กระบวนการส่ งมอบและรับมอบสิ นค้ าสาหรับสั ญญาซื้ อขายล่ วงหน้ าฟิ วเจอร์ สที่มสี ิ นค้ าอ้ างอิงเป็ น
ยางแผ่ นรมควันชั้น 3 เพื่อการส่ งมอบสิ นค้ า (RSS3D Futures)
1. การแจ้ งความประสงค์ ในการส่ งมอบสิ นค้ า (Tender Notification Request)
1.1 สมาชิ กที่ ประสงค์จะส่ งมอบหรื อรั บมอบสิ นค้ามี หน้าที่ ตรวจสอบความสามารถในการส่ งมอบ
หรื อรั บ มอบสิ น ค้า ก่ อ นแจ้ง ความประสงค์ ใ นการส่ ง มอบสิ น ค้า โดยผู ้ส่ ง มอบและรั บ มอบสิ น ค้า ต้อ งเป็ น
ผูม้ ีความสามารถในการส่ งมอบหรื อรับมอบสิ นค้า (แล้วแต่กรณี ) ซึ่ งอาจพิจารณาได้จาก
(1) ผูส้ ่ งมอบและรับมอบสิ นค้าต้องเป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตค้ายางจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(2) กรณี ผูส้ ่ งมอบหรื อผูร้ ั บมอบสิ นค้าเป็ นคนต่ างด้าว จะต้องดาเนิ นการเพื่ อการส่ งสิ นค้าออก
ไปจาหน่ า ยยังต่ า งประเทศเท่ า นั้น เว้นแต่ ไ ด้รั บ อนุ ญาตจากอธิ บดี กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรื อ
(3) มีหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงว่าเป็ นผูม้ ีความสามารถในการส่ งมอบหรื อรับมอบสิ นค้า
1.2 ในการแจ้ง ความประสงค์ใ นการส่ ง มอบสิ น ค้า สมาชิ ก ผู ม้ ี ฐ านะซื้ อ และสมาชิ ก ผู ม้ ี ฐ านะขาย
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านระบบการชาระหนี้ ของสานักหักบัญชี หรื อระบบงานของ
สมาชิ กที่ เชื่ อมต่อกับระบบการชาระหนี้ ของสานักหักบัญชี ในวันสุ ดท้ายของการซื้ อขาย (Last Trading Day: LTD
) ตามจานวนที่ สมาชิ กประสงค์จะส่ งมอบและ/หรื อรับมอบสิ นค้า โดยหากสานักหักบัญชี พบว่าสมาชิ กหรื อลูกค้า
ของสมาชิ กแจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบสิ นค้าตามบัญชี ฐานะสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าไม่ครบจานวนเท่ าของ
หน่วยการส่ งมอบสิ นค้า (Multiple of Delivery Units) สานักหักบัญชีมีสิทธิ ปฏิเสธการแจ้งความประสงค์ดงั กล่าวทั้ง
จานวน และถือว่าสมาชิ กไม่ได้แจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบสิ นค้าต่อสานักหักบัญชี ตามบัญชี ฐานะสัญญาซื้ อ
ขายล่วงหน้าดังกล่าว
1.3 ในกรณี ที่ส มาชิ กแจ้งความประสงค์ใ นการส่ งมอบสิ นค้าแล้ว สมาชิ กอาจยกเลิ กการแจ้งความ
ประสงค์ดงั กล่าวได้ โดยส่ งคาสั่งยกเลิ กการแจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบสิ นค้าผ่านระบบการชาระหนี้ ข อง
สานักหักบัญชี หรื อระบบงานของสมาชิ กที่ เชื่ อมต่ อกับระบบการชาระหนี้ ของสานักหักบัญชี ตามวิธีการที่ สานัก
หักบัญชีกาหนด
1.4 เมื่ อสมาชิ กแจ้งความประสงค์ใ นการส่ งมอบสิ นค้า แล้ว สานักหักบัญชี จะระงับการดาเนิ น การ
ใดๆ เกี่ยวกับฐานะสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของสมาชิกหรื อลูกค้าของสมาชิกตามจานวนที่สมาชิกแจ้งความประสงค์
ในการส่ งมอบสิ นค้า
1.5 ในวัน สุ ด ท้า ยของการซื้ อ ขาย (Last Trading Day: LTD) หากสมาชิ ก หรื อลู ก ค้า ของสมาชิ ก มี
การถือครองฐานะสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าคงค้าง สมาชิ กยังคงมีหน้าที่ ตอ้ งตรวจสอบความสามารถในการส่ งมอบ
หรื อรั บ มอบสิ น ค้า ของสมาชิ ก หรื อ ลู ก ค้า ของสมาชิ ก ในกรณี ที่ ส มาชิ ก มี เ หตุ อ ัน ควรเชื่ อ ได้ว่ า สมาชิ ก หรื อ
ลูกค้าไม่สามารถส่ งมอบหรื อรั บมอบสิ นค้าได้ ให้สมาชิ กล้างฐานะสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของสมาชิ กหรื อแจ้ง
ให้ลูกค้าล้างฐานะสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี หากลูกค้าไม่ดาเนิ นการดังกล่าว สมาชิ กอาจทาการล้างฐานะ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของลูกค้า ทั้งนี้ ให้สมาชิกดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็ จภายในเวลาซื้ อขาย
กระบวนการส่งมอบและรับมอบสิ นค้าสาหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์สที่มีสินค้าอ้างอิงเป็ น
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 เพื่อการส่งมอบสิ นค้า (RSS3D Futures) ข้อมูลวันที่ 3 ตุลาคม 2559
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เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาแจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบสิ นค้า หากสมาชิ กหรื อลูกค้าของสมาชิก
มีการถือครองสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าคงค้างที่ไม่แจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบสิ นค้า สานักหักบัญชีจะดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) กรณี สมาชิ กหรื อลูกค้าของสมาชิ กมีการถือครองสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าคงค้างในบัญชี ฐานะ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าครบจานวนเท่าของหน่วยการส่ งมอบสิ นค้า (Multiple of Delivery Units) สานักหักบัญชี จะ
ทาการจับคู่สญ
ั ญาซื้ อขายล่ วงหน้ าที่คงค้าง โดยให้ถือว่าสมาชิกได้แจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบสิ นค้าต่อสานัก
หักบัญชี แล้ว และสมาชิ กจะมี สิทธิ หน้าที่ และความรั บผิดชอบต่ อสานักหักบัญชี ในการดาเนิ นการที่ เ กี่ ย วกับ
การส่ งมอบหรื อรับมอบสิ นค้า (แล้วแต่กรณี ) เช่นเดียวกันกับกรณี ที่สมาชิ กแจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบสิ นค้า
และ/หรื อ
(2) หากสานักหักบัญชี ดาเนิ นการจับคู่สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่คงค้างดังกล่าวแล้วพบว่าสมาชิ ก
หรื อลูกค้าของสมาชิ กมี การถื อครองสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าคงค้างในบัญชี ฐานะสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าไม่ครบ
จานวนเท่ าของหน่ วยการส่ งมอบสิ นค้า (Multiple of Delivery Units) สานักหักบัญชี อาจดาเนิ นการเพื่ อให้ชาระ
ราคาเป็ นเงินสด (Cash Settlement) แทนการส่ งมอบหรื อรับมอบสิ นค้า และสมาชิ กรายดังกล่าวมีหน้าที่ ตอ้ งชาระ
