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กระบวนการส่งมอบและรับมอบสินค้าส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่มสิีนค้าอ้างองิเป็นทองค า 

(Gold-D Futures)   
 
1. การแจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสินค้า (Tender Notification Request)   

สมาชิกท่ีประสงคจ์ะส่งมอบหรือรับมอบสินคา้มีหนา้ท่ีตรวจสอบความสามารถในการส่งมอบหรือ
รับมอบสินคา้ก่อนแจง้ความประสงคใ์นการส่งมอบสินคา้ โดยผูส่้งมอบและรับมอบสินคา้ตอ้งเป็นผูมี้ความสามารถ
ในการส่งมอบหรือรับมอบสินคา้ (แลว้แต่กรณี) และด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1.1 ก่อนแจง้ความประสงคใ์นการส่งมอบสินคา้ สมาชิกท่ีประสงคจ์ะส่งมอบตอ้งมีสินคา้หรือ
ดูแลใหลู้กคา้ของสมาชิกมีสินคา้ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดในแบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ฝากไวก้บัผูร้ับฝาก
ทรัพยสิ์นท่ีสมาชิกมอบหมายตามรายช่ือท่ีส านกัหกับญัชีก าหนดไม่นอ้ยกวา่จ านวนท่ีสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิก
แจง้ความประสงค์ในการส่งมอบสินคา้ โดยหากส านกัหักบญัชีพบว่าสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกท่ีประสงค์
จะส่งมอบมีสินคา้ไม่ครบตามจ านวนท่ีแจง้ความประสงคต่์อส านกัหักบญัชี ส านกัหกับญัชีมีสิทธิปฏิเสธการแจง้
ความประสงคด์งักล่าวทั้งจ านวน และถือว่าสมาชิกไม่ไดแ้จง้ความประสงคใ์นการส่งมอบสินคา้ต่อส านกัหกับญัชี
ตามบญัชีฐานะสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าว  

1.2 ในการแจง้ความประสงคใ์นการส่งมอบสินคา้ สมาชิกผูม้ีฐานะซ้ือและสมาชิกผูมี้ฐานะขาย
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้สามารถแจง้ความประสงค์ผ่านระบบการช าระหน้ีของส านกัหักบญัชีหรือระบบงานของ
สมาชิกท่ีเช่ือมต่อกบัระบบการช าระหน้ีของส านกัหกับญัชีดว้ยวิธีการดงัน้ี 

(1) สมาชิกสามารถแจง้ความประสงคใ์นการส่งมอบสินคา้ไดใ้นวนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย 
(Last Trading Day: LTD)  

(2) สมาชิกตอ้งแจง้ความประสงค์ในการส่งมอบสินคา้ให้ครบตามจ านวนเท่าของหน่วย
การส่งมอบสินคา้ (Multiple of Delivery Units) เท่านั้น โดยหากส านกัหกับญัชีพบว่าสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิก
แจง้ความประสงค์ในการส่งมอบสินคา้ตามบญัชีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าไม่ครบจ านวนเท่าของหน่วย
การส่งมอบสินคา้ (Multiple of Delivery Units) ส านักหักบญัชีมีสิทธิปฏิเสธการแจง้ความประสงค์ดงักล่าว
ทั้งจ านวน และถือว่าสมาชิกไม่ไดแ้จง้ความประสงคใ์นการส่งมอบสินคา้ต่อส านกัหักบญัชีตามบญัชีฐานะสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าว 

(3) ในกรณีท่ีสมาชิกแจง้ความประสงคใ์นการส่งมอบสินคา้แลว้ สมาชิกอาจยกเลิกการแจง้
ความประสงคด์งักล่าวได ้โดยส่งค าสั่งยกเลิกการแจง้ความประสงคใ์นการส่งมอบสินคา้ผ่านระบบการช าระหน้ี
ของส านกัหักบญัชีหรือระบบงานของสมาชิกท่ีเช่ือมต่อกบัระบบการช าระหน้ีของส านกัหักบญัชีตามวิธีการท่ี
ส านกัหกับญัชีก าหนด 

