำรชำระหนี้ สมำชิ กตกลงให้
สำนักหักบัญชี เปิ ดบัญชี ฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำของสมำชิ กแยกต่ำงหำกจำกบัญชี ที่สมำชิ กขอเปิ ดตำม
หลักเกณฑ์ 403.02 เพื่อบันทึกข้อมูลดังกล่ำวโดยแยกของสมำชิ กและของลูกค้ำของสมำชิ กตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(*ความในหลักเกณฑ์ 403.03 เดิ มถูกยกเลิ กและให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า ) หมวด 400 การชาระหนีแ้ ละการส่ งมอบสิ นค้ า ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วนั ที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็ นต้ นไป)

403.04 การปรับมูลค่ าทรัพย์ สินในบัญชีหลักประกัน
สำนักหักบัญชี จะปรั บมูลค่ำทรั พย์สินในบัญชี หลักประกันตำมหลักเกณฑ์กำรวำงหลักประกันใน
ระบบกำรชำระหนี้ตำมสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่สำนักหักบัญชีกำหนด

404

รายงานการชาระหนี้

404.01 การจัดทาและจัดส่ งรายงานการชาระหนี้
สำนักหักบัญชีจะจัดทำรำยงำนกำรชำระหนี้ ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
*(1) สำนักหักบัญชี จะประมวลผลเพื่อคำนวณมูลค่ำดังต่อไปนี้ ในทุกวันทำกำรภำยในเวลำที่สำนัก
หักบัญชีกำหนด
(1.1) มูลค่ำกำรซื้ อขำยออปชัน่ ตำมหลักเกณฑ์ 405.02
(1.2) มูลค่ำเงินชดเชยกำรเลื่อนกำรส่ งมอบสิ นค้ำ ตำมหลักเกณฑ์ 405.02/1
(1.3) มูลค่ำกำรล้ำงฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำฟิ วเจอร์ส ตำมหลักเกณฑ์ 405.03
(1.4) มูลค่ำกำรใช้สิทธิ ตำมหลักเกณฑ์ 405.04
(1.5) มูลค่ำหลักประกันที่ สมำชิ กต้องชำระตำมฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่ ปรำกฏอยู่ใน
บัญชี สมำชิ กและบัญชี ของลูกค้ำของสมำชิ กตำมหลัก เกณฑ์กำรวำงหลักประกันในระบบกำรชำระหนี้ ตำม
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่สำนักหักบัญชีกำหนด
มูลค่ำหลักประกันตำมวรรคหนึ่ ง สำนักหักบัญชี จะคำนวณตำมเงื่อนไขของแต่ละบัญชี
ที่สมำชิกระบุเมื่อสมำชิกเปิ ดบัญชีกบั สำนักหักบัญชี
** ในกรณี ที่ตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำจัดให้มีกำรซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำในช่ วงเวลำ
กลำงคื น (Night session) ส ำนัก หัก บัญ ชี จ ะน ำรำยกำรซื้ อ ขำยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งดัง กล่ ำ ว ประมวลผล
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 400 กำรชำระหนี้และกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
รวมกับ รำยกำรซื้ อขำยของวันทำกำรถัด จำกวันที่ เ ริ่ มซื้ อขำยในช่ วงเวลำกลำงคื น (Night session) นั้น
เพื่อจัดทำรำยงำนกำรชำระหนี้ให้สมำชิกตำมวรรคหนึ่ง
(2) สำนักหักบัญชี จะจัดทำรำยงำนกำรชำระหนี้ โดยแยกระหว่ำงบัญชี สมำชิกและบัญชี ของลูกค้ำ
ของสมำชิ ก ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำคงค้ำง ข้อมูลหลักประกัน และข้อมูลอื่นเพื่อ
กำรชำระหนี้ตำมที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(3) สำนักหักบัญชี จะจัดทำรำยงำนอื่นนอกจำกรำยงำนกำรชำระหนี้ ตำมที่ กำหนดไว้ใน (2) เพื่อ
แจ้งให้สมำชิกทรำบและดำเนินกำรชำระหนี้อื่นใดที่มิได้แจ้งไว้ในรำยงำนกำรชำระหนี้กไ็ ด้
สำนักหักบัญชี จะจัดส่ งรำยงำนเพื่อกำรชำระหนี้ ให้สมำชิ กด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ที่สำนักหักบัญชี
จัดให้มีข้ ึ น และในกรณี ที่เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ที่ต่อเชื่ อมระหว่ำงระบบงำนของสมำชิ กกับระบบงำนของ
สำนักหักบัญชีเกิดขัดข้อง สมำชิกอำจแจ้งขอรับรำยงำนเพื่อกำรชำระหนี้ดงั กล่ำวจำกสำนักหักบัญชีได้
(*ความในหลักเกณฑ์ 404.01 (1) เดิมถูกยกเลิกและให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหักบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า ) หมวด 400 การชาระหนีแ้ ละการส่ งมอบสิ นค้ า ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วนั ที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็ นต้ นไป)
(** เพิ่ มเติ มความในหลักเกณฑ์ 404.01 (1) วรรคสอง โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับ สั ญ ญา
ซื ้อขายล่ วงหน้ า) หมวด 400 การชาระหนีแ้ ละการส่ งมอบสิ นค้ า ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2563 เป็ นต้ นไป)

