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*วธีิปฏิบัต ิ

หมวด 400 การช าระหนีแ้ละการส่งมอบสินค้า 
 
402 การช าระหนีด้้วยระบบการช าระหนี้ 
402.01 มาตรฐานระบบคอมพวิเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ในการเช่ือมต่อกบัระบบการช าระหนี้ 

สมำชิกอำจต่อเช่ือมระบบคอมพิวเตอร์ของสมำชิกกบัระบบกำรช ำระหน้ีเมื่อไดร้ับอนุญำตเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรจำกส ำนกัหกับญัชีโดยระบบคอมพิวเตอร์ของสมำชิกตอ้งประกอบดว้ยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และชุดค ำสัง่คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นกำรเช่ือมต่อกบัระบบกำรช ำระหน้ี ซ่ึงระบบคอมพิวเตอร์ของสมำชิกดงักล่ำว
ตอ้งมีกำรท ำงำนท่ีไดม้ำตรฐำนตำมท่ีก ำหนดโดยส ำนกัหักบญัชีหรือบุคคลท่ีส ำนกัหักบญัชีมอบหมำยให้
เป็นผูใ้หบ้ริกำร 

 
402.02 การเช่ือมต่ออุปกรณ์คอมพวิเตอร์  

(1) สมำชิกอำจเช่ือมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสมำชิกเขำ้กบัระบบกำรช ำระหน้ีเพ่ือใชใ้นกำรบนัทึก
หรือรับขอ้มูลจำกระบบกำรช ำระหน้ีท่ีไดมี้กำรเช่ือมต่อนั้น กำรเช่ือมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดงักล่ำวตอ้งไดรั้บ
อนุญำตจำกส ำนกัหกับญัชีตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

(2)  สมำชิกอำจใหบุ้คคลอ่ืนใดท่ีไดรั้บอนุญำตจำกสมำชิกเช่ือมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เขำ้กบัระบบ
คอมพิวเตอร์ของสมำชิกซ่ึงเช่ือมต่อกบัระบบกำรช ำระหน้ี เพ่ือใหบุ้คคลดงักล่ำวสำมำรถบนัทึกขอ้มูลเขำ้มำใน
ระบบคอมพิวเตอร์ของสมำชิกไดโ้ดยตรง หรือเพ่ือให้บุคคลดงักล่ำวไดรั้บขอ้มูลท่ีไดจ้ำกระบบกำรช ำระหน้ี
ทำงกำรเช่ือมต่อนั้น กำรเช่ือมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดงักล่ำวตอ้งไดรั้บอนุญำตจำกส ำนกัหกับญัชีตำมหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  

(3)  สมำชิกตอ้งรับผิดในควำมเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดหรืออำจเกิดข้ึนแก่ระบบกำรช ำระหน้ีซ่ึงเกิดจำก
กำรเช่ือมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสมำชิกหรือกำรใหบุ้คคลอ่ืนใดเช่ือมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบุคคล
นั้นเขำ้กบัระบบคอมพิวเตอร์ของสมำชิกซ่ึงเช่ือมต่อกบัระบบกำรช ำระหน้ีไม่ว่ำกรณีใดๆ 

 
402.03 การตดิตั้งอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 

(1) สมำชิกตอ้งติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกบัระบบกำรช ำระหน้ีเฉพำะในท่ีท ำกำรแต่ละ
แห่งของสมำชิกเท่ำนั้น ยกเวน้สมำชิกไดรั้บอนุญำตจำกส ำนกัหักบญัชีในกรณีท่ีสมำชิกประสงค์จะท ำกำรติดตั้ง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดงักล่ำวนอกท่ีท ำกำรของสมำชิก 
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(2) สมำชิกตอ้งแจง้ใหส้ ำนกัหักบญัชีทรำบถึงสถำนท่ีติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชนิดและจ ำนวนของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดงักล่ำว รวมทั้งหน่วยงำนและบุคลำกรผูรั้บผิดชอบ ตลอดจนนโยบำยกำรอนุญำตใหใ้ชง้ำน
ระบบคอมพิวเตอร์ของสมำชิกภำยในระยะเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

 
402.04 การใช้ระบบคอมพวิเตอร์หรือชุดค าส่ังคอมพวิเตอร์ที่สมาชิกใช้เช่ือมต่อกบัระบบการช าระหนี ้

