
 

กระบวนการส่งมอบและรับมอบสินคา้ส าหรับสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์สท่ีมีสินคา้อา้งอิงเป็น 
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กระบวนการส่งมอบและรับมอบสินค้าส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่มสิีนค้าอ้างองิเป็น        

ยางแผ่นรมควนัช้ัน 3 เพ่ือการส่งมอบสินค้า (RSS3D Futures)  
  

1. การแจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสินค้า (Tender Notification Request)  
1.1 สมาชิกท่ีประสงค์จะส่งมอบหรือรับมอบสินคา้มีหน้าท่ีตรวจสอบความสามารถในการส่งมอบ   

หรือรับมอบสินค้าก่อนแจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสินค้า โดยผู ้ส่งมอบและรับมอบสินค้าต้องเป็น                       
ผูมี้ความสามารถในการส่งมอบหรือรับมอบสินคา้ (แลว้แต่กรณี) ซ่ึงอาจพิจารณาไดจ้าก 
 (1) ผูส่้งมอบและรับมอบสินคา้ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตคา้ยางจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 (2) กรณีผูส่้งมอบหรือผูรั้บมอบสินคา้เป็นคนต่างดา้ว จะตอ้งด าเนินการเพ่ือการส่งสินคา้ออก     
ไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศเท่านั้น เวน้แต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์            
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว หรือ 
 (3) มีหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีแสดงวา่เป็นผูมี้ความสามารถในการส่งมอบหรือรับมอบสินคา้ 

1.2 ในการแจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสินค้า สมาชิกผูมี้ฐานะซ้ือและสมาชิกผูมี้ฐานะขาย       
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้สามารถแจง้ความประสงค์ผ่านระบบการช าระหน้ีของส านักหักบญัชีหรือระบบงานของ
สมาชิกท่ีเช่ือมต่อกบัระบบการช าระหน้ีของส านกัหักบญัชีในวนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย (Last Trading Day: LTD
) ตามจ านวนท่ีสมาชิกประสงค์จะส่งมอบและ/หรือรับมอบสินคา้ โดยหากส านกัหักบญัชีพบว่าสมาชิกหรือลูกคา้
ของสมาชิกแจง้ความประสงค์ในการส่งมอบสินคา้ตามบญัชีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ไม่ครบจ านวนเท่าของ
หน่วยการส่งมอบสินคา้ (Multiple of Delivery Units) ส านกัหกับญัชีมีสิทธิปฏิเสธการแจง้ความประสงคด์งักล่าวทั้ง
จ านวน และถือว่าสมาชิกไม่ไดแ้จง้ความประสงค์ในการส่งมอบสินคา้ต่อส านกัหักบญัชีตามบญัชีฐานะสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้ดงักล่าว 

1.3 ในกรณีท่ีสมาชิกแจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสินค้าแลว้ สมาชิกอาจยกเลิกการแจ้งความ
ประสงค์ดงักล่าวได ้โดยส่งค าสั่งยกเลิกการแจง้ความประสงค์ในการส่งมอบสินคา้ผ่านระบบการช าระหน้ีของ
ส านกัหักบญัชีหรือระบบงานของสมาชิกท่ีเช่ือมต่อกบัระบบการช าระหน้ีของส านักหักบญัชีตามวิธีการท่ีส านัก    
หกับญัชีก าหนด 

1.4 เม่ือสมาชิกแจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสินคา้แลว้ ส านักหักบญัชีจะระงับการด าเนินการ      
ใดๆ เก่ียวกบัฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกตามจ านวนท่ีสมาชิกแจง้ความประสงค์
ในการส่งมอบสินคา้ 