ค่าปรับต่อสานักหักบัญชี เป็ นเงิ นจานวน 30,000 บาทต่อบัญชี ฐานะสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของสมาชิ กหรื อลูกค้า
ของสมาชิก
2. การจับคู่และการแจ้ งผลการจับคู่
2.1 สานักหักบัญชี จะดาเนิ นการจับคู่ สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตามบัญชี ฐานะสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่
สมาชิกแจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบสิ นค้าตามข้อ 1 ตามลาดับดังต่อไปนี้
(1) จับคู่ ตามที่ คู่กรณี ตกลงร่ วมกันและแจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบสิ นค้ามายังสานักหัก
บัญชี
(2) จับคู่ตามจานวนฐานะการถื อครองสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า โดยเรี ยงลาดับจากจานวนฐานะ
การถื อครองมากที่ สุดไปจนน้อยที่ สุด หรื อในกรณี ที่มีจานวนฐานะการถื อครองสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเท่ า กัน
สานักหักบัญชีจะใช้วิธีสุ่มเลือก
(3) วิธีการอื่นๆ ตามแนวทางที่สานักหักบัญชีเห็นสมควร
2.2 กรณี สมาชิ กผูม้ ี ฐานะซื้ อหรื อสมาชิ กผูม้ ี ฐานะขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ไม่ได้รับการจับคู่ ตาม
เงื่อนไขที่สานักหักบัญชี กาหนด สานักหักบัญชี อาจดาเนิ นการเพื่อให้ชาระราคาเป็ นเงินสด (Cash Settlement) แทน
การส่ งมอบหรื อรับมอบสิ นค้า
2.3 ส านักหักบัญชี จะแจ้งผลการจับ คู่ แ ละค านวณมู ลค่ า ทรั พ ย์สิ นเพื่ อ การส่ ง มอบสิ นค้า (Delivery
Deposit) ให้สมาชิ กผูม้ ีฐานะซื้ อและสมาชิ กผูม้ ีฐานะขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าทราบภายในวันสุ ดท้ายของการซื้ อ
ขาย
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3. การวางทรัพย์ สินเพื่อการส่ งมอบสิ นค้ า (Delivery Deposit)
3.1 เมื่อได้รับแจ้งผลการจับคู่ ให้สมาชิ กผูม้ ีหน้าที่ ส่งมอบและสมาชิ กผูม้ ีหน้าที่ รับมอบวางทรัพย์สิน
เพื่อการส่ งมอบสิ นค้ากับสานักหักบัญชีภายในวันทาการถัดจากวันสุ ดท้ายของการซื้ อขาย
3.2 ทรั พ ย์ สิ นที่ ส านั ก หั ก บั ญ ชี รั บ เป็ นทรั พ ย์ สิ นเพื่ อ การส่ งมอบสิ นค้ า คื อ เงิ น สดสกุ ล บาท
โดยดาเนินการดังนี้
(1) สมาชิ กต้องดารงเงินในบัญชี เงินฝากธนาคารของสมาชิ กกับธนาคารพาณิ ชย์ที่สานักหักบัญชี
กาหนดให้ครบถ้วนถูกต้องตามรายงานของสานักหักบัญชี
(2) การวางทรัพย์สินเพื่ อการส่ งมอบสิ นค้าจะถือว่าเสร็ จสมบูรณ์เมื่ อสานักหักบัญชี ได้รั บโอน
เงินเข้าบัญชี เงิ นฝากธนาคารของสานักหักบัญชี โดยถูกต้องครบถ้วนตามรายงานของสานักหักบัญชี ทั้งนี้ สมาชิ ก
ผูว้ างทรัพย์สินเพื่อการส่ งมอบสิ นค้าจะเพิกถอนการโอนเงินมิได้
(3) สานักหักบัญชี จะคื นทรัพย์สินเพื่อการส่ งมอบสิ นค้า ให้สมาชิ กผูข้ ายที่ มีหน้าที่ ส่งมอบเมื่ อ
การส่ งมอบสิ นค้าเสร็ จสิ้ น โดยสานักหักบัญชีจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกรายดังกล่าวภายในวัน
ทาการถัดจากวันที่สานักหักบัญชีได้รับยืนยันการส่ งมอบและรับมอบสิ นค้าจากสมาชิกทั้งสองฝ่ าย
4. คาบอกกล่ าวรายละเอียดของการส่ งมอบสิ นค้ า (Delivery Instruction)