 (1) สมำชิกอำจใชชุ้ดค ำสั่งคอมพิวเตอร์ของตนเองหรือผูพ้ฒันำระบบในกำรเช่ือมต่อกบัระบบ
กำรช ำระหน้ีไดเ้ม่ือไดรั้บอนุญำตจำกส ำนกัหกับญัชีตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 (1.1) สมำชิกตอ้งยื่นเอกสำรหรือส่ือท่ีแสดงรำยละเอียดของชุดค ำสั่งคอมพิวเตอร์ตำมท่ีส ำนกั
หกับญัชีก ำหนด โดยสมำชิกตอ้งรับรองว่ำระบบคอมพิวเตอร์ของสมำชิกมีกำรท ำงำนท่ีถูกตอ้งตำมและไม่ขดั
หรือแยง้ต่อข้อก ำหนดของส ำนักหักบัญชี รวมทั้ งไม่ท ำให้เ กิดควำมเสียหำยแก่ระบบกำรช ำระหน้ี
และมีกำรด ำเนินกำรท่ีไดม้ำตรฐำนท่ีก ำหนดตำมหลกัเกณฑ ์402.06   

 (1.2) ในกรณีท่ีสมำชิกใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดค ำสั่งคอมพิวเตอร์ซ่ึงพฒันำโดยผูพ้ ัฒนำ
ระบบ สมำชิกตอ้งให้ผูพ้ฒันำระบบดงักล่ำวรับรองว่ำตนเองมีคุณสมบติัตำม (2) พร้อมทั้งรับรองว่ำชุดค ำสั่ง
คอมพิวเตอร์หรือกำรท ำงำนของระบบคอมพิวเตอร์ของสมำชิกดงักล่ำว มีกำรท ำงำนท่ีถูกตอ้งตำมและไม่ขดัหรือ
แยง้ต่อข้อก ำหนดของส ำนักหักบัญชี รวมทั้ งไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ระบบกำรช ำระหน้ี และมีกำร
ด ำเนินกำรท่ีไดม้ำตรฐำนท่ีก ำหนดตำมหลกัเกณฑ ์402.06 
 ส ำนกัห ักบญัชีอำจก ำหนดให้สมำชิกจดัให ้มีหรือท ำกำรเปลี่ยนแปลงผูท้  ำกำร
ตรวจสอบและรับรองกำรท ำงำนของระบบคอมพิวเตอร์และชุดค ำสัง่คอมพิวเตอร์ไดต้ำมท่ีเห็นสมควร 

 (1.3)  ระบบคอมพิวเตอร์และ/หรือชุดค ำสั่งคอมพิวเตอร์ของสมำชิกและ/หรือผูพ้ฒันำระบบ 
ตอ้งผำ่นกำรทดสอบกำรท ำงำนตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

(2) ผูพ้ฒันำระบบของสมำชิกตอ้งมีหรือด ำรงคุณสมบติัตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (2.1)  มีฐำนะทำงกำรเงินท่ีมัน่คงและไม่มีควำมเส่ียงท่ีอำจมีผลกระทบใหไ้ม่สำมำรถด ำเนินธุรกิจ

ไดอ้ยำ่งมัน่คง 
 (2.2) มีผลงำนดำ้นกำรพฒันำและกำรใหบ้ริกำรดำ้นชุดค ำสั่งคอมพิวเตอร์ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อน

ยื่นค ำขอหรือภำยในระยะเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีเห็นสมควร 
 (2.3) มีผูบ้ริหำรท่ีมีควำมสำมำรถ ควำมซ่ือสัตย ์มีจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ และมี

ประสบกำรณ์ในธุรกิจดำ้นพฒันำระบบคอมพิวเตอร์  
 (2.4) มีระบบกำรจดักำรดำ้นกำรพฒันำและให้บริกำรชุดค ำสั่งคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นท่ียอมรับตำม

มำตรฐำนสำกลหรือมำตรฐำนท่ีส ำนกัหกับญัชียอมรับ 
 (2.5) มีบุคลำกรท่ีเพียงพอซ่ึงมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในงำนดำ้นกำรพฒันำและ

ใหบ้ริกำรดำ้นชุดค ำสัง่คอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบัระบบกำรช ำระหน้ี 
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 (3) ในกรณีท่ีส ำนกัหกับญัชีเห็นวำ่ผูพ้ฒันำระบบของสมำชิกไม่สำมำรถด ำรงคุณสมบติัดงักล่ำว หรือ
รับรองกำรท ำงำนของระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดค ำสั่งคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกบัระบบกำรช ำระหน้ีไม่ถูกตอ้ง
ซ่ึงอำจท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ระบบกำรช ำระหน้ี ส ำนกัหกับญัชีอำจหำ้มสมำชิกใชร้ะบบคอมพิวเตอร์หรือ
ชุดค ำสั่งคอมพิวเตอร์ดงักล่ำวหรือก ำหนดใหส้มำชิกท ำกำรเปล่ียนแปลงผูพ้ฒันำระบบ หรือด ำเนินกำรอ่ืนใด
ตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีเห็นสมควร 

