กระบวนการส่ งมอบและรับมอบสิ นค้ าสาหรับสั ญญาซื้ อขายล่ วงหน้ าฟิ วเจอร์ สที่มสี ิ นค้ าอ้ างอิงเป็ นทองคา
(Gold-D Futures)
1. การแจ้ งความประสงค์ ในการส่ งมอบสิ นค้ า (Tender Notification Request)
สมาชิ กที่ประสงค์จะส่ งมอบหรื อรับมอบสิ นค้ามีหน้าที่ ตรวจสอบความสามารถในการส่ งมอบหรื อ
รับมอบสิ นค้าก่อนแจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบสิ นค้า โดยผูส้ ่ งมอบและรับมอบสิ นค้าต้องเป็ นผูม้ ีความสามารถ
ในการส่ งมอบหรื อรับมอบสิ นค้า (แล้วแต่กรณี ) และดาเนินการดังต่อไปนี้
1.1 ก่อนแจ้งความประสงค์ใ นการส่ งมอบสิ นค้า สมาชิ กที่ประสงค์จะส่ งมอบต้องมีสินค้า หรื อ
ดูแลให้ลูกค้าของสมาชิ กมีสินค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ กาหนดในแบบของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าฝากไว้กบั ผูร้ ับฝาก
ทรัพย์สินที่สมาชิกมอบหมายตามรายชื่อที่สานักหักบัญชี กาหนดไม่นอ้ ยกว่าจานวนที่สมาชิกหรื อลูกค้าของสมาชิ ก
แจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบสิ นค้า โดยหากสานักหักบัญชี พบว่าสมาชิ กหรื อลูกค้าของสมาชิ กที่ ประสงค์
จะส่ งมอบมีสินค้าไม่ครบตามจานวนที่แจ้งความประสงค์ต่อสานักหักบัญชี สานักหักบัญชี มีสิทธิ ปฏิ เสธการแจ้ง
ความประสงค์ดงั กล่าวทั้งจานวน และถือว่าสมาชิ กไม่ได้แจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบสิ นค้าต่อสานักหักบัญชี
ตามบัญชีฐานะสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าดังกล่าว
1.2 ในการแจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบสิ นค้า สมาชิ กผูม้ ีฐานะซื้ อและสมาชิ กผูม้ ีฐานะขาย
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านระบบการชาระหนี้ ของสานักหักบัญชี หรื อระบบงานของ
สมาชิกที่เชื่อมต่อกับระบบการชาระหนี้ของสานักหักบัญชีดว้ ยวิธีการดังนี้
(1) สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบสิ นค้าได้ในวันสุ ดท้ายของการซื้ อขาย

(Last Trading Day: LTD)
(2) สมาชิ กต้อ งแจ้งความประสงค์ในการส่ ง มอบสิ นค้าให้ครบตามจานวนเท่าของหน่วย
การส่ งมอบสิ นค้า (Multiple of Delivery Units) เท่านั้น โดยหากสานักหักบัญชี พบว่าสมาชิกหรื อลูกค้าของสมาชิก
แจ้งความประสงค์ใ นการส่ งมอบสิ นค้า ตามบัญ ชี ฐานะสัญ ญาซื้ อขายล่ว งหน้า ไม่ค รบจานวนเท่ า ของหน่ ว ย
การส่ งมอบสิ น ค้า (Multiple of Delivery Units) สานัก หัก บัญ ชี มี สิ ทธิ ป ฏิ เ สธการแจ้งความประสงค์ด งั กล่า ว
ทั้งจานวน และถือว่าสมาชิ กไม่ได้แจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบสิ นค้าต่อสานักหักบัญชี ตามบัญชี ฐานะสัญญา
ซื้ อขายล่วงหน้าดังกล่าว
(3) ในกรณี ที่สมาชิ กแจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบสิ นค้าแล้ว สมาชิ กอาจยกเลิกการแจ้ง
ความประสงค์ดงั กล่าวได้ โดยส่ งคาสั่งยกเลิกการแจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบสิ นค้าผ่านระบบการชาระหนี้
ของสานักหักบัญชี หรื อระบบงานของสมาชิ กที่ เชื่ อมต่อกับระบบการชาระหนี้ ของสานักหักบัญชี ตามวิธีการที่