1.5 ในวันสุดท้ายของการซ้ือขาย (Last Trading Day: LTD) หากสมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิกมี           
การถือครองฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้คงคา้ง สมาชิกยงัคงมีหนา้ท่ีตอ้งตรวจสอบความสามารถในการส่งมอบ
หรือรับมอบสินค้าของสมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าสมาชิกหรือ              
ลูกคา้ไม่สามารถส่งมอบหรือรับมอบสินคา้ได ้ให้สมาชิกลา้งฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของสมาชิกหรือแจง้        
ใหลู้กคา้ลา้งฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ แลว้แต่กรณี หากลูกคา้ไม่ด าเนินการดงักล่าว สมาชิกอาจท าการลา้งฐานะ
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ของลูกคา้ ทั้งน้ี ใหส้มาชิกด าเนินการดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาซ้ือขาย 
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 เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาแจง้ความประสงคใ์นการส่งมอบสินคา้ หากสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิก
มีการถือครองสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้คงคา้งท่ีไม่แจง้ความประสงคใ์นการส่งมอบสินคา้ ส านกัหกับญัชีจะด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกมีการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้คงคา้งในบญัชีฐานะ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ครบจ านวนเท่าของหน่วยการส่งมอบสินคา้ (Multiple of Delivery Units) ส านกัหกับญัชีจะ
ท าการจบัคู่สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีคงคา้ง โดยใหถื้อว่าสมาชิกไดแ้จง้ความประสงคใ์นการส่งมอบสินคา้ต่อส านกั
หักบญัชีแลว้ และสมาชิกจะมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อส านักหักบญัชีในการด าเนินการท่ีเก่ียวกับ         
การส่งมอบหรือรับมอบสินคา้ (แลว้แต่กรณี) เช่นเดียวกนักบักรณีท่ีสมาชิกแจง้ความประสงคใ์นการส่งมอบสินคา้ 
และ/หรือ 

(2) หากส านกัหักบญัชีด าเนินการจบัคู่สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีคงคา้งดงักล่าวแลว้พบว่าสมาชิก
หรือลูกคา้ของสมาชิกมีการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าคงคา้งในบญัชีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าไม่ครบ
จ านวนเท่าของหน่วยการส่งมอบสินคา้ (Multiple of Delivery Units) ส านักหักบญัชีอาจด าเนินการเพ่ือให้ช าระ
ราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) แทนการส่งมอบหรือรับมอบสินคา้ และสมาชิกรายดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งช าระ
ค่าปรับต่อส านกัหักบญัชีเป็นเงินจ านวน 30,000 บาทต่อบญัชีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของสมาชิกหรือลูกคา้
ของสมาชิก 
  

2.   การจบัคู่และการแจ้งผลการจบัคู่ 
2.1 ส านกัหักบญัชีจะด าเนินการจบัคู่สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามบญัชีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ี

สมาชิกแจง้ความประสงคใ์นการส่งมอบสินคา้ตามขอ้ 1 ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
(1) จบัคู่ตามท่ีคู่กรณีตกลงร่วมกนัและแจง้ความประสงค์ในการส่งมอบสินคา้มายงัส านักหัก

บญัชี 
(2) จบัคู่ตามจ านวนฐานะการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยเรียงล าดบัจากจ านวนฐานะ   

การถือครองมากท่ีสุดไปจนน้อยท่ีสุด หรือในกรณีท่ีมีจ านวนฐานะการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเท่ากัน    
ส านกัหกับญัชีจะใชวิ้ธีสุ่มเลือก 

(3) วิธีการอ่ืนๆ ตามแนวทางท่ีส านกัหกับญัชีเห็นสมควร 
2.2 กรณีสมาชิกผูมี้ฐานะซ้ือหรือสมาชิกผูมี้ฐานะขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ไม่ไดรั้บการจบัคู่ตาม

เง่ือนไขท่ีส านกัหกับญัชีก าหนด ส านกัหกับญัชีอาจด าเนินการเพ่ือใหช้ าระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) แทน
การส่งมอบหรือรับมอบสินคา้ 

2.3 ส านักหักบัญชีจะแจ้งผลการจับคู่และค านวณมูลค่าทรัพย์สินเพ่ือการส่งมอบสินค้า (Delivery 
Deposit) ใหส้มาชิกผูมี้ฐานะซ้ือและสมาชิกผูมี้ฐานะขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ทราบภายในวนัสุดทา้ยของการซ้ือ
ขาย 
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 3. การวางทรัพย์สินเพ่ือการส่งมอบสินค้า (Delivery Deposit) 
3.1 เม่ือไดรั้บแจง้ผลการจบัคู่ ให้สมาชิกผูมี้หนา้ท่ีส่งมอบและสมาชิกผูมี้หนา้ท่ีรับมอบวางทรัพยสิ์น

เพ่ือการส่งมอบสินคา้กบัส านกัหกับญัชีภายในวนัท าการถดัจากวนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย 
3.2 ทรัพย์สินท่ีส านักหักบัญชี รับเ ป็นทรัพย์สินเ พ่ือการส่งมอบสินค้า  คือ  เ งินสดสกุลบาท                       