(4) สมำชิกตอ้งรับผิดในควำมเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดหรืออำจเกิดข้ึนแก่ระบบกำรช ำระหน้ีซ่ึงเกิดจำกกำร
ใชชุ้ดค ำสัง่คอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้ช่ือมต่อกบัระบบกำรช ำระหน้ี 

ในกรณีท่ีสมำชิกเป็นสมำชิกของตลำดสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ซ่ึงไดรั้บอนุญำตให้เช่ือมต่ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นกำรซ้ือขำยและมีกำรยื่นเอกสำรและหลกัฐำนตำมหลกัเกณฑท่ี์ตลำดสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้
ก ำหนดแลว้ ส ำนักหักบญัชีอำจพิจำรณำยกเวน้กำรเรียกให้สมำชิกยื่นเอกสำรหรือส่ือท่ีแสดงรำยละเอียดของ
ชุดค ำสั่งคอมพิวเตอร์ตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกัหักบญัชีหรืออำจเรียกให้ยื่นเอกสำรและหลกัฐำนอ่ืนเพ่ิมเติม
ไดต้ำมท่ีเห็นสมควร 

 
402.05  การเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขเพิม่เตมิเกีย่วกบัระบบคอมพวิเตอร์ของสมาชิก 
 (1) ในกรณีท่ีสมำชิกต้องกำรจะเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์ของ
สมำชิกดงัต่อไปน้ี ให้สมำชิกด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์402.04 (1) ก่อนท่ีจะเร่ิมใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของ
สมำชิกท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมแลว้ 
  (1.1) เปล่ียนแปลงผูพ้ฒันำระบบ 
 (1.2) เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีของชุดค ำสัง่คอมพิวเตอร์ 
 (1.3) เปลี่ยนแปลงฟังก์ชนักำรท ำงำนของระบบคอมพิวเตอร์ของสมำชิกในส่วนท่ีเช่ือมต่อ
กบัระบบกำรช ำระหน้ี  
 (1.4) เร่ืองอ่ืนๆ ตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 
 (2) ในกรณีท่ีสมำชิกต้องกำรจะเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์
ของสมำชิกดังต่อไปน้ี ให้สมำชิกรำยงำนให้ส ำนักหักบัญชีทรำบตำมแบบท่ีส ำนักหักบัญชีก ำหนดโดย
ด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์402.04 (1) (1.1) และ (1.2) ก่อนท่ีจะเร่ิมใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของสมำชิกท่ีมีกำร
เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมแลว้ 
 (2.1) เปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของระบบเครือข่ำยของระบบคอมพิวเตอร์ของสมำชิกท่ีเช่ือมต่อ
กบัระบบกำรช ำระหน้ี (Network Architecture) 
 (2.2) เปล่ียนแปลงสถำนท่ีตั้ งของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิวเตอร์ของ
สมำชิกท่ีเช่ือมต่อกบัระบบกำรช ำระหน้ี   
 (2.3) เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 
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 (3) ในกรณีท่ีสมำชิกเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ของสมำชิกดงัต่อไปน้ี 
สมำชิกตอ้งรำยงำนใหส้ ำนกัหกับญัชีทรำบตำมแบบและภำยในระยะเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 
 (3.1) เปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของระบบเครือข่ำยของระบบคอมพิวเตอร์ (Network Architecture) 
ของส ำนกังำนสำขำของสมำชิก 
 (3.2) เปล่ียนแปลงฟังก์ชันกำรท ำงำนของระบบคอมพิวเตอร์ของสมำชิกในส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
ระบบกำรช ำระหน้ีท่ีนอกเหนือจำก (1.3) 
 (3.3) เปล่ียนแปลงสถำนท่ีตั้งของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิวเตอร์ของส ำนักงำน
สำขำของสมำชิก 
 (3.4) เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขกำรด ำเนินกำรบริหำรและควบคุมระบบรักษำควำมปลอดภยัใน
กำรปฏิบติังำน (Security Management) 
 (3.5) เร่ืองอ่ืนๆ ตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 
 (4) สมำชิกตอ้งมีมำตรกำรควบคุมดูแลกำรแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ของ
สมำชิกท่ีใชเ้ช่ือมต่อกบัระบบกำรช ำระหน้ีท่ีส ำนกัหกับญัชีอนุญำตอยำ่งเคร่งครัดเพ่ือป้องกนัควำมเสียหำยท่ีอำจ
เกิดแก่ระบบกำรช ำระหน้ี 