404.02 การผูกพันปฏิบัตติ ามรายงานการชาระหนี้
ในกำรชำระหนี้ และวำงหลักประกันของสมำชิ ก ให้ถือว่ำข้อมูลรำยงำนกำรชำระหนี้ และรำยงำนอื่ น
ตำมหลักเกณฑ์ 404.01 เป็ นข้อมูลและรำยงำนที่ ถูกต้องและสมำชิ กตกลงยอมรับและผูกพันตำมข้อมูลและ
รำยงำนดังกล่ำว

405

การชาระหนี้

405.01 กระบวนการชาระหนี้
สมำชิกต้องดำเนินกำรชำระหนี้โดยแยกระหว่ำงบัญชีสมำชิ กและบัญชีของลูกค้ำของสมำชิก และต้อง
ไม่นำฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำในบัญชี สมำชิ กและบัญชี ของลูกค้ำของสมำชิ กหรื อบัญชี ของลูกค้ำต่ำงรำย
มำหักกลบลบกัน
405.02 มูลค่ าการซื้ อขายออปชั่น
สมำชิ กผูซ้ ้ื อมีหน้ำที่ชำระเงินค่ำซื้ อให้แก่ผขู ้ ำยโดยคำนวณจำกรำคำซื้ อขำยออปชัน่ ตำมข้อกำหนด
ของตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ ตำมรำยงำนกำรชำระหนี้ ที่สำนักหักบัญชี จดั ทำขึ้ น โดยสำนักหักบัญชี
จะคำนวณมูลค่ำกำรซื้ อขำยตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 400 กำรชำระหนี้และกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
(1) รำคำซื้ อขำยออปชั่นคูณด้วยจำนวนออปชั่นที่ มีกำรซื้ อขำยและจำนวนสิ นค้ำอ้ำงอิ งต่ อสัญญำ
สำหรับออปชัน่ ที่ส่งมอบสิ นค้ำ (Physical Delivery)
(2) รำคำซื้ อขำยออปชั่นคู ณ ด้วยจำนวนออปชั่นที่ มีกำรซื้ อขำยและค่ ำตัวคู ณดัช นี (Multiplier)
สำหรับออปชัน่ ที่ชำระด้วยเงิน (Cash Settlement)
สมำชิกผูข้ ำยมีสิทธิ ได้รับชำระเงินค่ำซื้ อขำยออปชัน่ ตำมรำยงำนกำรชำระหนี้ของสำนักหักบัญชี
*405.02/1 มูลค่ าเงินชดเชยการเลื่อนการส่ งมอบสิ นค้ า
สมำชิ กมี หน้ำที่ ชำระหรื อมี สิทธิ ได้รับชำระเงิ นชดเชยกำรเลื่ อนกำรส่ งมอบสิ นค้ำตำมรำยงำน
กำรชำระหนี้ โดยสำนักหักบัญชี จะคำนวณมู ลค่ ำเงิ นชดเชยกำรเลื่ อนกำรส่ งมอบสิ นค้ำ ตำมหลักเกณฑ์
วิธีกำร เงื่อนไข และภำยในเวลำที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 405.02/1 โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า )
หมวด 400 การชาระหนี แ้ ละการส่ ง มอบสิ น ค้ า ลงวัน ที่ 26 กันยายน 2559 ซึ่ ง มีผ ลบัง คับ ใช้ ตั้ง แต่ วัน ที่ 3 ตุลาคม 2559
เป็ นต้ นไป)

*405.03 มูลค่ าการล้ างฐานะสั ญญาซื้ อขายล่ วงหน้ าฟิ วเจอร์ ส
สำหรับฐำนะที่เกิดจำกสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำฟิ วเจอร์ สที่ทำกำรซื้ อขำยเป็ นวันสุ ดท้ำย สำนักหักบัญชี
จะดำเนินกำรล้ำงฐำนะภำยหลังสิ้ นสุ ดช่ วงเวลำซื้ อขำยของวันสุ ดท้ำยของกำรซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
ฟิ วเจอร์ ส ยกเว้นฐำนะที่ เกิ ดจำกสั ญญำซื้ อขำยล่ ว งหน้ำฟิ วเจอร์ สที่ อ ้ำงอิ งสิ นค้ำ หรื อตัวแปรจำกตลำด
ต่ำงประเทศและสำนักหักบัญชี กำหนดให้วนั อื่นเป็ นวันคำนวณมูลค่ำเพื่อดำเนิ นกำรล้ำงฐำนะ สำนักหักบัญชี
จะดำเนิ นกำรคำนวณมูลค่ ำ เพื่ อดำเนิ นกำรล้ำ งฐำนะตำมวันและเวลำที่ สำนักหักบัญชี ประกำศกำหนด
โดยคำนวณมูลค่ำตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี ฐำนะฟิ วเจอร์สคงค้ำง
สำนักหักบัญชี จะคำนวณผลต่ำงระหว่ำงรำคำสำหรับกำรชำระรำคำ (Settlement price)
ของวัน ทำกำรก่ อ นหน้ำ กับ รำคำสำหรั บ กำรส่ ง มอบหรื อ ที่ ใ ช้อ ้ำ งอิ ง เพื่ อ คำนวณส่ ว นต่ ำ งของรำคำ
เพื่อใช้ในกำรชำระหนี้ ในวันซื้ อขำยวันสุ ดท้ำย (Final Settlement Price) หรื อรำคำสำหรับกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
(Delivery Price) คูณด้วยจำนวนสัญญำคงค้ำงและจำนวนสิ นค้ำอ้ำงอิงต่อสัญญำหรื อค่ำตัวคูณดัชนี (Multiplier)
แล้วแต่กรณี
(2) กรณี ฐำนะฟิ วเจอร์สที่สร้ำงขึ้นใหม่
สำนักหักบัญชี จะคำนวณผลต่ ำงระหว่ำงรำคำจับคู่ ของฟิ วเจอร์ ส (Executed Price) กับรำคำ
ส ำหรั บ กำรส่ ง มอบหรื อ ใช้อ ้ำ งอิ ง เพื่ อ ค ำนวณส่ ว นต่ ำ งของรำคำเพื่ อ ใช้ใ นกำรช ำระหนี้ ในวัน ซื้ อขำย
วันสุ ดท้ำย (Final Settlement Price) หรื อรำคำสำหรับกำรส่ งมอบสิ นค้ำ (Delivery Price) คูณด้วยจำนวนสัญญำ
คงค้ำงและจำนวนสิ นค้ำอ้ำงอิงต่อสัญญำหรื อค่ำตัวคูณดัชนี (Multiplier) แล้วแต่กรณี
บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 400 กำรชำระหนี้และกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
กำรคำนวณมูลค่ำกำรล้ำงฐำนะตำมวรรคหนึ่ ง หำกคำนวณโดยอ้ำงอิงสกุลเงิ นต่ำงประเทศและมี
กำรปรั บมูลค่ ำเป็ นสกุลเงิ นบำท สำนักหักบัญชี อำจคำนวณตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ สำนักหัก บัญชี
กำหนด
(*ความในหลักเกณฑ์ 405.03 เดิ มถูกยกเลิ กและให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า ) หมวด 400 การชาระหนีแ้ ละการส่ งมอบสิ นค้ า ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วนั ที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็ นต้ นไป)