โดยด าเนินการดงัน้ี 
(1) สมาชิกตอ้งด ารงเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกกบัธนาคารพาณิชยท่ี์ส านกัหกับญัชี

ก าหนดใหค้รบถว้นถูกตอ้งตามรายงานของส านกัหกับญัชี 
(2) การวางทรัพยสิ์นเพ่ือการส่งมอบสินคา้จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เม่ือส านักหักบญัชีไดรั้บโอน     

เงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของส านกัหักบญัชีโดยถูกตอ้งครบถว้นตามรายงานของส านกัหักบญัชี ทั้งน้ี สมาชิก     
ผูว้างทรัพยสิ์นเพ่ือการส่งมอบสินคา้จะเพิกถอนการโอนเงินมิได ้

(3) ส านกัหักบญัชีจะคืนทรัพยสิ์นเพ่ือการส่งมอบสินคา้ ให้สมาชิกผูข้ายท่ีมีหนา้ท่ีส่งมอบเม่ือ  
การส่งมอบสินคา้เสร็จส้ิน โดยส านกัหกับญัชีจะโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกรายดงักล่าวภายในวนั
ท าการถดัจากวนัท่ีส านกัหกับญัชีไดรั้บยืนยนัการส่งมอบและรับมอบสินคา้จากสมาชิกทั้งสองฝ่าย 
  

4. ค าบอกกล่าวรายละเอยีดของการส่งมอบสินค้า (Delivery Instruction) 
4.1 ให้สมาชิกผู ้มีหน้าท่ีรับมอบส่งค าบอกกล่าวรายละเอียดของการส่งมอบสินค้าท่ีมีคุณภาพ            

เป็นไปตามท่ีก าหนดในแบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าให้แก่สมาชิกผูมี้หน้าท่ีส่งมอบผ่านระบบการช าระหน้ี     
ของส านักหักบัญชีหรือระบบงานของสมาชิกท่ีเ ช่ือมต่อกับระบบการช าระหน้ีของส านักหักบัญชีตั้ งแต่                        
วนัท าการท่ี 2 จนถึงวนัท าการท่ี 6 ถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ผลการจบัคู่จากส านกัหกับญัชี 

4.2 ให้สมาชิกผูมี้หน้าท่ีส่งมอบส่งค ารับรองความสามารถในการส่งมอบสินค้าตามรายละเอียด              
ท่ีก าหนดในค าบอกกล่าวรายละเอียดของการส่งมอบสินคา้ให้สมาชิกผูมี้หน้าท่ีรับมอบผ่านระบบการช าระหน้ี     
ของส านักหักบัญชีหรือระบบงานของสมาชิกท่ีเช่ือมต่อกับระบบการช าระหน้ีของส านักหักบัญชีภายใน 
2 วนัท าการถดัจากวนัท่ีไดรั้บค าบอกกล่าวรายละเอียดของการส่งมอบสินคา้ตาม 4.1 

4.3 ในกรณีท่ีสมาชิกผูมี้หน้าท่ีรับมอบมีความประสงค์ท่ีจะแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงค าบอกกล่าว
รายละเอียดของการส่งมอบสินคา้ สามารถด าเนินการไดจ้นถึงวนัท าการท่ี 6 ถดัจากวนัท่ีไดรั้บการแจง้ผลการจบัคู่
จากส านักหักบัญชี โดยยกเลิกค าบอกกล่าวรายละเอียดของการส่งมอบสินค้าและด า เนินการใหม่ตาม
ข้อ 4.1 และ 4.2 ทั้งน้ี สมาชิกท่ีประสงค์จะด าเนินการดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกคู่กรณีก่อน
ด าเนินการ 

4.4 ส านกัหกับญัชีจะค านวณมูลค่าส าหรับการส่งมอบสินคา้ (Delivery Amount) และแจง้ใหส้มาชิกผูมี้
หนา้ท่ีส่งมอบและสมาชิกผูมี้หนา้ท่ีรับมอบทราบภายในวนัท าการท่ี 8 ถดัจากวนัแจง้ผลการจบัคู่ 

ทั้งน้ี การส่งมอบและรับมอบสินคา้ตอ้งแลว้เสร็จภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนส่งมอบ (เดือนถดัจาก
เดือนท่ีสญัญาครบก าหนดอาย)ุ 
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5.   การตรวจสอบมาตรฐานสินค้า 
5.1 ในกรณีผูมี้หนา้ท่ีรับมอบก าหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ ใหผู้มี้หนา้ท่ีส่งมอบด าเนินการ