ในกรณีท่ีสมำชิกเป็นสมำชิกของตลำดสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ซ่ึงมีกำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงหรือ
แกไ้ขเพิ่มเติมเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นกำรซ้ือขำยของสมำชิกตำมหลกัเกณฑท่ี์ตลำดสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหนำ้ก ำหนดแลว้ ส ำนกัหกับญัชีอำจพิจำรณำยกเวน้กำรเรียกใหส้มำชิกรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข
เพิ่มเติมเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกัหกับญัชีหรืออำจเรียกใหร้ำยงำนเพ่ิมเติมไดต้ำมท่ี
เห็นสมควร 
 
402.06 การมคีวามพร้อมในการใช้ระบบคอมพวิเตอร์ของสมาชิก  

สมำชิกตอ้งมีควำมพร้อมในกำรใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของสมำชิก ดงัต่อไปน้ี 
(1) สมำชิกตอ้งจดัใหมี้กำรบริหำรและควบคุมระบบรักษำควำมปลอดภยัในกำรปฏิบติังำน (Security 

Management) ดงัต่อไปน้ีท่ีไดม้ำตรฐำนท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนดแนบทำ้ยวิธีปฏิบติัน้ี 
(1.1) มีระบบรักษำควำมปลอดภัยในสถำนท่ีตั้ งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสมำชิก (Physical 

Security) ท่ีต่อเช่ือมกบัระบบกำรช ำระหน้ี  
(1.2) มีระบบกำรป้องกนัไม่ให้บุคคลอ่ืนท่ีไม่ไดรั้บอนุญำตเขำ้สู่ระบบและสำมำรถรับรู้หรือ

เปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีไดจ้ำกระบบกำรช ำระหน้ี (Network Security) 
(1.3) มีระบบกำรตรวจสอบยืนยนัผูใ้ชร้ะบบว่ำเป็นผูไ้ดรั้บอนุญำตและมีกำรป้องกนัควำมลบั

ของลูกคำ้ (User Authentication and Privacy) 
(1.4) มีมำตรฐำนรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูล (Information Security Standard) 
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(1.5) เร่ืองอ่ืนๆ ตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 
(2) สมำชิกตอ้งจดัให้มีแผนส ำรองและระบบส ำรองของระบบคอมพิวเตอร์ของสมำชิกท่ีเช่ือมต่อกบั

ระบบกำรช ำระหน้ีท่ีจะสำมำรถท ำงำนไดท้นัที เพ่ือรองรับในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร์ของสมำชิกดงักล่ำว
ไม่สำมำรถท ำงำนไดต้ำมปกติ และจดัใหมี้กำรทดสอบระบบส ำรองดงักล่ำวอย่ำงนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยสมำชิก
ตอ้งรำยงำนแผนส ำรองและระบบส ำรองดงักล่ำวพร้อมผลกำรทดสอบระบบส ำรองให้ส ำนกัหักบญัชีทรำบ
ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด  

(3) สมำชิกตอ้งเขำ้ร่วมกำรทดสอบระบบกำรช ำระหน้ี ระบบกำรช ำระหน้ีส ำรองและกำรใชร้ะบบ
คอมพิวเตอร์ส ำรองท่ีส ำนกัหักบญัชีจดัเตรียมไวใ้ห้สมำชิกในกรณีท่ีระบบส ำรองของสมำชิกไม่สำมำรถท ำงำน
ไดต้ำมปกติตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนดและรำยงำนผลกำรทดสอบดงักล่ำวมำยงัส ำนกัหกับญัชี โดยกำรรำยงำน
ผลกำรทดสอบตอ้งใหผู้มี้อ  ำนำจลงนำมท่ีสมำชิกไดแ้จง้รำยช่ือต่อส ำนกัหกับญัชีรับรองรำยงำนดงักล่ำว     

(4) สมำชิกตอ้งจดัใหมี้บุคลำกรในกำรดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของสมำชิกท่ีเช่ือมต่อกบัระบบกำรช ำระหน้ี
อยำ่งเพียงพอ เพ่ือประสำนงำนกบัส ำนกัหกับญัชีในช่วงเวลำท ำกำรและนอกเวลำท ำกำร  