405.04 มูลค่ าการใช้ สิทธิ
เมื่ อมี กำรเรี ยกร้ องให้มีกำรปฏิ บัติตำมภำระผูกพันตำมสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำออปชั่นในวัน ที่
กำหนดให้มีกำรใช้สิทธิ ตำมข้อกำหนดของตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ สำนักหักบัญชี จะคำนวณมูลค่ำ
กำรใช้สิทธิ ตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ออปชัน่ ที่ส่งมอบสิ นค้ำ (Physical Delivery)
รำคำใช้สิทธิ (Strike Price) คูณด้วยจำนวนออปชัน่ ที่มีกำรใช้สิทธิ และจำนวนสิ นค้ำอ้ำงอิง ต่อ
สัญญำ เพื่อให้สมำชิกผูม้ ีฐำนะซื้ อคอลออปชัน่ และสมำชิกผูม้ ีฐำนะขำยพุทออปชัน่ ชำระมูลค่ำกำรใช้สิทธิ แก่
สำนักหักบัญชี และสมำชิกดังกล่ำวจะได้รับมอบสิ นค้ำอ้ำงอิงจำกสำนักหักบัญชี
สมำชิกผูม้ ีฐำนะขำยคอลออปชัน่ และสมำชิกผูม้ ีฐำนะซื้ อพุทออปชัน่ มีหน้ำที่ส่งมอบสิ นค้ำอ้ำงอิง
ให้แก่สำนักหักบัญชีและสมำชิ กดังกล่ำวจะได้รับชำระเงินตำมมูลค่ำกำรใช้สิทธิ จำกสำนักหักบัญชี
(2) ออปชัน่ ที่ชำระด้วยเงิน (Cash Settlement)
ส่ วนต่ำงของรำคำเพื่อกำรชำระรำคำ (Settlement Price) กับรำคำใช้สิทธิ (Strike Price) คูณด้วย
จำนวนออปชัน่ ที่มีกำรใช้สิทธิ และค่ำตัวคูณดัชนี (Multiplier) เพื่อให้สมำชิ กผูม้ ีฐำนะขำยหรื อฐำนะซื้ อออปชัน่
ชำระมูลค่ำกำรใช้สิทธิ แก่สำนักหักบัญชี
สมำชิกผูม้ ีฐำนะซื้ อหรื อฐำนะขำยออปชัน่ มีสิทธิ ได้รับชำระมูลค่ำกำรใช้สิทธิ จำกสำนักหักบัญชี
405.05 วิธีการชาระหนี้
สมำชิกอำจชำระหนี้เป็ นเงินสดหรื อทรัพย์สินอื่นที่มิใช่เงินสดเป็ นหลักประกันตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชี กำหนด
(1) กำรชำระหนี้เป็ นเงินสด
(1.1) กำรชำระหนี้ ให้สมำชิ กชำระหนี้ โดยดำรงเงิ นในบัญชี เงิ นฝำกธนำคำรของสมำชิ กกับ
ธนำคำรพำณิ ชย์ที่ทำหน้ำที่ เป็ นตัวแทนในกำรชำระหนี้ ที่สำนักหักบัญชี กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องตำม
รำยงำนกำรชำระหนี้ของสำนักหักบัญชี ภำยในเวลำที่สำนักหักบัญชีกำหนด