สานักหักบัญชีกาหนด
1.3
เมื่ อสมาชิ กแจ้งความประสงค์ ใ นการส่ ง มอบสิ นค้า แล้ว ส านักหั กบัญชี จะระงับ การ
ดาเนิ นการใดๆเกี่ ย วกับฐานะสัญ ญาซื้ อขายล่ว งหน้า ของสมาชิ กหรื อลูกค้าของสมาชิ กและสิ นค้าที่ สมาชิ กแจ้ง
ความประสงค์ในการส่ งมอบตามจานวนที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบสิ นค้า
กระบวนการส่งมอบและรับมอบสิ นค้าสาหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์สที่มีสินค้าอ้างอิง
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1.4 ในวันสุ ดท้ายของการซื้ อขาย (Last Trading Day: LTD) หากสมาชิ กหรื อลูกค้าของสมาชิ ก
มี การถือครองฐานะสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าคงค้าง และสมาชิ กมีเหตุอนั ควรเชื่ อได้ว่าสมาชิ กหรื อลูกค้าไม่สามารถ
ส่ งมอบหรื อรั บมอบสิ นค้าได้ ให้สมาชิ กล้างฐานะสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของสมาชิ กหรื อแจ้งให้ลูกค้าล้างฐานะ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี หากลูกค้าไม่ดาเนิ นการดังกล่าว สมาชิ กอาจทาการล้างฐานะสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าของลูกค้า ทั้งนี้ ให้สมาชิ กดาเนิ นการดังกล่าวให้แล้วเสร็ จภายในเวลาซื้ อขายก่อนพ้นกาหนดระยะเวลา
แจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบสิ นค้าตามที่สานักหักบัญชีกาหนด
เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาแจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบสิ นค้า หากสมาชิ กหรื อลูกค้าของ
สมาชิ กมีการถือครองสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าคงค้างที่ ไม่แจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบสิ นค้า สานักหักบัญชี
จะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรณี สมาชิ กหรื อลูกค้าของสมาชิ กมีการถือครองสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าคงค้างในบัญชี
ฐานะสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าครบจานวนเท่าของหน่ วยการส่ งมอบสิ นค้า (Multiple of Delivery Units) สานักหักบัญชี
จะทาการจับคู่สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่ คงค้าง โดยให้ถือว่าสมาชิ กได้แจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบสิ นค้าต่ อ
สานักหักบัญชี แล้ว และสมาชิ กจะมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสานักหักบัญชีในการดาเนิ นการที่เกี่ยวกับ
การส่ งมอบหรื อรับมอบสิ นค้า (แล้วแต่กรณี ) เช่นเดียวกันกับกรณี ที่สมาชิ กแจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบสิ นค้า
และ/หรื อ
(2) หากสานักหักบัญชี ดาเนิ นการจับคู่สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่ คงค้างดังกล่าวแล้วพบว่า
สมาชิ กหรื อลูกค้าของสมาชิ ก มีการถือครองสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าคงค้างในบัญชี ฐานะสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ไม่ครบจานวนเท่าของหน่วยการส่ งมอบสิ นค้า (Multiple of Delivery Units) สานักหักบัญชี อาจดาเนิ นการเพื่ อให้