4.1 ให้ ส มาชิ ก ผู ้มี ห น้า ที่ รั บ มอบส่ ง ค าบอกกล่ า วรายละเอี ย ดของการส่ ง มอบสิ น ค้า ที่ มี คุ ณ ภาพ
เป็ นไปตามที่ กาหนดในแบบของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าให้แก่ สมาชิ กผูม้ ี หน้าที่ ส่งมอบผ่านระบบการชาระหนี้
ของส านั ก หั ก บัญ ชี ห รื อระบบงานของสมาชิ ก ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กับ ระบบการช าระหนี้ ของส านั ก หั ก บัญ ชี ต้ ัง แต่
วันทาการที่ 2 จนถึงวันทาการที่ 6 ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งผลการจับคู่จากสานักหักบัญชี
4.2 ให้ส มาชิ ก ผู ม้ ี ห น้า ที่ ส่ ง มอบส่ ง ค ารั บ รองความสามารถในการส่ ง มอบสิ น ค้า ตามรายละเอี ย ด
ที่ กาหนดในคาบอกกล่าวรายละเอี ยดของการส่ งมอบสิ นค้าให้สมาชิ กผูม้ ี หน้าที่ รับมอบผ่านระบบการชาระหนี้
ของส านัก หั ก บัญ ชี ห รื อระบบงานของสมาชิ ก ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กับ ระบบการช าระหนี้ ของส านัก หั ก บัญ ชี ภ ายใน
2 วันทาการถัดจากวันที่ได้รับคาบอกกล่าวรายละเอียดของการส่ งมอบสิ นค้าตาม 4.1
4.3 ในกรณี ที่ ส มาชิ ก ผู ม้ ี ห น้า ที่ รั บ มอบมี ค วามประสงค์ที่ จ ะแก้ไ ขหรื อ เปลี่ ย นแปลงค าบอกกล่ า ว
รายละเอียดของการส่ งมอบสิ นค้า สามารถดาเนิ นการได้จนถึงวันทาการที่ 6 ถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งผลการจับคู่
จากส านั ก หั ก บั ญ ชี โดยยกเลิ ก ค าบอกกล่ า วรายละเอี ย ดของการส่ ง มอบสิ นค้า และด าเนิ น การใหม่ ต าม
ข้อ 4.1 และ 4.2 ทั้งนี้ สมาชิ กที่ ประสงค์จะด าเนิ นการดัง กล่ า วต้อ งได้รั บ ความยิ นยอมจากสมาชิ กคู่ กรณี ก่ อ น
ดาเนินการ
4.4 สานักหักบัญชี จะคานวณมูลค่าสาหรับการส่ งมอบสิ นค้า (Delivery Amount) และแจ้งให้สมาชิ กผูม้ ี
หน้าที่ส่งมอบและสมาชิกผูม้ ีหน้าที่รับมอบทราบภายในวันทาการที่ 8 ถัดจากวันแจ้งผลการจับคู่
ทั้งนี้ การส่ งมอบและรับมอบสิ นค้าต้องแล้วเสร็ จภายในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนส่ งมอบ (เดือนถัดจาก
เดือนที่สญ
ั ญาครบกาหนดอายุ)
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5. การตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้ า
5.1 ในกรณี ผมู ้ ีหน้าที่รับมอบกาหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า ให้ผมู ้ ีหน้าที่ส่งมอบดาเนิ นการ
ให้ผตู ้ รวจสอบมาตรฐานสิ นค้าที่ผูม้ ีหน้าที่รับมอบแต่งตั้งตามรายชื่ อที่สานักหักบัญชี กาหนดดาเนิ นการตรวจสอบ
คุณภาพและน้ าหนักของสิ นค้า ตามวิธีปฏิบตั ิทางการค้าสาหรับสิ นค้ายางแผ่นรมควันชั้น 3 และดาเนิ นการให้มีการ
ส่ งมอบสิ นค้าให้แก่ผมู ้ ีหน้าที่รับมอบภายในกาหนดเวลาที่ผมู ้ ีหน้าที่รับมอบกาหนด
5.2 ผูม้ ี หน้า ที่ ส่ งมอบมี หน้า ที่ รั บผิ ด ชอบค่ า ใช้จ่า ยในการตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้า โดยการช าระ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้าให้ผตู ้ รวจสอบมาตรฐานสิ นค้าโดยตรง ตลอดจนค่าเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นในการนาสิ นค้ากลับคืนหากผูม้ ีหน้าที่รับมอบปฏิเสธการรับมอบสิ นค้าอันเนื่ องมาจากคุณภาพหรื อน้ าหนัก
