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วิธีปฏิบตั ิของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
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*วิธีปฏิบัติ
หมวด 400 การชาระหนีแ้ ละการส่ งมอบสินค้า
402

การชาระหนีด้ ้ วยระบบการชาระหนี้

402.01 มาตรฐานระบบคอมพิวเตอร์ ของสมาชิกที่ใช้ ในการเชื่ อมต่ อกับระบบการชาระหนี้
สมำชิ กอำจต่อเชื่ อมระบบคอมพิวเตอร์ ของสมำชิ กกับระบบกำรชำระหนี้ เ มื่อได้รับอนุ ญำตเป็ น
ลำยลักษณ์ อกั ษรจำกสำนักหักบัญชี โดยระบบคอมพิวเตอร์ของสมำชิกต้องประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และชุดคำสัง่ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรเชื่ อมต่อกับระบบกำรชำระหนี้ ซึ่ งระบบคอมพิวเตอร์ของสมำชิ กดังกล่ำว
ต้องมีกำรทำงำนที่ ได้มำตรฐำนตำมที่ กำหนดโดยสำนักหักบัญชี หรื อบุคคลที่ สำนักหักบัญชี มอบหมำยให้
เป็ นผูใ้ ห้บริ กำร
402.02 การเชื่ อมต่ ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
(1) สมำชิ กอำจเชื่ อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของสมำชิ กเข้ำกับระบบกำรชำระหนี้ เพื่อใช้ในกำรบันทึ ก
หรื อรับข้อมูลจำกระบบกำรชำระหนี้ ที่ได้มีกำรเชื่ อมต่อนั้น กำรเชื่ อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังกล่ำวต้องได้รับ
อนุญำตจำกสำนักหักบัญชีตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(2) สมำชิ กอำจให้บุคคลอื่นใดที่ได้รับอนุญำตจำกสมำชิกเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เข้ำกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ของสมำชิ กซึ่ งเชื่ อมต่อกับระบบกำรชำระหนี้ เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวสำมำรถบันทึกข้อมูลเข้ำมำใน
ระบบคอมพิวเตอร์ ของสมำชิ กได้โดยตรง หรื อเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวได้รับข้อมูลที่ ได้จำกระบบกำรชำระหนี้
ทำงกำรเชื่อมต่อนั้น กำรเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดงั กล่ำวต้องได้รับอนุญำตจำกสำนักหักบัญชีตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(3) สมำชิ กต้องรับผิดในควำมเสี ยหำยใดๆ ที่ เกิ ดหรื ออำจเกิ ดขึ้ นแก่ระบบกำรชำระหนี้ ซ่ ึ งเกิ ดจำก
กำรเชื่ อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของสมำชิกหรื อกำรให้บุคคลอื่นใดเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของบุคคล
นั้นเข้ำกับระบบคอมพิวเตอร์ ของสมำชิ กซึ่ งเชื่ อมต่อกับระบบกำรชำระหนี้ ไม่ว่ำกรณี ใดๆ
402.03 การติดตั้งอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
(1) สมำชิ กต้องติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่เชื่ อมต่อกับระบบกำรชำระหนี้ เฉพำะในที่ทำกำรแต่ ละ
แห่ งของสมำชิ กเท่ำนั้น ยกเว้นสมำชิ กได้รับอนุญำตจำกสำนักหักบัญชี ในกรณี ที่สมำชิ กประสงค์จะทำกำรติ ดตั้ง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดงั กล่ำวนอกที่ทำกำรของสมำชิก
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วิธีปฏิบตั ิของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 400 กำรชำระหนี้และกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
(2) สมำชิกต้องแจ้งให้สำนักหักบัญชีทรำบถึงสถำนที่ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชนิดและจำนวนของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดงั กล่ำว รวมทั้งหน่วยงำนและบุคลำกรผูร้ ับผิดชอบ ตลอดจนนโยบำยกำรอนุญำตให้ใช้งำน
ระบบคอมพิวเตอร์ของสมำชิกภำยในระยะเวลำที่สำนักหักบัญชีกำหนด