ใหผู้ต้รวจสอบมาตรฐานสินคา้ท่ีผูมี้หนา้ท่ีรับมอบแต่งตั้งตามรายช่ือท่ีส านกัหกับญัชีก าหนดด าเนินการตรวจสอบ
คุณภาพและน ้าหนกัของสินคา้ ตามวิธีปฏิบติัทางการคา้ส าหรับสินคา้ยางแผ่นรมควนัชั้น 3 และด าเนินการใหมี้การ
ส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ผูมี้หนา้ท่ีรับมอบภายในก าหนดเวลาท่ีผูมี้หนา้ท่ีรับมอบก าหนด 

5.2 ผูมี้หน้าท่ีส่งมอบมีหน้าท่ีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าโดยการช าระ
ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบมาตรฐานสินคา้ใหผู้ต้รวจสอบมาตรฐานสินคา้โดยตรง ตลอดจนค่าเสียหายหรือค่าใชจ่้าย
ท่ีเกิดข้ึนในการน าสินคา้กลบัคืนหากผูมี้หนา้ท่ีรับมอบปฏิเสธการรับมอบสินคา้อนัเน่ืองมาจากคุณภาพหรือน ้าหนกั
ของสินคา้ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นค าบอกกล่าวรายละเอียดของการส่งมอบสินคา้ 
  

6.   การส่งมอบสินค้าและแลกเปลีย่นเอกสาร 
6.1 ผูมี้หน้าท่ีส่งมอบและผูมี้หน้าท่ีรับมอบมีหน้าท่ีส่งมอบและรับมอบสินค้า ณ จุดส่งมอบและ

แลกเปล่ียนเอกสารการส่งมอบสินคา้หลงัจากส่งมอบและรับมอบสินคา้เรียบร้อยแลว้ตามเง่ือนไขและภายในเวลาท่ี
ระบุไวใ้นค าบอกกล่าวรายละเอียดของการส่งมอบสินคา้ โดยสมาชิกมีหน้าท่ีเก็บรักษาเอกสารการส่งมอบและ       
รับมอบสินคา้และหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือส านกัหกับญัชีอาจเรียกดูได ้

6.2 สมาชิกคู่กรณีมีหนา้ท่ีแจง้ผ่านระบบการช าระหน้ีของส านกัหักบญัชีหรือระบบงานของสมาชิกท่ี
เช่ือมต่อกบัระบบการช าระหน้ีของส านกัหกับญัชี เพ่ือยืนยนัการส่งมอบและรับมอบสินคา้ ภายในวนัท าการท่ี 4 ถดั
จากวนัส่งมอบและรับมอบสินคา้เสร็จส้ิน 

หากสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดนดัเน่ืองจากไม่ด าเนินการส่งมอบหรือรับมอบสินคา้
หรือแลกเปล่ียนเอกสารการส่งมอบสินคา้ตาม 6.1 สมาชิกฝ่ายท่ีไม่ผิดนดัมีหนา้ท่ีแจง้ส านกัหกับญัชีเพ่ือทราบภายใน
วนัถดัจากวนัท่ีเกิดการผิดนดัส่งมอบหรือรับมอบสินคา้ 
  

7.   กรรมสิทธ์ิและความเส่ียงภัยของสินค้า 
7.1 กรรมสิทธ์ิของสินคา้จะโอนจากผูมี้หนา้ท่ีส่งมอบไปยงัผูมี้หนา้ท่ีรับมอบทนัที เม่ือผูมี้หนา้ท่ีส่งมอบ

และผูมี้หนา้ท่ีรับมอบไดแ้ลกเปล่ียนเอกสารการส่งมอบสินคา้เสร็จส้ิน 
7.2 ความเส่ียงภยัของการสูญหายหรือความเสียหายของสินคา้ใหต้กเป็นของผูมี้หนา้ท่ีรับมอบทนัทีเม่ือ

สินคา้ขา้มพน้กราบเรือส าหรับส่งมอบสินคา้แบบ Free On Board (FOB) หรือเม่ือสินคา้ถูกจดัเก็บในคลงัสินคา้หรือ
โรงงานตามท่ีระบุในค าบอกกล่าวรายละเอียดของการส่งมอบสินคา้เรียบร้อยแลว้ส าหรับการส่งมอบสินคา้ใน
ประเทศ 
  