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

400-7

18 ธันวำคม 2558

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 400 กำรชำระหนี้และกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
กำรชำระหนี้ เป็ นเงินจะถือว่ำเสร็ จสมบูรณ์เมื่อสำนักหักบัญชีได้รับโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำก
ธนำคำรของสำนักหักบัญชี โดยถู กต้องครบถ้วนตำมรำยงำนกำรชำระหนี้ ข องสำนักหักบัญชี แ ล้ว ทั้งนี้
สมำชิกผูช้ ำระหนี้จะเพิกถอนกำรโอนเงินมิได้
(1.2) กำรขอรับชำระหนี้ ให้สมำชิกยื่นคำขอรับชำระหนี้เพื่อขอรับโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร
ของสมำชิกตำมรำยงำนกำรชำระหนี้ของสำนักหักบัญชี ตำมวิธีกำรและภำยในเวลำที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(2) กำรชำระหนี้เป็ นทรัพย์สินอื่นที่มิใช่เงินสด
สมำชิกที่ประสงค์จะชำระหนี้หรื อขอรับชำระหนี้เป็ นทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่เงินสด จะต้องได้รับ
อนุญำตจำกสำนักหักบัญชีก่อน ทั้งนี้ สมำชิ กต้องดำเนิ นกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชี
กำหนด
*405.06 กาหนดเวลาชาระหนี้
สมำชิ กมีหน้ำที่ ชำระหนี้ และวำงหลักประกันตำมรำยงำนกำรชำระหนี้ หรื อรำยงำนอื่นใดภำยใน
ระยะเวลำที่ สำนักหักบัญชี กำหนด
(*ความในหลักเกณฑ์ 405.06 เดิ มถูกยกเลิ กและให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า ) หมวด 400 การชาระหนีแ้ ละการส่ งมอบสิ นค้ า ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็ นต้ นไป)

406

การใช้ สิทธิตามสั ญญาซื้อขายล่วงหน้ าออปชั่น

สมำชิ กผูม้ ีฐำนะซื้ อในบัญชี สมำชิ กหรื อบัญชี ของลูกค้ำของสมำชิ ก สำมำรถเรี ยกร้องให้มีกำรปฏิ บตั ิ
ตำมภำระผูก พัน ตำมสัญ ญำซื้ อ ขำยล่ว งหน้ำ ออปชั่นในวันที่ กำหนดให้มีกำรใช้สิ ทธิ ตำมสัญญำซื้ อขำย
ล่ว งหน้ำออปชัน่ ตำมเงื่ อนไขที่ กำหนดไว้ในแบบของสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำออปชั่นตำมข้อกำหนดของ
ตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ โดยปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรดังต่อไปนี้
406.01 การขอใช้ สิทธิตามสั ญญาซื้ อขายล่ วงหน้ าออปชั่นของสมาชิก (Exercise Request)
สมำชิ กผูม้ ีฐำนะซื้ อในบัญชี สมำชิ กหรื อบัญชี ของลูกค้ำของสมำชิ กอำจใช้สิ ทธิ ตำมสัญญำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำออปชัน่ โดยส่ งคำขอแจ้งกำรใช้สิทธิ ผ่ำนระบบกำรชำระหนี้ ภำยในเวลำและตำมวิธีกำรที่สำนักหักบัญชี
กำหนด
เมื่อสำนักหักบัญชี ได้รับคำขอใช้สิทธิ ตำมสัญญำซื้ อขำยล่ว งหน้ำ ออปชัน่ ของสมำชิ กแล้ว สำนัก
หักบัญชี จะดำเนิ นกำรตำมคำขอของสมำชิ ก ทั้งนี้ สำนักหักบัญชี อำจปฏิ เสธกำรดำเนิ นกำรตำมคำขอของ
สมำชิ กหำกสำนักหักบัญชี เห็นว่ำมีขอ้ เท็จจริ งหรื อมีเหตุอนั ควรเชื่ อได้ว่ำกำรใช้สิทธิ ของสมำชิ กดังกล่ำว
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 400 กำรชำระหนี้และกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
จะขัดหรื อแย้งกับหลักเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี หรื อส่ งผลกระทบต่อระบบกำรชำระหนี้ โดยแจ้งสมำชิ ก
ผ่ำนระบบกำรชำระหนี้
สมำชิกอำจยกเลิกคำขอใช้สิทธิ ตำมวรรคหนึ่ งได้โดยส่ งคำสั่งยกเลิกผ่ำนระบบกำรชำระหนี้ภำยใน
เวลำและวิธีกำรตำมที่สำนักหักบัญชีกำหนด
406.02 การใช้ สิทธิตามสั ญญาซื้ อขายล่ วงหน้ าออปชั่นแทนสมาชิกของสานักหักบัญชี (Automatic Exercise)
เพื่อประโยชน์ของสมำชิ กผูม้ ีฐำนะซื้ อในบัญชี สมำชิ กหรื อบัญชี ของลูกค้ำของสมำชิ ก เมื่อปรำกฏ
ต่ อสำนักหักบัญชี ว่ำฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำออปชั่นของสมำชิ กผูม้ ี ฐำนะซื้ อรำยใด มี ผลต่ ำงระหว่ำงรำคำ
สำหรับกำรชำระรำคำ (Settlement Price) กับรำคำใช้สิทธิ (Strike Price) ในวันครบกำหนดอำยุสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
ออปชัน่ อันเป็ นเหตุให้สมำชิกผูม้ ีฐำนะซื้ อมีสิทธิ ได้รับเงินจำกกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำวในจำนวนที่สูงกว่ำอัตรำหรื อ
มูลค่ำที่ สำนักหักบัญชี กำหนด หำกสมำชิ กผูม้ ีฐำนะซื้ อไม่แจ้งปฏิ เสธกำรใช้สิทธิ ตำมวิธีกำรที่ สำนักหักบัญชี
กำหนด สำนักหักบัญชี จะถือว่ำสมำชิกผูม้ ีฐำนะซื้ อได้ดำเนิ นกำรใช้สิทธิ ตำมสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำออปชัน่ ผ่ำน
ระบบกำรชำระหนี้ตำมวิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนดแล้ว
สมำชิ กผูม้ ีฐำนะซื้ อต้องผูกพันปฏิ บตั ิ ตำมกำรใช้สิทธิ ตำมวรรคหนึ่ ง
406.03 การเลือกผู้ขายออปชั่นเพื่อการชาระหนีต้ ามสั ญญาซื้ อขายล่ วงหน้ าออปชั่น (Assign)
สำนักหักบัญชีจะพิจำรณำสุ่ มเลือกสมำชิกผูม้ ีฐำนะขำยในบัญชี สมำชิ กและบัญชี ของลูกค้ำของสมำชิ ก
เพื่อปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันหำกมีกำรใช้สิทธิ ของสมำชิ กผูม้ ีฐำนะซื้ อตำมวิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยสำนัก
หักบัญชี จะแจ้งผลกำรสุ่ มเลือกดังกล่ำวพร้อมผลกำรคำนวณมูลค่ำกำรใช้สิทธิ ไปยังสมำชิ กผูม้ ีฐำนะซื้ อหรื อขำย
ผ่ำนระบบกำรชำระหนี้
สมำชิ กผูม้ ีฐำนะขำยที่ ได้รับเลือกตำมวรรคหนึ่ ง ต้องผูกพันปฏิบตั ิตำมรำยงำนกำรชำระหนี้ เพื่อ
กำรใช้สิทธิ ตำมที่ สำนักหักบัญชี จดั ให้มีข้ ึ น