402.04 การใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ หรื อชุดคาสั่ งคอมพิวเตอร์ ที่สมาชิกใช้ เชื่ อมต่ อกับระบบการชาระหนี้
(1) สมำชิ กอำจใช้ชุ ด คำสั่งคอมพิวเตอร์ ของตนเองหรื อผูพ้ ฒั นำระบบในกำรเชื่ อมต่อกับระบบ
กำรชำระหนี้ได้เมื่อได้รับอนุญำตจำกสำนักหักบัญชีตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1.1) สมำชิ กต้องยื่นเอกสำรหรื อสื่ อที่ แสดงรำยละเอียดของชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ ตำมที่ สำนัก
หักบัญชี กำหนด โดยสมำชิ กต้องรับรองว่ำระบบคอมพิวเตอร์ของสมำชิ กมีกำรทำงำนที่ถูกต้องตำมและไม่ขดั
หรื อ แย้ง ต่ อ ข้อ กำหนดของสำนัก หัก บัญ ชี รวมทั้ง ไม่ ทำให้เ กิ ด ควำมเสี ย หำยแก่ ร ะบบกำรชำระหนี้
และมี กำรดำเนินกำรที่ได้มำตรฐำนที่กำหนดตำมหลักเกณฑ์ 402.06
(1.2) ในกรณี ที่สมำชิ กใช้ระบบคอมพิ วเตอร์ หรื อชุ ดค ำสั่งคอมพิ วเตอร์ ซ่ ึ งพัฒนำโดยผูพ้ ัฒ นำ
ระบบ สมำชิ กต้องให้ผูพ้ ฒั นำระบบดังกล่ำวรับรองว่ำตนเองมีคุณสมบัติตำม (2) พร้อมทั้งรับรองว่ำชุดคำสั่ง
คอมพิวเตอร์ หรื อกำรทำงำนของระบบคอมพิวเตอร์ของสมำชิกดังกล่ำว มีกำรทำงำนที่ถูกต้องตำมและไม่ขดั หรื อ
แย้งต่ อข้อก ำหนดของส ำนักหักบัญชี รวมทั้งไม่ ก่ อให้เกิ ดควำมเสี ยหำยแก่ ระบบกำรช ำระหนี้ และมี ก ำร
ดำเนินกำรที่ได้มำตรฐำนที่กำหนดตำมหลักเกณฑ์ 402.06
ส ำนัก หัก บัญ ชี อ ำจก ำหนดให้ส มำชิ ก จัด ให้ม ีห รื อ ท ำกำรเปลี ่ย นแปลงผู ท้ ำกำร
ตรวจสอบและรับรองกำรทำงำนของระบบคอมพิวเตอร์และชุดคำสัง่ คอมพิวเตอร์ได้ตำมที่เห็นสมควร
(1.3) ระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรื อชุ ดคำสั่งคอมพิวเตอร์ ของสมำชิ กและ/หรื อผูพ้ ฒั นำระบบ
ต้องผ่ำนกำรทดสอบกำรทำงำนตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(2) ผูพ้ ฒั นำระบบของสมำชิกต้องมีหรื อดำรงคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(2.1) มีฐำนะทำงกำรเงิ นที่มนั่ คงและไม่มีควำมเสี่ ยงที่อำจมีผลกระทบให้ไม่สำมำรถดำเนิ นธุ รกิ จ
ได้อย่ำงมัน่ คง
(2.2) มีผลงำนด้ำนกำรพัฒนำและกำรให้บริ กำรด้ำนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ ไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อน
ยื่นคำขอหรื อภำยในระยะเวลำที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร
(2.3) มี ผูบ้ ริ หำรที่ มีควำมสำมำรถ ควำมซื่ อสัตย์ มี จรรยำบรรณในกำรประกอบธุ รกิ จ และมี
ประสบกำรณ์ในธุรกิจด้ำนพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์
(2.4) มีระบบกำรจัดกำรด้ำนกำรพัฒนำและให้บริ กำรชุ ดคำสั่งคอมพิ วเตอร์ ที่เป็ นที่ ยอมรั บตำม
มำตรฐำนสำกลหรื อมำตรฐำนที่สำนักหักบัญชียอมรับ
(2.5) มีบุคลำกรที่เพียงพอซึ่ งมีควำมรู ้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในงำนด้ำนกำรพัฒนำและ
ให้บริ กำรด้ำนชุดคำสัง่ คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับระบบกำรชำระหนี้
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วิธีปฏิบตั ิของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 400 กำรชำระหนี้และกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
(3) ในกรณี ที่สำนักหักบัญชีเห็นว่ำผูพ้ ฒั นำระบบของสมำชิกไม่สำมำรถดำรงคุณสมบัติดงั กล่ำว หรื อ
รับรองกำรทำงำนของระบบคอมพิวเตอร์หรื อชุดคำสัง่ คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกับระบบกำรชำระหนี้ ไม่ถูกต้อง
ซึ่ งอำจทำให้เกิดควำมเสี ยหำยแก่ระบบกำรชำระหนี้ สำนักหักบัญชี อำจห้ำมสมำชิกใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรื อ
ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ ดงั กล่ำวหรื อกำหนดให้สมำชิ กทำกำรเปลี่ยนแปลงผูพ้ ฒั นำระบบ หรื อดำเนิ นกำรอื่นใด
ตำมที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร
(4) สมำชิกต้องรับผิดในควำมเสี ยหำยใดๆ ที่เกิดหรื ออำจเกิดขึ้นแก่ระบบกำรชำระหนี้ ซ่ ึ งเกิดจำกกำร
ใช้ชุดคำสัง่ คอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบกำรชำระหนี้
ในกรณี ที่สมำชิ กเป็ นสมำชิ กของตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำซึ่ งได้รับอนุ ญำตให้เชื่ อมต่ ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรซื้ อขำยและมีกำรยื่นเอกสำรและหลักฐำนตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
กำหนดแล้ว สำนักหักบัญชี อำจพิ จำรณำยกเว้นกำรเรี ยกให้สมำชิ กยื่นเอกสำรหรื อสื่ อที่ แสดงรำยละเอี ยดของ
ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ ตำมหลักเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี หรื ออำจเรี ยกให้ยื่นเอกสำรและหลักฐำนอื่น เพิ่มเติม
ได้ตำมที่เห็นสมควร
402.05 การเปลีย่ นแปลงหรื อแก้ ไขเพิม่ เติมเกีย่ วกับระบบคอมพิวเตอร์ ของสมาชิก
(1) ในกรณี ที่ ส มำชิ กต้องกำรจะเปลี่ ยนแปลงหรื อแก้ไ ขเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกับ ระบบคอมพิ วเตอร์ ของ
สมำชิ กดังต่อไปนี้ ให้สมำชิ กดำเนิ นกำรตำมหลักเกณฑ์ 402.04 (1) ก่อนที่ จะเริ่ มใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ของ
สมำชิกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว
(1.1) เปลี่ยนแปลงผูพ้ ฒั นำระบบ
(1.2) เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของชุดคำสัง่ คอมพิวเตอร์
(1.3) เปลี่ย นแปลงฟั งก์ชนั กำรทำงำนของระบบคอมพิวเตอร์ ของสมำชิ กในส่ วนที่ เชื่ อมต่อ
กับระบบกำรชำระหนี้
(1.4) เรื่ องอื่นๆ ตำมที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(2) ในกรณี ที่ ส มำชิ ก ต้อ งกำรจะเปลี่ ย นแปลงหรื อแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ ระบบคอมพิ ว เตอร์
ของสมำชิ กดังต่ อไปนี้ ให้ส มำชิ กรำยงำนให้ส ำนัก หัก บัญ ชี ท รำบตำมแบบที่ ส ำนัก หัก บัญชี กำหนดโดย
ดำเนิ นกำรตำมหลักเกณฑ์ 402.04 (1) (1.1) และ (1.2) ก่อนที่ จะเริ่ มใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ของสมำชิ กที่ มีกำร
เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว
(2.1) เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของระบบเครื อข่ำยของระบบคอมพิวเตอร์ ของสมำชิ กที่เชื่ อมต่อ
กับระบบกำรชำระหนี้ (Network Architecture)
(2.2) เปลี่ ย นแปลงสถำนที่ ต้ งั ของเครื่ องคอมพิ วเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิ วเตอร์ ข อง
สมำชิกที่เชื่อมต่อกับระบบกำรชำระหนี้
(2.3) เรื่ องอื่นๆ ที่สำนักหักบัญชีกำหนด
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วิธีปฏิบตั ิของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 400 กำรชำระหนี้และกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
(3) ในกรณี ที่สมำชิ กเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ของสมำชิ กดังต่ อไปนี้
สมำชิกต้องรำยงำนให้สำนักหักบัญชีทรำบตำมแบบและภำยในระยะเวลำที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(3.1) เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของระบบเครื อข่ำยของระบบคอมพิวเตอร์ (Network Architecture)
ของสำนักงำนสำขำของสมำชิก
(3.2) เปลี่ยนแปลงฟั งก์ชันกำรทำงำนของระบบคอมพิ วเตอร์ ของสมำชิ กในส่ วนที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ
ระบบกำรชำระหนี้ที่นอกเหนือจำก (1.3)
(3.3) เปลี่ยนแปลงสถำนที่ต้ งั ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิวเตอร์ ของสำนักงำน
สำขำของสมำชิก
(3.4) เปลี่ ยนแปลงหรื อแก้ไขกำรดำเนิ นกำรบริ หำรและควบคุมระบบรั กษำควำมปลอดภัย ใน
กำรปฏิบตั ิงำน (Security Management)
(3.5) เรื่ องอื่นๆ ตำมที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(4) สมำชิ กต้องมี มำตรกำรควบคุ มดู แลกำรแก้ไขหรื อเปลี่ ยนแปลงเกี่ ยวกับระบบคอมพิ วเตอร์ ของ
สมำชิกที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบกำรชำระหนี้ ที่สำนักหักบัญชี อนุญำตอย่ำงเคร่ งครัดเพื่อป้องกันควำมเสี ยหำยที่ อำจ
เกิดแก่ระบบกำรชำระหนี้
ในกรณี ที่สมำชิ กเป็ นสมำชิ กของตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำซึ่ งมีกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงหรื อ
แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในกำรซื้ อขำยของสมำชิกตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดสัญญำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำกำหนดแล้ว สำนักหักบัญชีอำจพิจำรณำยกเว้นกำรเรี ยกให้สมำชิ กรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไข
เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ตำมหลักเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี หรื ออำจเรี ยกให้รำยงำนเพิ่มเติมได้ตำมที่
เห็นสมควร
402.06 การมีความพร้ อมในการใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ของสมาชิก
สมำชิกต้องมีควำมพร้อมในกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของสมำชิก ดังต่อไปนี้
(1) สมำชิกต้องจัดให้มีกำรบริ หำรและควบคุมระบบรักษำควำมปลอดภัยในกำรปฏิบตั ิงำน (Security
Management) ดังต่อไปนี้ที่ได้มำตรฐำนที่สำนักหักบัญชีกำหนดแนบท้ำยวิธีปฏิบตั ิน้ ี
(1.1) มี ร ะบบรั กษำควำมปลอดภัยในสถำนที่ ต้ งั อุ ปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ ข องสมำชิ ก (Physical
Security) ที่ต่อเชื่อมกับระบบกำรชำระหนี้
(1.2) มีระบบกำรป้ องกันไม่ให้บุคคลอื่ นที่ ไม่ได้รับอนุ ญำตเข้ำสู่ ระบบและสำมำรถรั บรู ้ หรื อ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้จำกระบบกำรชำระหนี้ (Network Security)
(1.3) มีระบบกำรตรวจสอบยืนยันผูใ้ ช้ระบบว่ำเป็ นผูไ้ ด้รับอนุ ญำตและมีกำรป้ องกันควำมลับ
ของลูกค้ำ (User Authentication and Privacy)
(1.4) มีมำตรฐำนรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Standard)
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วิธีปฏิบตั ิของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 400 กำรชำระหนี้และกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
(1.5) เรื่ องอื่นๆ ตำมที่สำนักหักบัญชี กำหนด
(2) สมำชิ กต้องจัดให้มีแผนสำรองและระบบสำรองของระบบคอมพิวเตอร์ ของสมำชิ กที่ เชื่ อมต่ อกับ
ระบบกำรชำระหนี้ ที่จะสำมำรถทำงำนได้ทนั ที เพื่อรองรับในกรณี ที่ระบบคอมพิวเตอร์ ของสมำชิ กดังกล่ำว
ไม่สำมำรถทำงำนได้ตำมปกติ และจัดให้มีกำรทดสอบระบบสำรองดังกล่ำวอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยสมำชิ ก
ต้องรำยงำนแผนสำรองและระบบสำรองดังกล่ำวพร้อมผลกำรทดสอบระบบสำรองให้สำนักหักบัญชี ทรำบ
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
(3) สมำชิ กต้องเข้ำร่ วมกำรทดสอบระบบกำรชำระหนี้ ระบบกำรชำระหนี้ สำรองและกำรใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ สำรองที่สำนักหักบัญชี จดั เตรี ยมไว้ให้สมำชิ กในกรณี ที่ ระบบสำรองของสมำชิ กไม่สำมำรถทำงำน