ชาระราคาเป็ นเงินสด (Cash Settlement) และสมาชิกรายดังกล่าวมีหน้าที่ตอ้ งชาระค่าปรับต่อสานักหักบัญชีเป็ นเงิ น
จานวน 3,000 บาทต่อบัญชีฐานะสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของสมาชิกหรื อลูกค้าของสมาชิก
2. การจับคู่และการแจ้ งผลการจับคู่
2.1 สานักหักบัญชี จะดาเนิ นการจับคู่สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตามบัญชี ฐานะสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบสิ นค้าตามข้อ 1 ตามลาดับดังต่อไปนี้
(1) จับคู่ตามที่คู่กรณี ตกลงร่ วมกันและแจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบหรื อรับมอบสิ นค้า
มายังสานักหักบัญชี
(2) จับคู่ตามลาดับเวลาที่ สมาชิ กแจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบหรื อรับมอบสิ นค้ามายัง
สานักหักบัญชี หรื อในกรณี ที่สมาชิ กแจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบหรื อรับมอบสิ นค้าต่อสานักหักบัญชี ในเวลา
เดียวกัน สานักหักบัญชีจะใช้วิธีสุ่ มเลือก
(3) วิธีการอื่นๆ ตามแนวทางที่สานักหักบัญชีเห็นสมควร
2.2 สานักหักบัญชี จะแจ้งผลการจับคู่และคานวณมูลค่าทรัพย์สินเพื่อการส่ งมอบสิ นค้า (Delivery
Deposit) ให้สมาชิกทราบภายในวันที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบสิ นค้า
กระบวนการส่งมอบและรับมอบสิ นค้าสาหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์สที่มีสินค้าอ้างอิง
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3. การวางทรัพย์ สินเพื่อการส่ งมอบสิ นค้ า (Delivery Deposit)
เมื่อได้รับแจ้งผลการจับคู่ ให้สมาชิ กผูม้ ีหน้าที่ส่งมอบและสมาชิ กผูม้ ีหน้าที่รับมอบวางทรัพย์สิน
เพื่อ การส่ งมอบสิ นค้ากับ สานักหักบัญชี ภ ายในวันทาการถัด จากวันที่ แ จ้งความประสงค์ใ นการส่ งมอบสิ นค้า
โดยดาเนินการดังนี้
3.1 สมาชิ ก ผูม้ ี หน้า ที่ รับมอบมี หน้า ที่ วางทรั พ ย์สิ น เพื่อ การส่ ง มอบสิ น ค้า เป็ นเงิ นสดสกุลบาท
โดยต้องดารงเงิ นในบัญชี เงิ นฝากธนาคารของสมาชิ กกับธนาคารพาณิ ชย์ที่สานักหักบัญชี กาหนดให้ครบถ้ว น
ถูกต้องตามรายงานของสานักหักบัญชี
3.2 สมาชิ กผูม้ ีหน้าที่ ส่งมอบที่ ได้ฝากสิ นค้าไว้กบั ผูร้ ับฝากทรัพย์สินแล้ว ให้ถือว่าสิ นค้าที่ สมาชิ ก
ผูม้ ีหน้าที่ส่งมอบได้ฝากไว้กบั ผูร้ ับฝากทรัพย์สินตามจานวนที่ได้มีการแจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของทรัพย์สินเพื่อการส่ งมอบสิ นค้า
3.3 การวางทรัพย์สินเพื่อการส่ งมอบสิ นค้าจะถือว่าเสร็ จสมบูรณ์เมื่อสานักหักบัญชี ได้รับโอนเงิ น
เข้า บัญชี เ งินฝากธนาคารของสานักหักบัญชี หรื อเมื่อผูร้ ับฝากทรัพย์สินได้รับมอบสิ นค้า โดยถูกต้องครบถ้วน
ตามรายงานของสานักหักบัญชี ทั้งนี้ สมาชิกผูว้ างทรัพย์สินเพื่อการส่ งมอบสิ นค้าจะเพิกถอนการโอนเงินมิได้
4. คาบอกกล่ าวรายละเอียดของการส่ งมอบสิ นค้ า (Delivery Instruction)