ของสิ นค้าไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในคาบอกกล่าวรายละเอียดของการส่ งมอบสิ นค้า
6. การส่ งมอบสิ นค้ าและแลกเปลีย่ นเอกสาร
6.1 ผู ม้ ี ห น้า ที่ ส่ ง มอบและผู ม้ ี ห น้า ที่ รั บ มอบมี ห น้า ที่ ส่ ง มอบและรั บ มอบสิ น ค้า ณ จุ ด ส่ ง มอบและ
แลกเปลี่ยนเอกสารการส่ งมอบสิ นค้าหลังจากส่ งมอบและรับมอบสิ นค้าเรี ยบร้อยแล้วตามเงื่อนไขและภายในเวลาที่
ระบุ ไว้ในคาบอกกล่าวรายละเอี ยดของการส่ งมอบสิ นค้า โดยสมาชิ กมี หน้าที่ เก็บรักษาเอกสารการส่ งมอบและ
รับมอบสิ นค้าและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อสานักหักบัญชีอาจเรี ยกดูได้
6.2 สมาชิ กคู่กรณี มีหน้าที่ แจ้งผ่านระบบการชาระหนี้ ของสานักหักบัญชี หรื อระบบงานของสมาชิ กที่
เชื่อมต่อกับระบบการชาระหนี้ของสานักหักบัญชี เพื่อยืนยันการส่ งมอบและรับมอบสิ นค้า ภายในวันทาการที่ 4 ถัด
จากวันส่ งมอบและรับมอบสิ นค้าเสร็ จสิ้ น
หากสมาชิกหรื อลูกค้าของสมาชิกฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งผิดนัดเนื่องจากไม่ดาเนิ นการส่ งมอบหรื อรับมอบสิ นค้า
หรื อแลกเปลี่ยนเอกสารการส่ งมอบสิ นค้าตาม 6.1 สมาชิกฝ่ ายที่ไม่ผิดนัดมีหน้าที่แจ้งสานักหักบัญชีเพื่อทราบภายใน
วันถัดจากวันที่เกิดการผิดนัดส่ งมอบหรื อรับมอบสิ นค้า
7. กรรมสิ ทธิ์และความเสี่ ยงภัยของสิ นค้ า
7.1 กรรมสิ ทธิ์ ของสิ นค้าจะโอนจากผูม้ ีหน้าที่ส่งมอบไปยังผูม้ ีหน้าที่รับมอบทันที เมื่อผูม้ ีหน้าที่ส่งมอบ
และผูม้ ีหน้าที่รับมอบได้แลกเปลี่ยนเอกสารการส่ งมอบสิ นค้าเสร็ จสิ้ น
7.2 ความเสี่ ยงภัยของการสู ญหายหรื อความเสี ยหายของสิ นค้าให้ตกเป็ นของผูม้ ีหน้าที่รับมอบทันทีเมื่อ
สิ นค้าข้ามพ้นกราบเรื อสาหรับส่ งมอบสิ นค้าแบบ Free On Board (FOB) หรื อเมื่อสิ นค้าถูกจัดเก็บในคลังสิ นค้าหรื อ
โรงงานตามที่ ระบุ ในคาบอกกล่าวรายละเอี ยดของการส่ งมอบสิ นค้าเรี ยบร้อยแล้วสาหรับการส่ งมอบสิ นค้าใน
ประเทศ
8. ผู้ดแู ลการส่ งมอบสิ นค้ า (Delivery Facilitator)
สมาชิ กอาจมอบหมายบุคคลตามรายชื่ อที่ สานักหักบัญชี กาหนดเพื่อทาหน้าที่ ดูแลเกี่ ยวกับการส่ งมอบ
หรื อรับมอบสิ นค้าได้
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9. การส่ งมอบสิ นค้ าโดยทางเลือกอื่น (Alternative Delivery Procedure)
กรณี สมาชิกคู่กรณี ที่ได้รับแจ้งผลการจับคู่จากสานักหักบัญชีมีความประสงค์จะทาการส่ งมอบสิ นค้าโดย
ทางเลือกอื่น ให้สมาชิ กผูม้ ีหน้าที่ ส่งมอบและสมาชิ กผูม้ ีหน้าที่ รับมอบดังกล่าวแจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบ
สิ นค้าโดยทางเลือกอื่นต่อสานักหักบัญชี ภายในวันทาการก่อนวันที่สมาชิกผูม้ ีหน้าที่รับมอบชาระมูลค่าสาหรับการ
ส่ งมอบสิ นค้าตามข้อ 10 โดยสานักหักบัญชี จะดาเนิ นการปลดภาระผูกพันของสมาชิ กที่ ได้รับการจับคู่ แ ละคื น