ได้ตำมปกติตำมที่สำนักหักบัญชี กำหนดและรำยงำนผลกำรทดสอบดังกล่ำวมำยังสำนักหักบัญชี โดยกำรรำยงำน
ผลกำรทดสอบต้องให้ผมู ้ ีอำนำจลงนำมที่สมำชิกได้แจ้งรำยชื่อต่อสำนักหักบัญชีรับรองรำยงำนดังกล่ำว
(4) สมำชิกต้องจัดให้มีบุคลำกรในกำรดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของสมำชิกที่เชื่อมต่อกับระบบกำรชำระหนี้
อย่ำงเพียงพอ เพื่อประสำนงำนกับสำนักหักบัญชีในช่วงเวลำทำกำรและนอกเวลำทำกำร
(5) สมำชิ กต้องรับรองระบบคอมพิวเตอร์หรื อชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรเชื่อมต่อกับระบบกำรชำระหนี้
ตำมหลักเกณฑ์ 402.04 (2) (2.1) และ (2.2) ทุก 2 ปี

405

การชาระหนี้

405.02/1 มูลค่ าเงินชดเชยการเลื่อนการส่ งมอบสิ นค้ า
สำนักหักบัญชี จะคำนวณเงิ นชดเชยกำรเลื่ อนกำรส่ งมอบสิ นค้ำ สำหรั บกำรถื อครองฐำนะสั ญญำ
ซื้ อขำยล่วงหน้ำที่ กำหนดให้ส่งมอบสิ นค้ำที่ คงค้ำงจำกกำรแจ้งควำมประสงค์ในกำรส่ งมอบสิ นค้ำ (Tender
Notification Request) โดยคำนวณจำกจำนวนฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำและอัตรำต่อสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และภำยในเวลำที่สำนักหักบัญชีกำหนด
405.06 กาหนดเวลาชาระหนี้
สมำชิ กมีหน้ำที่ ปฏิ บตั ิ ตำมรำยงำนเพื่อกำรชำระหนี้ ที่สำนักหักบัญชี จดั ทำและจัดส่ งให้สมำชิ กผ่ำน
ระบบกำรชำระหนี้ ภำยในวัน ทำกำรถัด จำกวัน ที่ สำนัก หัก บัญ ชี จ ดั ส่ ง รำยงำนดัง กล่ำ วให้ส มำชิ ก ก่ อ น
ตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำเปิ ดทำกำร

*407 การโอนฐานะสั ญญาซื้อขายล่วงหน้ า
(*ความในหลักเกณฑ์ 407 เดิมถูกยกเลิก โดยวิธีปฏิ บัติของสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสั 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)
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วิธีปฏิบตั ิของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 400 กำรชำระหนี้และกำรส่ งมอบสิ นค้ำ

410

การส่ งมอบสิ นค้ า

สมำชิ กที่ ได้รับกำรจับคู่สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำมี หน้ำที่ ปฏิ บตั ิ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่ อนไข และ
ภำยในเวลำตำมที่สำนักหักบัญชีกำหนดซึ่ งแตกต่ำงกันในแต่ละสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำได้
410.01 การแจ้ งความประสงค์ ในการส่ งมอบสิ นค้ า (Tender Notification Request)
กำรแจ้งควำมประสงค์ใ นกำรส่ ง มอบสิ นค้ำ ต่ อส ำนัก หักบัญ ชี ใ ห้เ ป็ นไปตำมหลัก เกณฑ์ วิ ธีกำร
เงื่อนไข และภำยในเวลำตำมที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยต้องมีรำยกำรอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(1) เลขที่บญั ชีเก็บฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำในระบบงำนของสำนักหักบัญชี (Account Number)
(2) จำนวนฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่ประสงค์จะส่ งมอบสิ นค้ำ (Position)
(3) สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำเดือนที่ประสงค์จะส่ งมอบสิ นค้ำ (Series Month)
(4) ฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำด้ำนซื้ อหรื อขำย (Long or Short)
(5) รำยกำรอื่นใดที่สำนักหักบัญชีกำหนด
410.02 การจับคู่สัญญาซื้ อขายล่ วงหน้ าที่กาหนดให้ ส่งมอบสิ นค้ า
สำนักหักบัญชีจะจับคู่สญ
ั ญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่กำหนดให้ส่งมอบสิ นค้ำตำมควำมประสงค์ของสมำชิ ก