ภายในวันทาการถัดจากวันที่ได้รับแจ้งผลการจับคู่จากสานักหักบัญชี สมาชิกต้องดาเนินการดังนี้
4.1 ให้ส มาชิ กผูม้ ี หน้า ที่ ส่ งมอบส่ งค าบอกกล่ า วรายละเอี ย ดของการส่ งมอบสิ นค้า ที่ มีคุ ณ ภาพ
เป็ นไปตามที่กาหนดในแบบของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าให้แก่สมาชิ กผูม้ ีหน้าที่รับมอบผ่านระบบการชาระหนี้ ของ
สานัก หัก บัญ ชี ห รื อ ระบบงานของสมาชิ กที่ เ ชื่ อมต่ อกับ ระบบการชาระหนี้ ข องสานัก หัก บัญ ชี เ พื่อ ให้ส มาชิ ก
ผู ม้ ี ห น้า ที่ รั บ มอบยืน ยัน คาบอกกล่า วรายละเอี ย ดของการส่ ง มอบสิ น ค้า ให้แ ก่ ส มาชิ ก ผู ม้ ี ห น้า ที่ ส่ ง มอบและ
สานักหักบัญชี
4.2 ในกรณี ที่สมาชิ กผูม้ ี หน้าที่ ส่งมอบมี ความประสงค์ที่จะแก้ไขหรื อเปลี่ ยนแปลงคาบอกกล่ าว
รายละเอียดของการส่ งมอบสิ นค้า สามารถดาเนิ นการได้โดยยกเลิกคาบอกกล่าวรายละเอียดของการส่ งมอบสิ นค้า
และดาเนิ นการใหม่ตามข้อ 4.1 ทั้งนี้ สมาชิ กที่ ประสงค์จะดาเนิ นการดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิ ก
คู่กรณี ก่อนดาเนินการ
ทั้งนี้ สมาชิ กต้องดาเนิ นการส่ งมอบสิ นค้าให้แล้วเสร็ จ ภายในวันทาการที่ 2 ถัดจากวันที่ สมาชิ ก
ได้รับแจ้งผลการจับคู่จากสานักหักบัญชี
5. กรรมสิ ทธิ์และความเสี่ ยงภัยของสิ นค้ า
กรรมสิ ทธิ์ และความเสี่ ยงภัยของสิ นค้าจะโอนจากผูม้ ีหน้าที่ ส่งมอบไปยังผูม้ ีหน้าที่ รับมอบทันที
เมื่อผูม้ ีหน้าที่รับมอบได้รับมอบสิ นค้ามาอยูใ่ นความครอบครองของตน
กระบวนการส่งมอบและรับมอบสิ นค้าสาหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์สที่มีสินค้าอ้างอิง
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6. การฝาก การถอน การโอน และการเก็บรักษาสิ นค้ า
สมาชิ ก อาจมอบหมายบุ ค คลตามรายชื่ อ ที่ สานัก หัก บัญ ชี กาหนดเพื่ อ เป็ นตัว แทนของสมาชิ ก
ในการส่ งมอบสิ นค้า (Delivery Agent) และเก็บรักษาทรัพย์สิน (Vault Operator) โดยตัวแทนการส่ งมอบสิ นค้า
มีหน้าที่ ในการฝาก การถอน และการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าก่ อนนาเข้าฝากและในขั้นตอนของการถอนสิ นค้า
ออกจากสถานที่รับฝากทรัพย์สิน (Vault) ให้เป็ นไปตามที่ กาหนดในแบบของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าและตามที่
ส านักหักบัญ ชี กาหนด โดยสมาชิ กต้องแจ้งต่ อส านักหักบัญ ชี ผ่านระบบการช าระหนี้ ข องส านักหักบัญ ชี หรื อ
ระบบงานของสมาชิ กที่ เชื่ อมต่อกับระบบการชาระหนี้ ของสานักหักบัญชี ตามวิธีการ เงื่ อนไข และภายในเวลาที่
สานักหักบัญชี กาหนด ตลอดจนดาเนิ นการเพื่อนาสิ นค้าเข้าฝากและ/หรื อถอนสิ นค้าที่ฝากไว้กบั ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
(Vault Operator) โดยสมาชิกต้องดาเนินการดังนี้
6.1 การฝากและการถอนสิ นค้า
(1) การฝากสิ นค้า : สมาชิกหรื อลูกค้าของสมาชิกสามารถนาสิ นค้าเข้าฝากกับผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
(Vault Operator) ได้ โดยให้สมาชิกแจ้งผ่านตัวแทนการส่ งมอบสิ นค้าเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าก่อนนา