8.   ผู้ดูแลการส่งมอบสินค้า (Delivery Facilitator) 
สมาชิกอาจมอบหมายบุคคลตามรายช่ือท่ีส านกัหักบญัชีก าหนดเพ่ือท าหนา้ท่ีดูแลเก่ียวกบัการส่งมอบ

หรือรับมอบสินคา้ได ้
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 9. การส่งมอบสินค้าโดยทางเลือกอ่ืน (Alternative Delivery Procedure) 
กรณีสมาชิกคู่กรณีท่ีไดรั้บแจง้ผลการจบัคู่จากส านกัหกับญัชีมีความประสงคจ์ะท าการส่งมอบสินคา้โดย

ทางเลือกอ่ืน ให้สมาชิกผูมี้หนา้ท่ีส่งมอบและสมาชิกผูมี้หนา้ท่ีรับมอบดงักล่าวแจง้ความประสงค์ในการส่งมอบ
สินคา้โดยทางเลือกอ่ืนต่อส านกัหกับญัชีภายในวนัท าการก่อนวนัท่ีสมาชิกผูมี้หนา้ท่ีรับมอบช าระมูลค่าส าหรับการ
ส่งมอบสินคา้ตามขอ้ 10 โดยส านักหักบญัชีจะด าเนินการปลดภาระผูกพนัของสมาชิกท่ีไดรั้บการจบัคู่และคืน
ทรัพยสิ์นเพ่ือการส่งมอบสินคา้ให้สมาชิกผูมี้หน้าท่ีรับมอบและสมาชิกผูมี้หน้าท่ีส่งมอบเม่ือมีการร้องขอ โดย
สมาชิกคู่กรณียงัคงมีหนา้ท่ีเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งมอบและรับมอบสินคา้เพ่ือส านกัหกั
บญัชีอาจเรียกดูได ้

ให้การส่งมอบสินคา้โดยทางเลือกอ่ืนมีผลสมบูรณ์เม่ือส านักหักบญัชีด าเนินการปลดภาระผูกพนัตาม
วรรคหน่ึง โดยสมาชิกไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการแจง้ความประสงคด์งักล่าวได ้
  

10. การช าระมูลค่าส าหรับการส่งมอบสินค้า 
10.1 ส านกัหกับญัชีจะค านวณมูลค่าส าหรับการส่งมอบสินคา้ (Delivery Amount) จากราคาส าหรับการ

ส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง และส่วนลด     
(ถา้มี) เพ่ือแจง้ใหส้มาชิกผูมี้หนา้ท่ีรับมอบช าระราคาส าหรับการส่งมอบสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

FOB ในประเทศ 

มูลค่าส าหรับการส่งมอบสินคา้: (ราคาส าหรับ
การส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่าง
ของราคาเพ่ือใช้ในการช าระหน้ี*) X (ขนาด 
ของสญัญา) X (จ านวนสญัญา) 
  

มู ล ค่ าส าห รับการ ส่ งมอบสินค้า :  ( ร าคา      
ส าหรับการส่งมอบหรือใช้อา้งอิงเพ่ือค านวณ
ส่วนต่างของราคาเพ่ือใช้ในการช าระหน้ี*)        
X (ขนาดของสัญญา)  X (จ านวนสัญญา )           
หักอตัราเงินสงเคราะห์การท าสวนยาง (Cess) 
และ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ ส่งออกสินค้า  บวก
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างกรณีส่งมอบสินคา้นอกเขต
กรุงเทพฯ ตามอตัราท่ีส านกัหกับญัชีก าหนด 

หมายเหตุ: 
*(1) ราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใช้ในการช าระหน้ี             

ให้เป็นไปตามราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใช้ในการช าระหน้ี 
ในวนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย (Final Settlement Price) หรือราคาส าหรับการส่งมอบสินคา้ (Delivery Price) ตามท่ี
ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 

 (2) ผูมี้หน้าท่ีส่งมอบเป็นผูรั้บผิดชอบค่าขนส่งสินคา้ไปท่าเรือ เงินสงเคราะห์การท าสวนยาง และ
ค่าใชจ่้ายในการส่งออกสินคา้ ซ่ึงไดร้วมอยูใ่นราคาสินคา้แลว้    