407

การโอนฐานะสั ญญาซื้อขายล่วงหน้ า

สมำชิ กอำจโอนฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่ คงค้ำงในบัญชี ฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำของ
สมำชิกหรื อของลูกค้ำของสมำชิ กเพื่อกำรชำระหนี้ แทนได้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชี
กำหนด ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี ที่เป็ นกำรโอนโดยผลของกฎหมำย โดยคำสัง่ ศำล หรื อเนื่องจำกกำรเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หรื อ
กรณี ที่เป็ นของลูกค้ำรำยเดียวกัน
(2) กรณี ที่เป็ นกำรซื้ อขำยผิดพลำด ทั้งนี้ ห้ำมมิให้โอนฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่ คงค้ำ งใน
บัญชีสมำชิกไปยังบัญชีของลูกค้ำของสมำชิก
(3) กรณี มีเหตุขดั ข้องจำกระบบคอมพิวเตอร์ของสมำชิก
บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 400 กำรชำระหนี้และกำรส่ งมอบสิ นค้ำ

408

การแก้ไขรายการซื้อขาย
*สมำชิกหรื อบุคคลที่สมำชิกมอบหมำยอำจแก้ไขรำยกำรซื้ อขำยผ่ำนระบบกำรชำระหนี้ของสำนัก

หักบัญชี เฉพำะรำยกำรและตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และภำยในเวลำที่สำนักหักบัญชีประกำศกำหนด
กำรแก้ไขรำยกำรซื้ อขำยอื่นนอกจำกที่ สำนักหักบัญชี ประกำศกำหนดตำมวรรคหนึ่ ง ให้สมำชิ ก
ดำเนินกำรได้เมื่อได้รับอนุญำตจำกสำนักหักบัญชีแล้ว
(*ความในวรรคหนึ่ งของหลักเกณฑ์ 408 เดิมถูกยกเลิ กและให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า) หมวด 400 การชาระหนีแ้ ละการส่ งมอบสิ นค้ า ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 ซึ่ งมีผล
บังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็ นต้ นไป)

409

การยกเลิกรายการซื้อขาย

สำนักหักบัญชี อำจยกเลิ กรำยกำรซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำของสมำชิ ก เมื่ อสำนักหักบัญชี ได้
รั บคำร้ องขอจำกตลำดสัญญำซื้ อขำยล่ วงหน้ำให้ดำเนิ นกำรยกเลิ ก ทั้งนี้ สมำชิ กคู่ กรณี ยงั คงต้องรั บผิ ดใน
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรให้บริ กำรชำระหนี้ของสำนักหักบัญชีหรื อค่ำปรับจนครบถ้วน