ผูม้ ีฐำนะซื้ อและสมำชิ กผูฐ้ ำนะขำย (Mutual Preference) หรื อตำมปริ มำณกำรส่ งมอบสิ นค้ำ (Quantity) หรื อ
เวลำที่สำนักหักบัญชีได้รับแจ้งควำมประสงค์ในกำรส่ งมอบสิ นค้ำ (Time) หรื อสถำนที่ส่งมอบสิ นค้ำ (Delivery
Place) หรื อ กำรสุ่ มเลือก (Random) หรื อหลักเกณฑ์อื่นใดที่สำนักหักบัญชีกำหนด
สำนักหักบัญชีอำจกำหนดหลักกำรจับคู่ที่แตกต่ำงกันในแต่ละสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำได้
ในกำรจับคู่สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ หำกสมำชิ กรำยใดมีกำรถือครองสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำไม่ครบ
หน่วยส่ งมอบ สมำชิ กรำยดังกล่ำวมีหน้ำที่ ตอ้ งชำระค่ำปรับต่อสำนักหักบัญชี และหำกคู่สัญญำอีกฝ่ ำยหนึ่ งที่
ได้รับกำรจับคู่ มีค่ำใช้จ่ำยเกิ ดขึ้ นจำกกรณี ดงั กล่ำว สำนักหักบัญชี อำจเรี ยกเก็บค่ ำใช้จ่ำยที่ เกิ ดขึ้ นเพื่ อนำไป
ชดเชยให้แก่คู่สัญญำอีกฝ่ ำยหนึ่ งยกเว้นคู่สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำตกลงยินยอมว่ำไม่เรี ยกร้องค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้ น
ดังกล่ำว
410.04 การวางทรัพย์ สินเพื่อการส่ งมอบสิ นค้ า (Delivery Deposit)
สำนักหักบัญชี จะคำนวณมูลค่ ำทรั พย์สินเพื่ อกำรส่ งมอบสิ นค้ำจำกฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่
ได้รับกำรจับคู่ เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสิ นค้ำในช่วงระยะเวลำของกำรส่ งมอบสิ นค้ำที่ระดับควำม
เชื่อมัน่ อย่ำงน้อยร้อยละ 99 โดยกำหนดประเภท อัตรำ วิธีกำรวำง กำรถอน และกำรคืน ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร
เงื่อนไข และภำยในเวลำที่สำนักหักบัญชีกำหนด
สำนักหักบัญชีจะคืนทรัพย์สินเพื่อกำรส่ งมอบสิ นค้ำภำยหลังค่ำบริ หำรจัดกำร (ถ้ำมี) ภำยในวันทำกำร
ถัดจำกกำรส่ งมอบสิ นค้ำแล้วเสร็ จ
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วิธีปฏิบตั ิของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 400 กำรชำระหนี้และกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
*กำรคำนวณตำมวรรคหนึ่ง สำนักหักบัญชีจะคำนวณค่ำควำมผันผวนด้วยวิธี Exponentially Weighted
Moving Average โดยใช้ค่ำอัตรำลดตำมเวลำ (Decay Factor) และมีค่ำควำมผันผวนขั้นต่ำตำมที่สำนักหักบัญชี
กำหนด โดยจะประมวลผลจำกข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงรำคำสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ หรื อรำคำสิ นค้ำอ้ำงอิงในรอบ
ระยะเวลำอย่ำงน้อย 250 วันทำกำรย้อนหลัง
(*ความในวรรคท้ ายของหลักเกณฑ์ 410.04 เดิมถูกยกเลิกและให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยวิธีปฏิบัติของสานักหั กบัญชี
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า) หมวด 400 การชาระหนีแ้ ละการส่ งมอบสิ นค้ า ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 ซึ่ งมีผลบังคับ
ใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เป็ นต้ นไป)

410.05 การชาระราคาสิ นค้ าและค่ าใช้ จ่ายที่เกีย่ วข้ อง
สำนักหักบัญชี จะคำนวณรำคำสิ นค้ำโดยใช้รำคำสำหรับกำรชำระรำคำ (Settlement Price) หรื อรำคำ
สำหรับกำรส่ งมอบหรื อใช้อำ้ งอิงเพื่อคำนวณส่ วนต่ำงของรำคำเพื่อใช้ในกำรชำระหนี้ ในวันซื้ อขำยวันสุ ดท้ำย
(Final Settlement Price) หรื อรำคำสำหรับกำรส่ งมอบสิ นค้ำ (Delivery Price) แล้วแต่กรณี ณ วันที่ แจ้งควำม
ประสงค์ในกำรส่ งมอบสิ นค้ำ โดยสมำชิ กมีหน้ำที่ชำระและรับชำระรำคำสิ นค้ำและค่ำใช้จ่ำยที่ เกี่ยวข้องตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนด
กำรค ำนวณรำคำสิ นค้ำและค่ ำ ใช้จ่ำยที่ เ กี่ ยวข้องตำมวรรคหนึ่ ง หำกค ำนวณโดยอ้ำงอิ งสกุลเงิ น
ต่ำงประเทศและมีกำรปรับมูลค่ำเป็ นสกุลเงินบำท สำนักหักบัญชีอำจคำนวณตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ สำนัก
หักบัญชีกำหนด
410.06 การผิดนัดส่ งมอบสิ นค้ า
หำกเกิดกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือว่ำสมำชิกผิดนัดส่ งมอบสิ นค้ำ
(1) ไม่วำงทรัพย์สินเพื่อกำรส่ งมอบสิ นค้ำหรื อวำงทรัพย์สินเพื่อกำรส่ งมอบสิ นค้ำไม่ครบถ้วน
(2) ไม่ส่งคำบอกกล่ำวรำยละเอียดของกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
(3) ไม่ชำระรำคำสิ นค้ำหรื อค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องหรื อชำระไม่ครบถ้วน
(4) ไม่ส่งมอบสิ นค้ำหรื อส่ งมอบสิ นค้ำไม่ครบถ้วนตำมรำยละเอียดที่กำหนดตำม (2) หรื อสิ นค้ำมี
คุณภำพไม่เป็ นไปตำมที่กำหนดในแบบของสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
(5) ไม่ปฏิ บตั ิ หน้ำที่ หรื อภำระผูกพันอื่นที่ เกี่ ยวข้องกับกำรส่ งมอบสิ นค้ำ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนด
สมำชิกฝ่ ำยที่ไม่ผิดนัดส่ งมอบสิ นค้ำมีหน้ำที่แจ้งสำนักหักบัญชีเพื่อทรำบภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่
เกิ ดกำรผิดนัดส่ งมอบสิ นค้ำยกเว้นกำรผิดนัดส่ งมอบสิ นค้ำตำมวรรคหนึ่ ง (1) สำนักหักบัญชี จะแจ้งสมำชิ ก
คู่กรณี โดยสำนักหักบัญชี อำจปลดภำระผูกพันที่ เกี่ ยวข้องกับกำรส่ งมอบสิ นค้ำของสมำชิ กและบังคับชำระ
ค่ำเสี ยหำย ค่ำบริ หำรจัดกำรและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องตำมจำนวนที่เกิดขึ้นจริ ง รวมถึงค่ำปรับจำกทรัพย์สินเพื่อ
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วิธีปฏิบตั ิของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 400 กำรชำระหนี้และกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
กำรส่ งมอบสิ นค้ำตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และภำยในเวลำที่สำนักหักบัญชี กำหนด ทั้งนี้ ไม่เกินจำนวน
ทรัพย์สินเพื่อกำรส่ งมอบสิ นค้ำ โดยให้คำนวณค่ำเสี ยหำยดังกล่ำวข้ำงต้นตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) สมำชิ กฝ่ ำยที่ไม่ผิดนัดส่ งมอบสิ นค้ำกำหนดรำคำสิ นค้ำที่เหมำะสม โดยรำคำดังกล่ำวต้องเป็ น
รำคำที่ตกลงร่ วมกันระหว่ำงสมำชิ กคู่กรณี และแจ้งรำคำดังกล่ำวให้สำนักหักบัญชีทรำบภำยใน 3 วันทำกำรถัด
จำกวันที่เกิดกำรผิดนัด
(2) สำนักหักบัญชี จะคำนวณมูลค่ำส่ วนต่ำงระหว่ำงรำคำสิ นค้ำตำม (1) กับรำคำสำหรับกำรชำระ
รำคำ (Settlement Price) ของวันที่ จบั คู่ สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ หรื อ รำคำสำหรับกำรส่ งมอบหรื อใช้อำ้ งอิง
เพื่อคำนวณส่ วนต่ำงของรำคำเพื่อใช้ในกำรชำระหนี้ในวันซื้ อขำยวันสุ ดท้ำย (Final Settlement Price) หรื อรำคำ
สำหรับกำรส่ งมอบสิ นค้ำ (Delivery Price) และสำนักหักบัญชี จะนำทรั พ ย์สิ นเพื่ อ กำรส่ งมอบสิ นค้ำมำชำระ
มูลค่ำส่ วนต่ำงดังกล่ำวให้แก่สมำชิกฝ่ ำยที่ไม่ผิดนัดส่ งมอบสิ นค้ำ
410.07 การส่ งมอบสิ นค้ าโดยทางเลือกอื่น (Alternative Delivery Procedures)
กำรแจ้งกำรส่ งมอบสิ นค้ำโดยทำงเลื อกอื่ นต่ อสำนักหักบัญชี ให้สมำชิ กคู่กรณี ฝ่ำยหนึ่ งฝ่ ำยใดแจ้ง
เลขที่รำยกำรจับคู่ (Matching ID) และรำยกำรอื่นใดตำมที่สำนักหักบัญชี กำหนด เพื่อให้สมำชิ กคู่กรณี อีกฝ่ ำย
หนึ่ งรั บรองกำรทำรำยกำรดังกล่ำวภำยในวันที่ ทำรำยกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่ อนไข และภำยในเวลำ
ตำมที่สำนักหักบัญชีกำหนด
410.08
บุคคลที่เกีย่ วข้ องกับการส่ งมอบสิ นค้ า