1.3 เม่ือสมาชิกแจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสินค้าแล้ว ส านักหักบัญชีจะระงับการ
ด าเนินการใดๆเก่ียวกบัฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกและสินคา้ท่ีสมาชิกแจง้
ความประสงค์ในการส่งมอบตามจ านวนท่ีสมาชิกแจง้ความประสงคใ์นการส่งมอบสินคา้   
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1.4 ในวนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย (Last Trading Day: LTD) หากสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิก
มีการถือครองฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้คงคา้ง และสมาชิกมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่าสมาชิกหรือลูกคา้ไม่สามารถ
ส่งมอบหรือรับมอบสินคา้ได ้ให้สมาชิกลา้งฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของสมาชิกหรือแจง้ให้ลูกคา้ลา้งฐานะ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ แลว้แต่กรณี หากลูกคา้ไม่ด าเนินการดงักล่าว สมาชิกอาจท าการลา้งฐานะสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ของลูกคา้ ทั้งน้ี ให้สมาชิกด าเนินการดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายในเวลาซ้ือขายก่อนพน้ก าหนดระยะเวลา
แจง้ความประสงค์ในการส่งมอบสินคา้ตามท่ีส านกัหกับญัชีก าหนด  

  เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาแจง้ความประสงค์ในการส่งมอบสินคา้ หากสมาชิกหรือลูกคา้ของ
สมาชิกมีการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้คงคา้งท่ีไม่แจง้ความประสงค์ในการส่งมอบสินคา้ ส านกัหักบญัชี
จะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

 (1) กรณีสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกมีการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้คงคา้งในบญัชี
ฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ครบจ านวนเท่าของหน่วยการส่งมอบสินคา้ (Multiple of Delivery Units) ส านกัหักบญัชี
จะท าการจบัคู่สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีคงคา้ง โดยให้ถือว่าสมาชิกไดแ้จง้ความประสงค์ในการส่งมอบสินคา้ต่อ
ส านกัหกับญัชีแลว้ และสมาชิกจะมีสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบต่อส านกัหกับญัชีในการด าเนินการท่ีเก่ียวกบั
การส่งมอบหรือรับมอบสินคา้ (แลว้แต่กรณี) เช่นเดียวกนักบักรณีท่ีสมาชิกแจง้ความประสงคใ์นการส่งมอบสินคา้ 
และ/หรือ 

 (2) หากส านกัหักบญัชีด าเนินการจบัคู่สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีคงคา้งดงักล่าวแลว้พบว่า
สมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกมีการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้คงคา้งในบญัชีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ไม่ครบจ านวนเท่าของหน่วยการส่งมอบสินคา้ (Multiple of Delivery Units) ส านกัหกับญัชีอาจด าเนินการเพ่ือให้
ช าระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) และสมาชิกรายดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งช าระค่าปรับต่อส านกัหกับญัชีเป็นเงิน
จ านวน 3,000 บาทต่อบญัชีฐานะสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ของสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิก 
 

2. การจบัคู่และการแจ้งผลการจบัคู่ 

2.1 ส านกัหกับญัชีจะด าเนินการจบัคู่สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามบญัชีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ท่ีสมาชิกแจง้ความประสงคใ์นการส่งมอบสินคา้ตามขอ้ 1 ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี  

(1) จบัคู่ตามท่ีคู่กรณีตกลงร่วมกนัและแจง้ความประสงค์ในการส่งมอบหรือรับมอบสินคา้
มายงัส านกัหกับญัชี 

(2) จบัคู่ตามล าดบัเวลาท่ีสมาชิกแจง้ความประสงคใ์นการส่งมอบหรือรับมอบสินคา้มายงั
ส านกัหกับญัชี หรือในกรณีท่ีสมาชิกแจง้ความประสงคใ์นการส่งมอบหรือรับมอบสินคา้ต่อส านกัหกับญัชีในเวลา
เดียวกนั ส านกัหกับญัชีจะใชวิ้ธีสุ่มเลือก 