*410 การส่ งมอบสิ นค้ า
เพื่ อให้กำรส่ งมอบสิ นค้ำสำหรั บสัญ ญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ ที่ กำหนดให้ส่ งมอบสิ นค้ำ เป็ นไปด้วย
ควำมเรี ยบร้ อย สมำชิ กมี หน้ำ ที่ ปฏิ บัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่ อนไข และภำยในเวลำ ตลอดจนช ำระ
ค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย และค่ำปรับ ตำมที่สำนักหักบัญชีกำหนด
ในกำรส่ งมอบสิ นค้ำ บำงประเภทที่ ต ้องนำฝำกสิ นค้ำกับผูร้ ั บฝำกทรั พย์สิ นตำมรำยชื่ อที่ ส ำนัก
หักบัญชี กำหนด สมำชิ กมี หน้ำที่ ดำเนิ นกำรฝำก ถอน และโอนสิ นค้ำตำมหลักเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี
โดยสมำชิ กอำจส่ งมอบสิ นค้ำตำมประเภทและชนิ ดเดียวกัน จำนวน และน้ ำหนัก ที่เทียบเท่ำกันแทนกันได้
ตำมที่สำนักหักบัญชีกำหนด
410.01 การแจ้ งความประสงค์ ในการส่ งมอบสิ นค้ า (Tender Notification Request)
ให้ส มำชิ ก ตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรส่ งมอบสิ นค้ำของสมำชิ กหรื อลูกค้ำของสมำชิ ก ก่ อ น
แจ้งควำมประสงค์ใ นกำรส่ งมอบสิ นค้ำต่อสำนักหักบัญชี ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และภำยในเวลำ
ตำมที่ สำนักหักบัญชี กำหนด ทั้งนี้ สมำชิ กมี หน้ำที่ แจ้งควำมประสงค์ในกำรส่ งมอบสิ นค้ำให้ครบหน่ วย
กำรส่ งมอบสิ นค้ำตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชี กำหนด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 400 กำรชำระหนี้และกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
หำกสมำชิ กมีเหตุอนั ควรเชื่ อได้ว่ำสมำชิ กหรื อลูกค้ำไม่สำมำรถส่ งมอบสิ นค้ำได้ สมำชิ กจะไม่มี
สิ ทธิ แจ้งควำมประสงค์ในกำรส่ งมอบสิ นค้ำ และให้สมำชิกแจ้งให้ลูกค้ำทรำบพร้ อมข้อเท็จจริ งอันเป็ นเหตุ
ที่ทำให้สมำชิกไม่มีสิทธิ แจ้งควำมประสงค์ด ังกล่ำ ว และอำจดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(1) ล้ำ งฐำนะสั ญ ญำซื้ อ ขำยล่ ว งหน้ำ ของสมำชิ ก หรื อ แจ้ง ให้ลู ก ค้ำ ล้ำ งฐำนะสั ญ ญำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำ หำกลูกค้ำไม่ดำเนินกำรดังกล่ำว สมำชิกอำจทำกำรล้ำงฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำของลูกค้ำ
(2) ดำเนิ นกำรอื่ น ใดเพื่อไม่ให้กระทบต่อระบบกำรชำระหนี้ตำมที่ สำนักหักบัญชี กำหนด
ในวันสุ ดท้ำยของกำรซื้ อขำย หำกสมำชิ กหรื อลูกค้ำของสมำชิ กมีกำรถือครองฐำนะสัญญำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำคงค้ำง สมำชิกยังคงมีหน้ำที่ตอ้ งตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรส่ งมอบสิ นค้ำของสมำชิกหรื อลูกค้ำ
ของสมำชิ ก ในกรณี ที่ ส มำชิ ก มี เ หตุอ นั ควรเชื ่ อ ได้ว ่ำ สมำชิ ก หรื อ ลู ก ค้ำ ไม่ ส ำมำรถส่ ง มอบสิ น ค้ำ ได้
ให้สมำชิ กล้ำงฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำของสมำชิ กหรื อแจ้งให้ลูกค้ำล้ำงฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
แล้วแต่กรณี หำกลูกค้ำไม่ดำเนิ นกำรดังกล่ำว สมำชิ กอำจทำกำรล้ำงฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำของลูกค้ำ
ทั้งนี้ ให้สมำชิ กดำเนิ นกำรดังกล่ำวให้แล้วเสร็ จภำยในเวลำซื้ อขำยก่อนเวลำแจ้งควำมประสงค์ในกำรส่ งมอบ
สิ นค้ำที่สำนักหักบัญชีกำหนด
ภำยหลังเวลำซื้ อขำยตำมวรรคสำม หำกสมำชิ กหรื อลู ก ค้ำ ของสมำชิ ก ไม่ แ จ้งควำมประสงค์
ในกำรส่ งมอบสิ นค้ำ สำนักหักบัญชีอำจดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรื อหลำยอย่ำงดังต่อไปนี้
(1) ทำกำรจับคู่สญ
ั ญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่คงค้ำงตำมหลักเกณฑ์ 410.02 โดยให้ถือว่ำสมำชิ กได้แจ้ง
ควำมประสงค์ในกำรส่ งมอบสิ นค้ำต่อสำนักหักบัญชีตำมวรรคหนึ่งแล้ว
(2) บังคับชำระเป็ นเงินสด
(3) ดำเนินกำรอื่นใดเพื่อไม่ให้กระทบต่อระบบกำรชำระหนี้ตำมที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร
410.02 การจับคู่สัญญาซื้ อขายล่ วงหน้ าที่กาหนดให้ ส่งมอบสิ นค้ า
สำนักหักบัญชี จะดำเนิ นกำรจับคู่สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำตำมกำรแจ้งควำมประสงค์ในกำรส่ งมอบ
สิ นค้ำระหว่ำงสมำชิกผูม้ ีฐำนะซื้ อและสมำชิกผูม้ ีฐำนะขำยตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และภำยในเวลำที่