410.08 (1) ผู้ดูแลการส่ งมอบสิ นค้ า
ผูด้ ูแลกำรส่ งมอบสิ นค้ำที่ได้รับมอบหมำยจำกสมำชิ กจะต้องเป็ นผูม้ ีรำยชื่ อตำมที่สำนักหัก บัญชี
กำหนด โดยมี ห น้ำ ที่ ดู แ ลเกี่ ย วกับ กำรส่ งมอบสิ นค้ำของสมำชิ กหรื อลูกค้ำของสมำชิ ก
410.08 (2) ตัวแทนการส่ งมอบสิ นค้ า
ตัวแทนกำรส่ งมอบสิ นค้ำที่ได้รับมอบหมำยจำกสมำชิกจะต้องเป็ นผูม้ ีรำยชื่อตำมที่สำนักหักบัญชี
กำหนด โดยมีหน้ำที่ให้บริ กำรแก่สมำชิกและลูกค้ำของสมำชิ กในกำรฝำก กำรถอน และกำรตรวจสอบคุณภำพ
สิ นค้ำ และดำเนินกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(1) รั บ มอบสิ น ค้ำ จำกสมำชิ ก และ/หรื อ ลู ก ค้ำ ของสมำชิ ก เพื่ อ นำสิ น ค้ำ ดัง กล่ ำ วเข้ำ ฝำก
กับ ผูร้ ับฝำกทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมำยจำกสมำชิกตำมหลักเกณฑ์ 410.08 (3)
(2) ด ำเนิ นกำรถอนสิ น ค้ำ ที่ ฝ ำกไว้กับผูร้ ั บฝำกทรั พย์สินที่ ได้รับมอบหมำยจำกสมำชิ กตำม
หลักเกณฑ์ 410.08 (3) ตำมจำนวนที่ได้รับแจ้งจำกสมำชิก
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วิธีปฏิบตั ิของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 400 กำรชำระหนี้และกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
(3) ตรวจสอบคุ ณ ภำพสิ น ค้ำ ตำม (1) และ (2) เพื่ อ ให้เ ป็ นไปตำมที่ กำหนดในแบบของ
สั ญ ญำซื้ อ ขำยล่ ว งหน้ำ และตำมที่ สำนัก หั ก บัญ ชี กำหนด ก่ อ นนำสิ น ค้ำ เข้ำ ฝำกหรื อถอนสิ น ค้ำ ที่ ฝ ำก
กับ ผูร้ ับฝำกทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมำยจำกสมำชิกตำมหลักเกณฑ์ 410.08 (3)
(4) ด ำเนิ นกำรอื่ นใดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กั บ กำรท ำ ห น้ ำ ที่ เ ป็ นตั ว แท นกำรส่ ง ม อบ สิ นค้ ำ
ตำมหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ำรที่ สำนัก หัก บัญ ชี กำหนด
410.08 (3) ผู้รับฝากทรัพย์ สิน
ผูร้ ั บฝำกทรั พ ย์สิ นที่ ไ ด้รั บมอบหมำยจำกสมำชิ ก จะต้อ งเป็ นผูม้ ี ร ำยชื่ อตำมที่ ส ำนัก หั ก บัญ ชี
กำหนด โดยมีหน้ำที่รับฝำกและเก็บรักษำสิ นค้ำที่นำเข้ำฝำกและทำกำรถอนสิ นค้ำที่ฝำกผ่ำนตัวแทนกำรส่ งมอบ
สิ นค้ำที่ ได้รับมอบหมำยโดยสมำชิ กตำมจำนวนที่ สมำชิ กแจ้ง โดยสมำชิ กมีหน้ำที่ จดั ทำบัญชี ทรั พย์สิ นของ
ลูกค้ำแต่ละรำยที่ฝำกไว้กบั ผูร้ ับฝำกทรัพย์สินแยกออกจำกบัญชีทรัพย์สินของสมำชิก
ในกำรมอบหมำยบุคคลเป็ นผูร้ ับฝำกทรัพย์สินของสมำชิ กเพื่อดำเนิ นกำรตำมวรรคหนึ่ ง สำนัก
หักบัญชี อำจจัดให้มีขอ้ ตกลงเพื่ อกำหนดหน้ำที่ ในกำรเป็ นผูเ้ ก็บรั กษำทรั พย์สินของสมำชิ กและลูกค้ำ ของ
สมำชิกตำมที่เห็นสมควร
410.08 (4)

ผู้ตรวจสอบคุณภาพสิ นค้ า
ผู ต้ รวจสอบคุณ ภำพสิ น ค้ำ ที่ ไ ด้รั บมอบหมำยจำกสมำชิ กจะต้องเป็ นผูม้ ี ร ำยชื่ อตำมที่ ส ำนัก
หักบัญชีกำหนด โดยมีหน้ำที่ใ ห้บ ริ ก ำรแก่ ส มำชิ ก และลู ก ค้ำ ของสมำชิ ก ในกำรตรวจสอบคุ ณ ภำพสิ น ค้ำ
ตำมที่ กำหนดในแบบของสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำและตำมที่ สำนักหักบัญชี กำหนด ในกรณี ที่ มี ข ้อ โต้แ ย้ง
เกี่ ย วกับ คุ ณ ภำพของสิ น ค้ำ ที่ มี ก ำรส่ ง มอบหรื อ รั บ มอบแล้ว แต่ ก รณี
**************************
(*วิธีปฏิ บัติของสานักหั กบัญชี หมวด 400 การชาระหนีแ้ ละการส่ งมอบสิ นค้ า เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ วิธีปฏิ บัติของ
สานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื ้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)

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

400 - 9

26 กันยำยน 2559