(5) สมำชิกตอ้งรับรองระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดค ำสั่งคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นกำรเช่ือมต่อกบัระบบกำรช ำระหน้ี
ตำมหลกัเกณฑ ์402.04 (2) (2.1) และ (2.2) ทุก 2 ปี 
 

405 การช าระหนี ้
405.02/1 มูลค่าเงนิชดเชยการเล่ือนการส่งมอบสินค้า 

ส ำนักหักบญัชีจะค ำนวณเงินชดเชยกำรเล่ือนกำรส่งมอบสินคำ้ส ำหรับกำรถือครองฐำนะสัญญำ 
ซ้ือขำยล่วงหนำ้ท่ีก ำหนดให้ส่งมอบสินคำ้ท่ีคงคำ้งจำกกำรแจง้ควำมประสงค์ในกำรส่งมอบสินคำ้ (Tender 
Notification Request) โดยค ำนวณจำกจ ำนวนฐำนะสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และอตัรำต่อสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 
ทั้งน้ี ตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร เง่ือนไข และภำยในเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 
 
405.06 ก าหนดเวลาช าระหนี ้
 สมำชิกมีหนำ้ท่ีปฏิบติัตำมรำยงำนเพ่ือกำรช ำระหน้ีท่ีส ำนกัหักบญัชีจดัท ำและจดัส่งให้สมำชิกผ่ำน
ระบบกำรช ำระหน้ี ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีส ำนักหักบญัชีจดัส่งรำยงำนดังกล่ำวให้สมำชิกก่อน
ตลำดสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เปิดท ำกำร  
 

*407 การโอนฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 - 

(*ความในหลักเกณฑ์ 407 เดิมถูกยกเลิก โดยวิธีปฏิบัติของส านักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) 
หมวด 400 การช าระหนีแ้ละการส่งมอบสินค้า ลงวนัท่ี 29 มกราคม 2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป) 
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410  การส่งมอบสินค้า 
 สมำชิกท่ีไดรั้บกำรจบัคู่สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้มีหนำ้ท่ีปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร เง่ือนไข และ
ภำยในเวลำตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนดซ่ึงแตกต่ำงกนัในแต่ละสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ได ้
 
410.01 การแจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสินค้า (Tender Notification Request) 
 กำรแจ้งควำมประสงค์ในกำรส่งมอบสินค้ำต่อส ำนักหักบัญชีให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำร 
เง่ือนไข และภำยในเวลำตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด โดยตอ้งมีรำยกำรอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1) เลขท่ีบญัชีเกบ็ฐำนะสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ในระบบงำนของส ำนกัหกับญัชี (Account Number) 
(2) จ ำนวนฐำนะสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ท่ีประสงคจ์ะส่งมอบสินคำ้ (Position) 
(3) สญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เดือนท่ีประสงคจ์ะส่งมอบสินคำ้ (Series Month)  
(4) ฐำนะสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ดำ้นซ้ือหรือขำย (Long or Short) 

 (5) รำยกำรอ่ืนใดท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  
 
410.02  การจบัคู่สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่ก าหนดให้ส่งมอบสินค้า 
 ส ำนกัหกับญัชีจะจบัคู่สญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ท่ีก ำหนดใหส่้งมอบสินคำ้ตำมควำมประสงคข์องสมำชิก
ผูมี้ฐำนะซ้ือและสมำชิกผูฐ้ำนะขำย (Mutual Preference) หรือตำมปริมำณกำรส่งมอบสินคำ้ (Quantity) หรือ
เวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีไดรั้บแจง้ควำมประสงคใ์นกำรส่งมอบสินคำ้ (Time) หรือสถำนท่ีส่งมอบสินคำ้ (Delivery 
Place) หรือ กำรสุ่มเลือก (Random) หรือหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  
 ส ำนกัหกับญัชีอำจก ำหนดหลกักำรจบัคู่ท่ีแตกต่ำงกนัในแต่ละสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ได ้
 ในกำรจบัคู่สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ หำกสมำชิกรำยใดมีกำรถือครองสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ไม่ครบ
หน่วยส่งมอบ สมำชิกรำยดงักล่ำวมีหนำ้ท่ีตอ้งช ำระค่ำปรับต่อส ำนกัหักบญัชี และหำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงท่ี
ไดรั้บกำรจบัคู่มีค่ำใชจ่้ำยเกิดข้ึนจำกกรณีดงักล่ำว ส ำนักหักบญัชีอำจเรียกเก็บค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนเพ่ือน ำไป
ชดเชยใหแ้ก่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงยกเวน้คู่สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ตกลงยินยอมว่ำไม่เรียกร้องค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน
ดงักล่ำว 
 