(3) วิธีการอ่ืนๆ ตามแนวทางท่ีส านกัหกับญัชีเห็นสมควร  

2.2 ส านกัหักบญัชีจะแจง้ผลการจบัคู่และค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นเพ่ือการส่งมอบสินคา้ (Delivery 
Deposit) ใหส้มาชิกทราบภายในวนัท่ีสมาชิกแจง้ความประสงคใ์นการส่งมอบสินคา้ 
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3. การวางทรัพย์สินเพ่ือการส่งมอบสินค้า (Delivery Deposit) 

เมื่อไดร้ับแจง้ผลการจบัคู่ ใหส้มาชิกผูม้ีหนา้ท่ีส่งมอบและสมาชิกผูม้ีหนา้ท่ีรับมอบวางทรัพยสิ์น
เพื่อการส่งมอบสินคา้กบัส านกัหักบญัชีภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีแจง้ความประสงค์ในการส่งมอบสินคา้ 
โดยด าเนินการดงัน้ี 

3.1  สมาชิกผูม้ีหน้าท่ีรับมอบมีหน้าท่ีวางทรัพยสิ์นเพื่อการส่งมอบสินคา้เป็นเงินสดสกุลบาท
โดยตอ้งด ารงเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกกบัธนาคารพาณิชยท่ี์ส านักหักบญัชีก าหนดให้ครบถว้น
ถูกตอ้งตามรายงานของส านกัหกับญัชี  

3.2 สมาชิกผูมี้หนา้ท่ีส่งมอบท่ีไดฝ้ากสินคา้ไวก้บัผูรั้บฝากทรัพยสิ์นแลว้ ให้ถือว่าสินคา้ท่ีสมาชิก
ผูมี้หนา้ท่ีส่งมอบไดฝ้ากไวก้บัผูรั้บฝากทรัพยสิ์นตามจ านวนท่ีไดมี้การแจง้ความประสงคใ์นการส่งมอบเป็นส่วนหน่ึง
ของทรัพยสิ์นเพ่ือการส่งมอบสินคา้ 

3.3  การวางทรัพยสิ์นเพ่ือการส่งมอบสินคา้จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เม่ือส านกัหักบญัชีไดรั้บโอนเงิน
เขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของส านกัหักบญัชีหรือเมื่อผูร้ับฝากทรัพยสิ์นไดร้ับมอบสินคา้โดยถูกตอ้งครบถว้น
ตามรายงานของส านกัหกับญัชี ทั้งน้ี สมาชิกผูว้างทรัพยสิ์นเพ่ือการส่งมอบสินคา้จะเพิกถอนการโอนเงินมิได ้ 

 
4. ค าบอกกล่าวรายละเอยีดของการส่งมอบสินค้า (Delivery Instruction) 

ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ผลการจบัคู่จากส านกัหกับญัชี สมาชิกตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

4.1 ให้สมาชิกผูมี้หน้าท่ีส่งมอบส่งค าบอกกล่าวรายละเอียดของการส่งมอบสินค้าท่ีมีคุณภาพ
เป็นไปตามท่ีก าหนดในแบบของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ใหแ้ก่สมาชิกผูมี้หนา้ท่ีรับมอบผ่านระบบการช าระหน้ีของ
ส านักหักบญัชีหรือระบบงานของสมาชิกท่ีเช่ือมต่อกบัระบบการช าระหน้ีของส านกัหักบญัชีเพื่อให้สมาชิก 
ผูม้ีหน้าท่ีรับมอบยืนยนัค าบอกกล่าวรายละเอียดของการส่งมอบสินคา้ให้แก่สมาชิกผูม้ีหน้าท่ีส่งมอบและ
ส านักหักบญัชี  

4.2 ในกรณีท่ีสมาชิกผูมี้หนา้ท่ีส่งมอบมีความประสงค์ท่ีจะแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงค าบอกกล่าว
รายละเอียดของการส่งมอบสินคา้ สามารถด าเนินการไดโ้ดยยกเลิกค าบอกกล่าวรายละเอียดของการส่งมอบสินคา้
และด าเนินการใหม่ตามขอ้ 4.1 ทั้งน้ี สมาชิกท่ีประสงค์จะด าเนินการดงักล่าวตอ้งไดรั้บความยินยอมจากสมาชิก
คู่กรณีก่อนด าเนินการ  