ทรั พย์สินเพื่ อการส่ งมอบสิ นค้าให้สมาชิ กผูม้ ี หน้าที่ รับมอบและสมาชิ กผูม้ ี หน้าที่ ส่งมอบเมื่ อมี การร้ องขอ โดย
สมาชิกคู่กรณี ยงั คงมีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่ งมอบและรับมอบสิ นค้าเพื่อสานักหัก
บัญชีอาจเรี ยกดูได้
ให้การส่ งมอบสิ นค้าโดยทางเลือกอื่ นมีผลสมบูรณ์ เมื่ อสานักหักบัญชี ดาเนิ นการปลดภาระผูกพันตาม
วรรคหนึ่ง โดยสมาชิกไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการแจ้งความประสงค์ดงั กล่าวได้
10. การชาระมูลค่ าสาหรับการส่ งมอบสิ นค้ า
10.1 สานักหักบัญชี จะคานวณมูลค่าสาหรับการส่ งมอบสิ นค้า (Delivery Amount) จากราคาสาหรับการ
ส่ งมอบหรื อใช้อา้ งอิงเพื่อคานวณส่ วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชาระหนี้ และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้อง และส่ วนลด
(ถ้ามี) เพื่อแจ้งให้สมาชิกผูม้ ีหน้าที่รับมอบชาระราคาสาหรับการส่ งมอบสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
FOB

ในประเทศ

มูลค่าสาหรับการส่ งมอบสิ นค้า: (ราคาสาหรับ
การส่ งมอบหรื อใช้อา้ งอิงเพื่อคานวณส่ วนต่ าง
ของราคาเพื่ อ ใช้ในการช าระหนี้ *) X (ขนาด
ของสัญญา) X (จานวนสัญญา)

มู ล ค่ าส าหรั บการส่ งมอบสิ นค้ า : (ราคา
สาหรั บการส่ งมอบหรื อใช้อา้ งอิ งเพื่ อคานวณ
ส่ ว นต่ า งของราคาเพื่ อ ใช้ใ นการช าระหนี้ *)
X (ขนาดของสั ญ ญา) X (จ านวนสั ญ ญา)
หักอัตราเงิ นสงเคราะห์การทาสวนยาง (Cess)
และค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ งออกสิ นค้ า บวก
ค่ าใช้จ่ายส่ วนต่ างกรณี ส่งมอบสิ นค้านอกเขต
กรุ งเทพฯ ตามอัตราที่สานักหักบัญชีกาหนด

หมายเหตุ:
*(1) ราคาส าหรั บ การส่ ง มอบหรื อ ใช้อ ้า งอิ ง เพื่ อ ค านวณส่ ว นต่ า งของราคาเพื่ อ ใช้ใ นการช าระหนี้
ให้เ ป็ นไปตามราคาส าหรั บ การส่ ง มอบหรื อ ใช้อ ้า งอิ ง เพื่ อ ค านวณส่ ว นต่ า งของราคาเพื่ อ ใช้ใ นการช าระหนี้
ในวันสุ ดท้ายของการซื้ อขาย (Final Settlement Price) หรื อราคาสาหรับการส่ งมอบสิ นค้า (Delivery Price) ตามที่
ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ากาหนด
(2) ผูม้ ี หน้าที่ ส่งมอบเป็ นผูร้ ั บผิดชอบค่ าขนส่ งสิ นค้าไปท่ า เรื อ เงิ นสงเคราะห์ การทาสวนยาง และ
ค่าใช้จ่ายในการส่ งออกสิ นค้า ซึ่ งได้รวมอยูใ่ นราคาสิ นค้าแล้ว
(3) ผูม้ ีหน้าที่ส่งมอบและผูม้ ีหน้าที่รับมอบต้องชาระภาษีที่เกี่ยวข้อง
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10.2 ให้สมาชิ กผูม้ ีหน้าที่ รับมอบชาระเงิ นเป็ นจานวนเท่ากับมูลค่าสาหรับการส่ งมอบสิ นค้า (Delivery
Amount) ตามที่ ได้รับแจ้งจากสานักหักบัญชี หักด้วยทรัพย์สินเพื่ อการส่ งมอบสิ นค้าที่ ได้วางไว้กบั สานักหักบัญชี
ภายในวันทาการที่ 2 ก่อนวันส่ งมอบและรับมอบสิ นค้าตามที่ระบุในคาบอกกล่าวรายละเอียดของการส่ งมอบสิ นค้า