สำนักหักบัญชี กำหนด กำรจับคู่โดยสำนักหักบัญชี ให้ถือเป็ นที่ สุดและผูกพันสมำชิ กให้ปฏิ บตั ิ ตำมภำระ
ผูกพันที่เกิดขึ้นในกำรส่ งมอบสิ นค้ำตำมสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ โดยสำนักหักบัญชี จะดำเนิ นกำรล้ำงฐำนะ
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่ ได้รับกำรจับคู่เพื่อให้สมำชิ กชำระหนี้ ที่คำ้ งชำระกับสำนักหักบัญชี และเรี ยกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นและค่ำปรับตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชี กำหนดหรื อสำนักหักบัญชีอำจดำเนิ นกำรอื่นใด
ตำมที่เห็นสมควร
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 400 กำรชำระหนี้และกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
410.03 การสิ้นสุ ดการเข้ าผูกพันหรื อแทนที่เป็ นคู่สัญญา
(1) กำรสิ้ นสุ ดควำมผูกพันหรื อแทนที่เป็ นคู่สญ
ั ญำของสำนักหักบัญชี
กำรเข้ำผูกพันหรื อแทนที่เป็ นคู่สัญญำในกำรซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำของสำนักหักบัญชี
กับสมำชิกตำมหลักเกณฑ์ 401 จะสิ้ นสุ ดลงเมื่อสำนักหักบัญชีได้จบั คู่สญ
ั ญำซื้ อขำยล่วงหน้ำตำมหลักเกณฑ์
410.02 โดยส ำนัก หัก บัญ ชี จ ะหลุด พ้น จำกภำระหนี้ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบทั้งปวงตำมสัญญำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำ และสมำชิกยังคงมีหน้ำที่ชำระหนี้ที่คำ้ งชำระต่อสำนักหักบัญชีให้เสร็ จสิ้ น
(2) ควำมผูกพันของสมำชิกในกำรส่ งมอบสิ นค้ำตำมสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่จบั คู่
เมื่อสำนักหักบัญชี ได้จบั คู่สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำตำมหลักเกณฑ์ 410.02 แล้ว สมำชิ กผูม้ ีฐำนะซื้ อ
จะมี ภำระผูกพันตำมสัญญำในกำรส่ งมอบสิ นค้ำรวมถึ งกำรชำระรำคำโดยตรงกับสมำชิ กผูม้ ี ฐำนะขำยที่
ได้รับกำรจับคู่ โดยสมำชิกคู่กรณี ที่ได้รับกำรจับคู่มีหน้ำที่ดูแลให้ลูกค้ำผูซ้ ้ื อและลูกค้ำผูข้ ำยปฏิบตั ิตำมภำระ
ผูกพันที่ เกิ ดขึ้ นตำมสัญญำที่ ได้รับกำรจับคู่ในกำรส่ งมอบสิ นค้ำโดยมีสิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดในกำร
ส่ งมอบสิ นค้ำตำมรำยละเอียดที่สำนักหักบัญชีกำหนด
410.04 การวางทรัพย์ สินเพื่อการส่ งมอบสิ นค้ า (Delivery Deposit)
สมำชิ กที่ได้รับกำรจับคู่สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำมีหน้ำที่วำงทรัพย์สินเพื่อกำรส่ งมอบสิ นค้ำต่อสำนัก
หักบัญชี ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และภำยในระยะเวลำที่สำนักหักบัญชี กำหนด โดยสำนักหักบัญชี อำจ
กำหนดประเภททรัพย์สินและหลักเกณฑ์กำรวำงทรัพย์สินเพื่อกำรส่ งมอบสิ นค้ำไว้แตกต่ำงกันตำมแบบของ
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำและตำมผูซ้ ้ื อหรื อผูข้ ำยได้ และสมำชิ กต้องวำงทรัพย์สินเพื่อกำรส่ งมอบสิ นค้ำแยก
ระหว่ำงบัญชี สมำชิ กและบัญชี ของลูกค้ำของสมำชิ ก และต้องไม่นำทรัพย์สินเพื่อกำรส่ งมอบสิ นค้ำในบัญชี
ของลูกค้ำต่ำงรำยมำหักกลบลบกัน
ให้นำควำมในหลักเกณฑ์หมวด 500 เรื่ องกำรบริ หำรและกำรคื นหลักประกันมำบังคับใช้โดย
อนุโลม ยกเว้นสำนักหักบัญชีจะกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น
410.05 การชาระราคาสิ นค้ าและค่ าใช้ จ่ายที่เกีย่ วข้ อง
สมำชิ กมีหน้ำที่ชำระและรับชำระรำคำสิ นค้ำและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนด ทั้งนี้ สำนักหักบัญชีอำจกำหนดแตกต่ำงกันตำมสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำได้
410.06 การผิดนัดส่ งมอบสิ นค้ า
หำกสมำชิ กฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ งไม่ปฏิ บตั ิ หน้ำที่ หรื อภำระผูกพันที่ เกี่ ยวข้องกับกำรส่ งมอบสิ นค้ำหรื อ
ปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และภำยในเวลำที่สำนักหักบัญชี กำหนด ให้ถือว่ำสมำชิ ก
รำยดังกล่ำวผิดนัดส่ งมอบสิ นค้ำ โดยสมำชิกฝ่ ำยที่ผิดนัดส่ งมอบสิ นค้ำตกลงยินยอมให้สำนักหักบัญชี บงั คับ
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 400 กำรชำระหนี้และกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
ทรัพย์สินเพื่อกำรส่ งมอบสิ นค้ำเพื่อนำมำชำระค่ำเสี ยหำยและค่ำใช้จ่ำยอันเนื่ องมำจำกกำรผิดนัดส่ งมอบสิ นค้ำ