สิ นค้าเข้าฝากกับผูร้ ับฝากทรัพย์สิน (Vault Operator) ตามแบบที่ สานักหักบัญชี กาหนด และรอรับหลักฐานแสดง
การรับฝากสิ นค้าจากผูร้ ับฝากทรัพย์สิน (Vault Operator) และสมาชิ กสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลรหัสผ่าน (password)
จากระบบการชาระหนี้ ของสานักหักบัญชี หรื อระบบงานของสมาชิ กที่เชื่ อมต่อกับระบบการชาระหนี้ ของสานัก
หักบัญชีเพื่อใช้ทารายการที่เกี่ยวข้องกับการฝากและการถอนสิ นค้าต่อไป
(2) การถอนสิ นค้า : สมาชิ กหรื อลูกค้าของสมาชิ กสามารถถอนสิ นค้า ที่ ฝากไว้ กบั ผูร้ ั บฝาก
ทรั พ ย์สิ น (Vault Operator) เพื่ อนาออกจากสถานที่ รั บฝากทรัพ ย์สิน (Vault) โดยให้ส มาชิ กแจ้งผ่า นตัวแทน
การส่ ง มอบสิ นค้าตามแบบที่ สานักหักบัญชี กาหนด เมื่อผูร้ ับฝากทรัพย์สิน (Vault Operator) ได้รับการยืนยันจาก
สานักหักบัญชี แล้ว ตัวแทนการส่ งมอบสิ นค้าจะนาสิ นค้าออกจากสถานที่รับฝากทรัพย์สิน (vault) เพื่อนาส่ งให้แก่
สมาชิกหรื อลูกค้าของสมาชิก
ตัวแทนการส่ งมอบสิ นค้าอาจปฏิ เสธการรับฝากสิ นค้าจากสมาชิ กหรื อลูกค้าของสมาชิ กหรื อ
ปฏิ เ สธการรับ มอบสิ น ค้า ที่ ถอนออกจากสถานที่ รับ ฝากทรัพ ย์สิ น (Vault) หรื อ ลูกค้า ของสมาชิ กอาจปฏิ เ สธ
การรับ มอบสิ นค้าที่ ถอนออกจากสถานที่ รับฝากทรั พย์สิน (Vault) โดยตัวแทนการส่ งมอบสิ นค้าได้ หากพบว่า
สิ นค้าดังกล่าวชารุ ดบกพร่ อง เช่น มีรอยแตกหัก หรื อบุบสลาย เป็ นต้น โดยสมาชิ กมีหน้าที่ แจ้งให้สานักหักบัญชี
ทราบถึงความชารุ ดบกพร่ องดังกล่าว
ในการดาเนิ นการเพื่อการฝากและการถอนสิ นค้า โดยตัวแทนการส่ งมอบสิ นค้าที่ได้รับมอบหมาย
จากสมาชิ ก สมาชิ กอาจดาเนิ นการโดยใช้สินค้าตามประเภทและชนิ ดเดี ยวกัน จานวน และน้ าหนักที่เทียบเท่ากัน
แทนกันได้ตามที่สานักหักบัญชีกาหนด และสมาชิ กมีหน้าที่ชาระค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องให้แก่
ตัวแทนการส่ งมอบสิ นค้าโดยตรง
6.2 การโอนและรับโอนสิ นค้า
ให้สมาชิกที่ประสงค์จะโอนสิ นค้าและรับโอนสิ นค้า แจ้งความประสงค์ผา่ นระบบการชาระหนี้
กระบวนการส่งมอบและรับมอบสิ นค้าสาหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์สที่มีสินค้าอ้างอิง
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หรื อระบบงานของสมาชิกที่เชื่อมต่อกับระบบการชาระหนี้ ของสานักหักบัญชี หรื อช่องทางอื่นใดตามแบบที่สานัก
หักบัญชีกาหนด เพื่อให้สานักหักบัญชียืนยันการโอนดังกล่าว
6.3 การเก็บรักษาสิ นค้า
สมาชิ ก อาจมอบหมายบุ ค คลตามรายชื่ อ ที่ สานัก หัก บัญ ชี กาหนดเพื่ อ ทาหน้า ที่ รับ ฝากและ
เก็บ รักษาสิ นค้าของสมาชิ กและลูกค้าของสมาชิ ก ที่นาเข้าฝากและโอนสิ นค้าที่ ดาเนิ นการผ่านตัวแทนการส่ งมอบ
สิ นค้าที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิก
กรณี สินค้าของสมาชิ กหรื อลูกค้าของสมาชิ กที่เก็บรักษาไว้กบั ผูร้ ับฝากทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ ง
ขาดคุณสมบัติตามที่ กาหนดในแบบของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าหรื อตามที่ สานักหักบัญชี กาหนด สมาชิ กมีหน้าที่