410.04 การวางทรัพย์สินเพ่ือการส่งมอบสินค้า (Delivery Deposit) 

ส ำนักหักบญัชีจะค ำนวณมูลค่ำทรัพยสิ์นเพ่ือกำรส่งมอบสินคำ้จำกฐำนะสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำท่ี
ไดรั้บกำรจบัคู่ เพ่ือรองรับกำรเปล่ียนแปลงของรำคำสินคำ้ในช่วงระยะเวลำของกำรส่งมอบสินคำ้ท่ีระดบัควำม
เช่ือมัน่อยำ่งนอ้ยร้อยละ 99 โดยก ำหนดประเภท อตัรำ วิธีกำรวำง กำรถอน และกำรคืน ตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร 
เง่ือนไข และภำยในเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 
 ส ำนกัหกับญัชีจะคืนทรัพยสิ์นเพ่ือกำรส่งมอบสินคำ้ภำยหลงัค่ำบริหำรจดักำร (ถำ้มี) ภำยในวนัท ำกำร
ถดัจำกกำรส่งมอบสินคำ้แลว้เสร็จ 
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 *กำรค ำนวณตำมวรรคหน่ึง ส ำนกัหกับญัชีจะค ำนวณค่ำควำมผนัผวนดว้ยวิธี Exponentially Weighted 
Moving Average โดยใชค่้ำอตัรำลดตำมเวลำ (Decay Factor) และมีค่ำควำมผนัผวนขั้นต ่ำตำมท่ีส ำนกัหกับญัชี
ก ำหนด โดยจะประมวลผลจำกขอ้มูลกำรเปล่ียนแปลงรำคำสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ หรือรำคำสินคำ้อำ้งอิงในรอบ
ระยะเวลำอยำ่งนอ้ย 250 วนัท ำกำรยอ้นหลงั  

(*ความในวรรคท้ายของหลักเกณฑ์ 410.04 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยวิธีปฏิบัติของส านักหักบัญชี 
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 400 การช าระหนีแ้ละการส่งมอบสินค้า ลงวันท่ี 31 มกราคม 2562 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วนัท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป) 

 
410.05 การช าระราคาสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกีย่วข้อง 
 ส ำนกัหกับญัชีจะค ำนวณรำคำสินคำ้โดยใชร้ำคำส ำหรับกำรช ำระรำคำ (Settlement Price) หรือรำคำ
ส ำหรับกำรส่งมอบหรือใชอ้ำ้งอิงเพ่ือค ำนวณส่วนต่ำงของรำคำเพ่ือใชใ้นกำรช ำระหน้ีในวนัซ้ือขำยวนัสุดทำ้ย 
(Final Settlement Price) หรือรำคำส ำหรับกำรส่งมอบสินคำ้ (Delivery Price) แลว้แต่กรณี ณ วนัท่ีแจง้ควำม
ประสงคใ์นกำรส่งมอบสินคำ้ โดยสมำชิกมีหนำ้ท่ีช ำระและรับช ำระรำคำสินคำ้และค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งตำม
หลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเง่ือนไขท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

 กำรค ำนวณรำคำสินค้ำและค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องตำมวรรคหน่ึง หำกค ำนวณโดยอำ้งอิงสกุลเงิน
ต่ำงประเทศและมีกำรปรับมูลค่ำเป็นสกลุเงินบำท ส ำนกัหกับญัชีอำจค ำนวณตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีส ำนกั
หกับญัชีก ำหนด 

 
410.06 การผดินัดส่งมอบสินค้า 

หำกเกิดกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวำ่สมำชิกผิดนดัส่งมอบสินคำ้ 
(1)  ไม่วำงทรัพยสิ์นเพ่ือกำรส่งมอบสินคำ้หรือวำงทรัพยสิ์นเพ่ือกำรส่งมอบสินคำ้ไม่ครบถว้น 
(2)  ไม่ส่งค ำบอกกล่ำวรำยละเอียดของกำรส่งมอบสินคำ้  
(3)  ไม่ช ำระรำคำสินคำ้หรือค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งหรือช ำระไม่ครบถว้น 
(4)  ไม่ส่งมอบสินคำ้หรือส่งมอบสินคำ้ไม่ครบถว้นตำมรำยละเอียดท่ีก ำหนดตำม (2) หรือสินคำ้มี