ตำมควำมเสี ยหำยที่ เกิ ดขึ้ นจริ งให้แก่ สมำชิ กฝ่ ำยที่ ไม่ผิดนัดส่ งมอบสิ นค้ำ ทั้งนี้ กำรบังคับทรั พย์สินเพื่ อ
กำรส่ งมอบสิ นค้ำ ดังกล่ ำ วไม่ กระทบถึ งสิ ทธิ ข องสมำชิ กฝ่ ำยที่ ไม่ผิดนัดส่ งมอบสิ นค้ำ ที่ จะได้รับ ชดเชย
ค่ำเสี ยหำยจำกสมำชิกฝ่ ำยที่ผิดนัดส่ งมอบสิ นค้ำ
กำรผิดนัดส่ งมอบสิ นค้ำตำมวรรคหนึ่ ง สำนักหักบัญชี มีสิทธิ เรี ยกค่ำบริ หำรจัดกำรและค่ำใช้จ่ำยที่
เกี่ยวข้องรวมถึงค่ำปรับอันเกิดจำกกำรที่สมำชิกผิดนัดส่ งมอบสิ นค้ำจำกทรัพย์สินเพื่อกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชี กำหนด ทั้งนี้ สำนักหักบัญชี อำจกำหนดให้แตกต่ำงกัน
ได้ตำมแบบของสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ และหำกทรัพย์สินเพื่อกำรส่ งมอบสิ นค้ำไม่เพียงพอ สมำชิกฝ่ ำยที่ผิดนัด
ส่ งมอบสิ นค้ำมีหน้ำที่ ชำระค่ำบริ หำรจัดกำรและค่ำใช้จ่ำยรวมถึงค่ำปรับจนครบถ้วน ทั้งนี้ สำนักหักบัญชี
ไม่มีหน้ำที่ และควำมรั บผิ ดชอบในกำรจัด หำสิ นค้ำมำส่ งมอบหรื อรั บมอบสิ นค้ำรวมถึ งค่ ำเสี ย หำยและ
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสมำชิกคู่กรณี
เพื่อควำมเรี ยบร้อยในกำรชำระรำคำและส่ งมอบสิ นค้ำ สมำชิ กมีหน้ำที่แจ้งรำยกำรที่ผิดนัดส่ งมอบ
สิ นค้ำทั้งในส่ วนกำรชำระรำคำและส่ งมอบสิ นค้ำผ่ำนระบบกำรชำระหนี้ของสำนักหักบัญชีตำมเวลำที่สำนัก
หักบัญ ชี กำหนด โดยหำกสมำชิ กไม่ แ จ้งรำยกำรที่ ผิ ด นัด ดัง กล่ ำ วต่ อส ำนัก หักบัญชี ส ำนักหักบัญ ชี จ ะ
ดำเนิ นกำรสุ่ มเลื อกรำยกำรส่ งมอบสิ นค้ำของสมำชิ กและให้ถือว่ำรำยกำรดังกล่ำ วเป็ นรำยกำรที่ ผิ ด นัด
ส่ งมอบสิ นค้ำและสำนักหักบัญชีจะดำเนินกำรตำมกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผิดนัดส่ งมอบสิ นค้ำต่อไป
410.07 การส่ งมอบสิ นค้ าโดยทางเลือกอื่น (Alternative Delivery Procedures)
เมื่ อสำนักหักบัญชี แจ้งผลกำรจับคู่ สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำให้สมำชิ กผูม้ ี ฐำนะซื้ อและสมำชิ กผูม้ ี
ฐำนะขำยทรำบแล้ว หำกสมำชิ กคู่กรณี ประสงค์จะส่ งมอบสิ นค้ำโดยทำงเลือกอื่น และไม่ขอใช้บริ กำรของ
สำนักหักบัญชี สมำชิกคู่กรณี ดงั กล่ำวมีหน้ำที่แจ้งสำนักหักบัญชีตำมวิธีกำรและภำยในเวลำที่สำนักหักบัญชี
กำหนดเพื่อให้สำนักหักบัญชีปลดภำระผูกพันของสมำชิกที่ได้รับกำรจับคู่ดงั กล่ำว
410.08 บุคคลที่เกีย่ วข้ องกับการส่ งมอบสิ นค้ า
เพื่ อ ให้กำรส่ งมอบสิ นค้ำ เป็ นไปด้วยควำมเรี ย บร้ อย สมำชิ กอำจมอบหมำยบุ ค คลดัง ต่ อ ไปนี้
โดยปฏิ บ ัติ ต ำมหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก ำร และรำยชื่ อ ที่ สำนัก หัก บัญ ชี กำหนดเพื่ อ ดำเนิ น กำรแทนสมำชิ ก
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นกำรส่ ง มอบสิ น ค้ำ โดยสำนักหักบัญชี อำจกำหนดไว้แตกต่ ำงกันตำมสัญญำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำแต่ละประเภท
(1) ผูด้ ูแลกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
(2) ตัวแทนกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
(3) ผูร้ ับฝำกทรัพย์สิน
(4) ผูต้ รวจสอบคุณภำพสิ นค้ำ
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 400 กำรชำระหนี้และกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
ในกำรมอบหมำยบุ ค คลตำมวรรคหนึ่ ง สมำชิ ก ยัง คงมี สิ ท ธิ หน้ำ ที่ และควำมรั บ ผิ ด ชอบใน
กำรดำเนินกำรใดๆ เพื่อประโยชน์ในกำรส่ งมอบสิ นค้ำแม้จะมีกำรมอบหมำยบุคคลตำมวรรคหนึ่งก็ตำม
(*ความในหมวด 410 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับ
สั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า ) หมวด 400 การชาระหนีแ้ ละการส่ งมอบสิ นค้ า ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่
วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็ นต้ นไป)

**************************
(*ความในหมวด 400 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับ
สั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า ) หมวด 400 การชาระหนีแ้ ละการส่ งมอบสิ นค้ า ลงวันที่ 18 ธั นวาคม 2558 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่
วันที่ 4 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป)
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