ดาเนิ นการเพื่อให้มีการถอนหรื อโอนสิ นค้าของสมาชิ กและลูกค้าของสมาชิ กออกจากการดูแลของผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ สมาชิ กทราบถึงการขาดจากคุณสมบัติดงั กล่าวหรื อนับแต่วนั ที่ สมาชิ กได้รับแจ้งจาก
สานักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี ใดจะถึงก่อน) และอาจนาสิ นค้าที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดในแบบของสัญญาซื้ อขาย
ล่ว งหน้า หรื อ ตามที่ สานักหักบัญชี กาหนดเข้าฝากกับผูร้ ั บ ฝากทรัพ ย์สินแทนสิ นค้าดังกล่า ว ทั้งนี้ หากสมาชิ ก
ไม่ดาเนิ นการถอนหรื อโอนสิ นค้าออกจากการดู แลของผูร้ ั บฝากทรั พย์สินภายในเวลาที่ สานักหักบัญชี กาหนด
สมาชิ กมีหน้าที่ชาระค่าธรรมเนี ยมการเก็บรักษาสิ นค้าเพิ่มเติมต่อสานักหักบัญชี ตามอัตราที่สานักหักบัญชี กาหนด
และสมาชิกหรื อลูกค้าของสมาชิกไม่สามารถนาสิ นค้าดังกล่าวมาใช้ในการส่ งมอบสิ นค้า
ในการดาเนิ นการตามวรรคหนึ่ ง สมาชิ กมี หน้าที่ เ ก็บเอกสารหลักฐานที่ เกี่ ย วข้องเพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบ และหากเห็นเป็ นการสมควรสานักหักบัญชีอาจเรี ยกดูได้
7. การตรวจสอบสิ นค้ า
เพื่อความมัน่ คงของระบบชาระหนี้ และระบบการส่ งมอบสิ นค้า สานักหักบัญชี หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย
จากสานักหักบัญชี จะดาเนิ นการตรวจสอบสิ นค้าที่เก็บรักษาเป็ นประจาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และในรอบระยะเวลา
ที่ สานัก หัก บัญชี กาหนด และสานัก หัก บัญชี มี สิ ท ธิ ต รวจสอบสิ น ค้า เพิ่ ม เติ ม โดยไม่ จาเป็ นต้อ งแจ้ง ให้ท ราบ
เป็ นการล่วงหน้า
8. การส่ งมอบสิ นค้ าโดยทางเลือกอื่น (Alternative Delivery Procedure)
กรณี สมาชิกคู่กรณี ที่ได้รับแจ้งผลการจับคู่จากสานักหักบัญชีมีความประสงค์จะทาการส่ งมอบสิ นค้า
โดยทางเลื อกอื่ น ให้ส มาชิ กผูม้ ี หน้าที่ ส่งมอบและสมาชิ กผูม้ ี หน้าที่ รับมอบดังกล่าวแจ้งความประสงค์ในการ
ส่ งมอบสิ นค้าโดยทางเลือกอื่นต่อสานักหักบัญชี ภายในวันทาการถัดจากวันที่ สมาชิ กคู่กรณี ได้รับแจ้งผลการจับคู่
โดยสานักหักบัญชี จะดาเนิ นการปลดภาระผูกพันของสมาชิ กที่ ได้รับการจับคู่ และคื นทรัพย์สินเพื่ อการส่ งมอบ
สิ นค้าให้สมาชิ กผูม้ ี หน้าที่ รับมอบ (ถ้ามี) เมื่อมีการร้องขอ และดาเนิ นการยกเลิกการระงับการถอนและการโอน
สิ นค้าในบัญชี ฝากสิ นค้าของสมาชิ กหรื อลูกค้าของสมาชิ กผูม้ ีหน้าที่ส่งมอบที่ ถูกระงับไว้ตามข้อ 1.3 โดยสมาชิ ก
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คู่กรณี ยงั คงมีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่ งมอบหรื อรับมอบสิ นค้าเพื่อสานักหักบัญชี
อาจเรี ยกดูได้
ให้การส่ งมอบสิ นค้าโดยทางเลือกอื่นมีผลสมบูรณ์เมื่อสานักหักบัญชี ดาเนิ นการปลดภาระผูกพัน
ตามวรรคหนึ่ง โดยสมาชิกไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการแจ้งความประสงค์ดงั กล่าวได้
9. การชาระมูลค่ าสาหรับการส่ งมอบสิ นค้ า (Delivery Amount)