คุณภำพไม่เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในแบบของสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 
(5)  ไม่ปฏิบติัหนำ้ท่ีหรือภำระผูกพนัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรส่งมอบสินคำ้ ตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร 

และเง่ือนไขท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 
สมำชิกฝ่ำยท่ีไม่ผิดนดัส่งมอบสินคำ้มีหนำ้ท่ีแจง้ส ำนกัหกับญัชีเพ่ือทรำบภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ี

เกิดกำรผิดนดัส่งมอบสินคำ้ยกเวน้กำรผิดนดัส่งมอบสินคำ้ตำมวรรคหน่ึง (1) ส ำนกัหักบญัชีจะแจง้สมำชิก
คู่กรณี โดยส ำนกัหักบญัชีอำจปลดภำระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรส่งมอบสินคำ้ของสมำชิกและบงัคบัช ำระ
ค่ำเสียหำย ค่ำบริหำรจดักำรและค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งตำมจ ำนวนท่ีเกิดข้ึนจริง รวมถึงค่ำปรับจำกทรัพยสิ์นเพ่ือ
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กำรส่งมอบสินคำ้ตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร เง่ือนไข และภำยในเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด ทั้งน้ี ไม่เกินจ ำนวน
ทรัพยสิ์นเพ่ือกำรส่งมอบสินคำ้ โดยใหค้ ำนวณค่ำเสียหำยดงักล่ำวขำ้งตน้ตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) สมำชิกฝ่ำยท่ีไม่ผิดนดัส่งมอบสินคำ้ก ำหนดรำคำสินคำ้ท่ีเหมำะสม โดยรำคำดงักล่ำวตอ้งเป็น
รำคำท่ีตกลงร่วมกนัระหวำ่งสมำชิกคู่กรณี และแจง้รำคำดงักล่ำวใหส้ ำนกัหกับญัชีทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรถดั
จำกวนัท่ีเกิดกำรผิดนดั 

(2) ส ำนกัหกับญัชีจะค ำนวณมูลค่ำส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำสินคำ้ตำม (1) กบัรำคำส ำหรับกำรช ำระ
รำคำ (Settlement Price) ของวนัท่ีจบัคู่สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ หรือรำคำส ำหรับกำรส่งมอบหรือใชอ้ำ้งอิง
เพ่ือค ำนวณส่วนต่ำงของรำคำเพ่ือใชใ้นกำรช ำระหน้ีในวนัซ้ือขำยวนัสุดทำ้ย (Final Settlement Price) หรือรำคำ
ส ำหรับกำรส่งมอบสินคำ้ (Delivery Price)  และส ำนักหักบญัชีจะน ำทรัพยสิ์นเพ่ือกำรส่งมอบสินคำ้มำช ำระ
มูลค่ำส่วนต่ำงดงักล่ำวใหแ้ก่สมำชิกฝ่ำยท่ีไม่ผิดนดัส่งมอบสินคำ้  
 
410.07 การส่งมอบสินค้าโดยทางเลือกอ่ืน (Alternative Delivery Procedures) 
 กำรแจง้กำรส่งมอบสินคำ้โดยทำงเลือกอ่ืนต่อส ำนักหักบญัชี ให้สมำชิกคู่กรณีฝ่ำยหน่ึงฝ่ำยใดแจง้
เลขท่ีรำยกำรจบัคู่ (Matching ID) และรำยกำรอ่ืนใดตำมท่ีส ำนกัหักบญัชีก ำหนด เพ่ือใหส้มำชิกคู่กรณีอีกฝ่ำย
หน่ึงรับรองกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวภำยในวนัท่ีท ำรำยกำรตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข และภำยในเวลำ 
ตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 
 
410.08 บุคคลที่เกีย่วข้องกบัการส่งมอบสินค้า  
410.08 (1)  ผู้ดูแลการส่งมอบสินค้า  

ผูดู้แลกำรส่งมอบสินคำ้ท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกสมำชิกจะตอ้งเป็นผูมี้รำยช่ือตำมท่ีส ำนกัหักบญัชี
ก ำหนด โดยมีหน้ำท่ีดูแลเก่ียวกับกำรส่งมอบสินคำ้ของสมำชิกหรือลูกคำ้ของสมำชิก 
 