ทั้งนี้ การดาเนิ นการดังกล่าวจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อสานักหักบัญชี ได้รับชาระมูลค่าสาหรับการส่ ง
มอบสิ น ค้า (Delivery Amount) ตามวรรคหนึ่ ง ด้ว ยการโอนเงิ น เข้า บัญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารของส านัก หัก บัญ ชี
โดยครบถ้วนแล้ว และสมาชิกจะเพิกถอนการโอนเงินดังกล่าวมิได้
10.3 เมื่อสมาชิ กผูม้ ี หน้าที่ รับมอบชาระเงิ นเรี ยบร้อยแล้ว สานักหักบัญชี จะนาส่ งมูลค่าสาหรั บการส่ ง
มอบสิ นค้าตามข้อ 10.1 และทรัพย์สินเพื่อการส่ งมอบสิ นค้าให้สมาชิกผูม้ ีหน้าที่ส่งมอบภายในวันทาการถัดจากวันที่
สานักหักบัญชีได้รับยืนยันว่าได้มีการส่ งมอบและรับมอบสิ นค้าแล้ว
11. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เกีย่ วข้ องในการส่ งมอบสิ นค้ า
ส านักหักบัญชี จะค านวณค่ า ธรรมเนี ย มการส่ งมอบสิ นค้าและค่ าใช้จ่า ยอื่ นใดที่ เ กี่ ย วข้องเพื่ อแจ้งให้
สมาชิ กทราบภายในวันสุ ดท้ายของการซื้ อขาย โดยสมาชิ กที่ ได้รับแจ้งมี หน้าที่ ชาระค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวพร้อมค่าธรรมเนี ยมการให้บริ การอื่นๆ ตามที่ สานักหักบัญชี กาหนดตามประกาศที่ เกี่ ยวกับค่าธรรมเนี ยม
ของสานักหักบัญชี
12. การดาเนินการเมื่อสมาชิกผิดนัดส่ งมอบสิ นค้ า
ในกรณี ที่สมาชิ กหรื อลูกค้าของสมาชิ กรายใดผิดนัดส่ งมอบหรื อรับมอบสิ นค้า ภายหลังสานักหักบัญชี
บังคับชาระค่าเสี ยหายและค่าใช้จ่ายตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ งจากทรัพย์สินเพื่อการส่ งมอบสิ นค้าที่สมาชิกฝ่ ายที่
ผิดนัดส่ งมอบหรื อรับมอบสิ นค้าวางไว้ต่อสานักหักบัญชี ให้แก่สมาชิ กฝ่ ายที่ ไม่ผิดนัดแล้ว สมาชิ กฝ่ ายที่ ผิดนัดส่ ง
มอบหรื อรับมอบสิ นค้ามีหน้าที่ชาระค่าบริ หารจัดการและค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องรวมถึงชาระค่าปรับอันเนื่ องมาจาก
การผิดนัดส่ งมอบหรื อรับมอบสิ นค้าต่อสานักหักบัญชี
ค่าปรับอันเนื่องมาจากการผิดนัดส่ งมอบหรื อรับมอบสิ นค้าตามวรรคหนึ่ง สมาชิกมีหน้าที่ตอ้ งชาระให้แก่
สานักหักบัญชีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าสาหรับการส่ งมอบสิ นค้าแบบ Free On Board (FOB) ตามจานวนที่ผิดนัด
โดยหักจากทรั พย์สินเพื่ อการส่ งมอบสิ นค้าส่ วนที่ เหลื อดังกล่าว และหากไม่เพี ยงพอสานักหักบัญชี อาจเรี ยกค่า
บริ หารจัดการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงค่าปรับส่ วนที่คา้ งชาระจากสมาชิกได้จนกว่าจะครบถ้วน
13. วิธีการจัดส่ งข้ อมูลหรื อรายงาน
ให้สมาชิ กนาส่ งข้อมูลหรื อรายงานที่ เกี่ ยวข้องตามประกาศฉบับนี้ ต่อสานักหักบัญชี หรื อสมาชิ กคู่กรณี
ผ่านระบบการชาระหนี้ ของสานักหักบัญชี หรื อระบบงานของสมาชิกที่เชื่อมต่อกับระบบการชาระหนี้ ของสานักหัก
บัญชี

กระบวนการส่งมอบและรับมอบสิ นค้าสาหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์สที่มีสินค้าอ้างอิงเป็ น
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 เพื่อการส่งมอบสิ นค้า (RSS3D Futures) ข้อมูลวันที่ 3 ตุลาคม 2559

หน้า 6 จาก 6