9.1 สานักหักบัญชี จะคานวณมูลค่าสาหรับการส่ งมอบสิ นค้า (Delivery Amount) จากราคาสาหรับ
การส่ งมอบสิ นค้า (Delivery Price) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และส่ วนลด (ถ้ามี) เพื่อแจ้งให้สมาชิกผูม้ ีหน้าที่ส่งมอบและ
สมาชิ กผูม้ ีหน้าที่รับมอบทราบภายในวันทาการถัดจากวันที่สมาชิ กได้รั บแจ้งผลการจับคู่จากสานักหักบัญชี และ
ได้มีการยืนยันคาบอกกล่าวรายละเอียดของการส่ งมอบสิ นค้าให้แก่สานักหักบัญชี แล้ว โดยให้สมาชิ กดาเนิ นการ
ชาระมูลค่าสาหรับการส่ งมอบสิ นค้า (Delivery Amount) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
มูลค่าสาหรับการส่ งมอบสิ นค้า = [ราคาสาหรับการส่ งมอบสิ นค้า (Delivery Price) (USD) x อัตรา
โดยคานวณเป็ นเงินบาท
แลกเปลี่ยน* x ตัวแปลงค่าเป็ นกรัม (0.032148) x ขนาดของสัญญา
(100 กรัม)] x จานวนฐานะที่ได้รับการจับคู่ (Positions) บวกค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้อง** ลบส่ วนลด (ถ้ามี) **
หมายเหตุ:
(1) ราคาสาหรับ การส่ งมอบสิ นค้า (Delivery Price) ให้เ ป็ นไปตามราคาสาหรับการส่ งมอบหรื อ
ใช้อา้ งอิงเพื่อคานวณส่ วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชาระหนี้ตามที่ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ากาหนด
*(2) อัตราแลกเปลี่ยนเป็ นไปตามที่สานักหักบัญชีประกาศกาหนด
(3) ผูม้ ีหน้าที่ส่งมอบและผูม้ ีหน้าที่รับมอบต้องชาระภาษีที่เกี่ยวข้อง
**(4) ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้อ งและส่ ว นลดเป็ นไปตามที่ ไ ด้ต กลงในคาบอกกล่ า วรายละเอี ย ดของ
การส่ งมอบสิ นค้า
9.2 ให้ส มาชิ ก ผู ม้ ี ห น้า ที่ รั บ มอบช าระเงิ น เป็ นจ านวนเท่ า กับ มู ล ค่ า ส าหรั บ การส่ ง มอบสิ น ค้า
(Delivery Amount) ตามที่ ได้รับแจ้งจากสานักหักบัญชี หักด้วยทรัพย์สินเพื่อการส่ งมอบสิ นค้าที่ สมาชิ กได้วางไว้
กับสานักหักบัญชี
ทั้งนี้ การดาเนิ นการดังกล่า วจะถือว่า สมบูร ณ์ เมื่อสานักหักบัญชี ไ ด้รับ ชาระมูลค่า สาหรับ
การส่ งมอบสิ นค้าโดยคานวณเป็ นเงินบาท (Delivery Amount) ตามวรรคหนึ่ งด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากธนาคาร
ของสานักหักบัญชีโดยครบถ้วนแล้ว และไม่วา่ กรณี ใดสมาชิกจะเพิกถอนการโอนเงินดังกล่าวมิได้
9.3 เมื่ อ สมาชิ ก ผูม้ ีห น้า ที่ รับ มอบชาระเงิ น เรี ย บร้ อยแล้ว สานัก หัก บัญชี จะนาส่ ง มูล ค่า สาหรับ
การส่ งมอบสิ นค้าตามข้อ 9.1 ให้แก่สมาชิกผูม้ ีหน้าที่ส่งมอบ โดยสานักหักบัญชี จะบันทึกการโอนความเป็ นเจ้าของ
กรรมสิ ทธิ์ ในสิ นค้าที่ส่งมอบจากผูม้ ีหน้าที่ส่งมอบไปยังผูม้ ีหน้าที่รับมอบ
กระบวนการส่งมอบและรับมอบสิ นค้าสาหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์สที่มีสินค้าอ้างอิง
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ทั้งนี้ สมาชิ กต้องดาเนิ นการตามข้อ 9.2 และ 9.3 ให้แล้วเสร็ จ ภายในวันทาการที่ 2 ถัดจากวันที่
สมาชิกได้รับแจ้งผลการจับคู่จากสานักหักบัญชี
10. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เกีย่ วข้ องในการส่ งมอบสิ นค้ า
สานักหักบัญชี จะคานวณค่าธรรมเนี ยมการส่ งมอบสิ นค้า ค่าธรรมเนี ยมการฝาก การถอน การโอน
และการเก็บรักษาสิ นค้า และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ เกี่ ยวข้องเพื่อแจ้งให้สมาชิ กทราบ โดยสมาชิ กที่ ได้รับแจ้งมีหน้าที่
ชาระค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวพร้อมค่าธรรมเนี ยมการให้บริ การอื่นๆ ตามที่สานักหักบัญชี กาหนดตาม
ประกาศที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของสานักหักบัญชี
11. ผู้ตรวจสอบคุณภาพสิ นค้ า
ในกรณี ที่สมาชิ กหรื อลูกค้าของสมาชิ กมีขอ้ โต้แย้งเกี่ยวกับคุณภาพของสิ นค้าที่ มีการส่ งมอบหรื อ
รั บ มอบแล้วแต่ กรณี สมาชิ กอาจมอบหมายให้ผูต้ รวจสอบคุ ณ ภาพสิ นค้า ตามรายชื่ อที่ สานักหักบัญชี กาหนด
เป็ นผูด้ าเนิ นการตรวจสอบคุณภาพและน้ าหนักของสิ นค้า และแจ้งให้สานักหักบัญชี ทราบโดยให้ผูท้ ี่ร้องขอให้
มีการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้ามีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบโดยชาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผูต้ รวจสอบ
คุ ณ ภาพสิ นค้าโดยตรง เว้นแต่จะปรากฏจากผลของการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าว่าเป็ นความรั บผิดของคู่กรณี
อี กฝ่ ายหนึ่ง
12. การดาเนินการเมื่อสมาชิกผิดนัดส่ งมอบสิ นค้ า
ในกรณี ที่สมาชิกหรื อลูกค้าของสมาชิกรายใดผิดนัดส่ งมอบสิ นค้า ภายหลังสานักหักบัญชีบงั คับชาระ
ค่าเสี ยหายและค่าใช้จ่ายตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้ นจริ งจากทรัพย์สินเพื่อการส่ งมอบสิ นค้าที่สมาชิ กฝ่ ายที่ผิดนัด
ส่ งมอบสิ นค้าวางไว้ต่อสานักหักบัญชี ให้แก่สมาชิ กฝ่ ายที่ไม่ผิดนัดแล้ว สมาชิ กฝ่ ายที่ผิดนัดส่ งมอบสิ นค้ามี หน้าที่
ชาระค่าบริ หารจัดการและค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องรวมถึงชาระค่าปรับอันเนื่ องมาจากการผิด นัดส่ งมอบสิ นค้า ต่ อ
สานักหักบัญชี
ค่า ปรับ อันเนื่ อ งมาจากการผิด นัด ส่ งมอบสิ นค้า ตามวรรคหนึ่ ง สมาชิ กมีห น้า ที่ ต อ้ งชาระให้แ ก่
สานัก หักบัญชี ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าสาหรับการส่ งมอบสิ นค้าโดยคานวณเป็ นเงิ นบาทตามจานวนที่ ผิดนัด
โดยหักจากทรัพย์สินเพื่อการส่ งมอบสิ นค้าส่ วนที่เหลือ และหากไม่เพียงพอสานักหักบัญชีอาจเรี ยกค่าบริ หารจัดการ
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงค่าปรับส่ วนที่คา้ งชาระจากสมาชิกได้จนกว่าจะครบถ้วน
13. วิธีการจัดส่ งข้ อมูลหรื อรายงาน
ให้ส มาชิ กนาส่ งข้อมูลหรื อรายงานที่ เกี่ ยวข้องตามประกาศฉบับนี้ ต่อสานักหักบัญชี หรื อสมาชิ ก
คู่ ก รณี ผ่า นระบบการชาระหนี้ ของสานักหักบัญชี หรื อระบบงานของสมาชิ กที่เชื่ อมต่อกับระบบการชาระหนี้ ของ
สานักหักบัญชี
กระบวนการส่งมอบและรับมอบสิ นค้าสาหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์สที่มีสินค้าอ้างอิง
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