410.08 (2)  ตวัแทนการส่งมอบสินค้า  
 ตวัแทนกำรส่งมอบสินคำ้ท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกสมำชิกจะตอ้งเป็นผูมี้รำยช่ือตำมท่ีส ำนกัหักบญัชี
ก ำหนด โดยมีหนำ้ท่ีใหบ้ริกำรแก่สมำชิกและลูกคำ้ของสมำชิกในกำรฝำก กำรถอน และกำรตรวจสอบคุณภำพ
สินคำ้ และด ำเนินกำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1) รับมอบสินค้ำจำกสมำชิกและ/หรือลูกค้ำของสมำชิกเพื่อน ำสินค้ำดังกล่ำวเข้ำฝำก
กับผูรั้บฝำกทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกสมำชิกตำมหลกัเกณฑ ์410.08 (3) 

(2) ด ำเนินกำรถอนสินค ้ำ ท่ีฝำกไวก้ับผูรั้บฝำกทรัพย์สินท่ีได้รับมอบหมำยจำกสมำชิกตำม
หลกัเกณฑ ์410.08 (3) ตำมจ ำนวนท่ีไดรั้บแจง้จำกสมำชิก 



วิธีปฏิบติัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้) 
หมวด 400 กำรช ำระหน้ีและกำรส่งมอบสินคำ้ 
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(3) ตรวจสอบคุณภำพสินค้ำตำม (1) และ (2) เพื่อให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในแบบของ
สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำและตำมท่ีส ำนักหักบัญชีก ำหนด ก่อนน ำสินค้ำเข้ำฝำกหรือถอนสินค้ำท่ีฝำก
กับผูรั้บฝำกทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกสมำชิกตำมหลกัเกณฑ ์410.08 (3)  

(4) ด ำ เ นินกำร อ่ืนใด ท่ี เ ก่ี ย วข้อ งกับกำรท ำ หน้ำ ท่ี เ ป็นตัว แทนกำร ส่ งมอบ สินค้ำ  
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีส ำนักหักบัญชีก ำหนด   
 
410.08 (3) ผู้รับฝากทรัพย์สิน  
 ผูรั้บฝำกทรัพย์สินท่ีได้รับมอบหมำยจำกสมำชิกจะต้องเป็นผูมี้รำยช่ือตำมท่ีส ำนักหักบัญชี
ก ำหนด โดยมีหนำ้ท่ีรับฝำกและเก็บรักษำสินคำ้ท่ีน ำเขำ้ฝำกและท ำกำรถอนสินคำ้ท่ีฝำกผ่ำนตวัแทนกำรส่งมอบ
สินคำ้ท่ีไดรั้บมอบหมำยโดยสมำชิกตำมจ ำนวนท่ีสมำชิกแจง้ โดยสมำชิกมีหนำ้ท่ีจดัท ำบญัชีทรัพยสิ์นของ
ลูกคำ้แต่ละรำยท่ีฝำกไวก้บัผูรั้บฝำกทรัพยสิ์นแยกออกจำกบญัชีทรัพยสิ์นของสมำชิก 

ในกำรมอบหมำยบุคคลเป็นผูรั้บฝำกทรัพยสิ์นของสมำชิกเพ่ือด ำเนินกำรตำมวรรคหน่ึง ส ำนกั
หักบญัชีอำจจดัให้มีขอ้ตกลงเพ่ือก ำหนดหน้ำท่ีในกำรเป็นผูเ้ก็บรักษำทรัพยสิ์นของสมำชิกและลูกค้ำของ
สมำชิกตำมท่ีเห็นสมควร 
 
410.08 (4)  ผู้ตรวจสอบคุณภาพสินค้า  

ผูต้รวจสอบคุณภำพสินคำ้ท่ีได้รับมอบหมำยจำกสมำชิกจะต้องเป็นผูมี้รำยช่ือตำมท่ีส ำนัก 
หกับญัชีก ำหนด โดยมีหนำ้ท่ีให้บริกำรแก่สมำชิกและลูกค้ำของสมำชิกในกำรตรวจสอบคุณภำพสินค้ำ
ตำมท่ีก ำหนดในแบบของสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และตำมท่ีส ำนกัหักบญัชีก ำหนด ในกรณีท่ีมีข ้อโต้แย ้ง
เก่ียวกับคุณภำพของสินค้ำท่ีมีกำรส่งมอบหรือรับมอบแล้วแต่กรณี  
 

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

 
(*วิธีปฏิบัติของส านักหักบัญชี หมวด 400 การช าระหนีแ้ละการส่งมอบสินค้า เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ วิธีปฏิบัติของ 

ส านักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 400 การช าระหนีแ้ละการส่งมอบสินค้า ลงวันท่ี 26 กันยายน 2559 
ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) 

 
 