 (3) ผูมี้หนา้ท่ีส่งมอบและผูมี้หนา้ท่ีรับมอบตอ้งช าระภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 
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10.2 ให้สมาชิกผูมี้หนา้ท่ีรับมอบช าระเงินเป็นจ านวนเท่ากบัมูลค่าส าหรับการส่งมอบสินคา้ (Delivery 
Amount) ตามท่ีไดรั้บแจง้จากส านกัหักบญัชีหักดว้ยทรัพยสิ์นเพ่ือการส่งมอบสินคา้ท่ีไดว้างไวก้บัส านกัหักบญัชี 
ภายในวนัท าการท่ี 2 ก่อนวนัส่งมอบและรับมอบสินคา้ตามท่ีระบุในค าบอกกล่าวรายละเอียดของการส่งมอบสินคา้ 

ทั้งน้ี การด าเนินการดงักล่าวจะถือว่าสมบูรณ์ เม่ือส านกัหักบญัชีไดรั้บช าระมูลค่าส าหรับการส่ง
มอบสินค้า (Delivery Amount) ตามวรรคหน่ึงด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส านักหักบัญชี           
โดยครบถว้นแลว้ และสมาชิกจะเพิกถอนการโอนเงินดงักล่าวมิได ้

10.3 เม่ือสมาชิกผูมี้หนา้ท่ีรับมอบช าระเงินเรียบร้อยแลว้ ส านกัหักบญัชีจะน าส่งมูลค่าส าหรับการส่ง
มอบสินคา้ตามขอ้ 10.1 และทรัพยสิ์นเพ่ือการส่งมอบสินคา้ใหส้มาชิกผูมี้หนา้ท่ีส่งมอบภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ี
ส านกัหกับญัชีไดรั้บยืนยนัวา่ไดมี้การส่งมอบและรับมอบสินคา้แลว้ 
  

11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกีย่วข้องในการส่งมอบสินค้า 
ส านักหักบัญชีจะค านวณค่าธรรมเนียมการส่งมอบสินค้าและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือแจ้งให้

สมาชิกทราบภายในวนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย โดยสมาชิกท่ีไดรั้บแจง้มีหนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวพร้อมค่าธรรมเนียมการให้บริการอ่ืนๆ ตามท่ีส านกัหักบญัชีก าหนดตามประกาศท่ีเก่ียวกบัค่าธรรมเนียม
ของส านกัหกับญัชี 
  

12. การด าเนินการเม่ือสมาชิกผดินัดส่งมอบสินค้า 
ในกรณีท่ีสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกรายใดผิดนดัส่งมอบหรือรับมอบสินคา้ ภายหลงัส านกัหักบญัชี

บงัคบัช าระค่าเสียหายและค่าใชจ่้ายตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงจากทรัพยสิ์นเพ่ือการส่งมอบสินคา้ท่ีสมาชิกฝ่ายท่ี
ผิดนดัส่งมอบหรือรับมอบสินคา้วางไวต่้อส านกัหักบญัชีให้แก่สมาชิกฝ่ายท่ีไม่ผิดนดัแลว้ สมาชิกฝ่ายท่ีผิดนดัส่ง
มอบหรือรับมอบสินคา้มีหนา้ท่ีช าระค่าบริหารจดัการและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงช าระค่าปรับอนัเน่ืองมาจาก
การผิดนดัส่งมอบหรือรับมอบสินคา้ต่อส านกัหกับญัชี 

ค่าปรับอนัเน่ืองมาจากการผิดนดัส่งมอบหรือรับมอบสินคา้ตามวรรคหน่ึง สมาชิกมีหนา้ท่ีตอ้งช าระใหแ้ก่
ส านกัหกับญัชีในอตัราร้อยละ 5 ของมูลค่าส าหรับการส่งมอบสินคา้แบบ Free On Board (FOB) ตามจ านวนท่ีผิดนดั
โดยหักจากทรัพยสิ์นเพ่ือการส่งมอบสินคา้ส่วนท่ีเหลือดงักล่าว และหากไม่เพียงพอส านักหักบญัชีอาจเรียกค่า
บริหารจดัการและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงค่าปรับส่วนท่ีคา้งช าระจากสมาชิกไดจ้นกวา่จะครบถว้น 
  

13.  วธีิการจดัส่งข้อมูลหรือรายงาน 
ให้สมาชิกน าส่งขอ้มูลหรือรายงานท่ีเก่ียวขอ้งตามประกาศฉบบัน้ีต่อส านกัหักบญัชีหรือสมาชิกคู่กรณี

ผ่านระบบการช าระหน้ีของส านกัหกับญัชีหรือระบบงานของสมาชิกท่ีเช่ือมต่อกบัระบบการช าระหน้ีของส านกัหกั
บญัชี 
  
 