ทั้งน้ี สมาชิกตอ้งด าเนินการส่งมอบสินคา้ให้แลว้เสร็จ ภายในวนัท าการท่ี 2 ถดัจากวนัท่ีสมาชิก
ไดรั้บแจง้ผลการจบัคู่จากส านกัหกับญัชี 

 
5. กรรมสิทธ์ิและความเส่ียงภัยของสินค้า 

กรรมสิทธ์ิและความเส่ียงภยัของสินคา้จะโอนจากผูมี้หนา้ท่ีส่งมอบไปยงัผูมี้หนา้ท่ีรับมอบทนัที
เม่ือผูมี้หนา้ท่ีรับมอบไดรั้บมอบสินคา้มาอยูใ่นความครอบครองของตน  
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6. การฝาก การถอน การโอน และการเกบ็รักษาสินค้า 

สมาชิกอาจมอบหมายบุคคลตามรายช่ือท่ีส านักหักบัญชีก าหนดเพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิก
ในการส่งมอบสินคา้ (Delivery Agent) และเก็บรักษาทรัพยสิ์น (Vault Operator) โดยตวัแทนการส่งมอบสินคา้
มีหนา้ท่ีในการฝาก การถอน และการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ก่อนน าเขา้ฝากและในขั้นตอนของการถอนสินค้า 
ออกจากสถานท่ีรับฝากทรัพยสิ์น (Vault) ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในแบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และตามท่ี
ส านักหักบัญชีก าหนด โดยสมาชิกต้องแจ้งต่อส านักหักบัญชีผ่านระบบการช าระหน้ีของส านักหักบัญชีหรือ
ระบบงานของสมาชิกท่ีเช่ือมต่อกบัระบบการช าระหน้ีของส านกัหักบญัชีตามวิธีการ เง่ือนไข และภายในเวลาท่ี
ส านกัหกับญัชีก าหนด ตลอดจนด าเนินการเพ่ือน าสินคา้เขา้ฝากและ/หรือถอนสินคา้ท่ีฝากไวก้บัผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 
(Vault Operator) โดยสมาชิกตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

6.1 การฝากและการถอนสินคา้  

(1)  การฝากสินคา้ : สมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกสามารถน าสินคา้เขา้ฝากกบัผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 
(Vault Operator) ได ้โดยใหส้มาชิกแจง้ผา่นตวัแทนการส่งมอบสินคา้เพ่ือใหมี้การตรวจสอบคุณภาพสินคา้ก่อนน า
สินคา้เขา้ฝากกบัผูรั้บฝากทรัพยสิ์น (Vault Operator) ตามแบบท่ีส านกัหักบญัชีก าหนด และรอรับหลกัฐานแสดง
การรับฝากสินคา้จากผูรั้บฝากทรัพยสิ์น (Vault Operator) และสมาชิกสามารถเรียกดูขอ้มูลรหัสผ่าน (password) 
จากระบบการช าระหน้ีของส านกัหกับญัชีหรือระบบงานของสมาชิกท่ีเช่ือมต่อกบัระบบการช าระหน้ีของส านกั
หกับญัชีเพ่ือใชท้ ารายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝากและการถอนสินคา้ต่อไป  

(2) การถอนสินคา้ : สมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกสามารถถอนสินคา้ท่ีฝากไว้กบัผูรั้บฝาก
ทรัพยสิ์น (Vault Operator) เพ่ือน าออกจากสถานท่ีรับฝากทรัพยสิ์น (Vault) โดยให้สมาชิกแจง้ผ่านตวัแทน
การส่งมอบสินคา้ตามแบบท่ีส านกัหักบญัชีก าหนด เม่ือผูรั้บฝากทรัพยสิ์น (Vault Operator) ไดรั้บการยืนยนัจาก
ส านกัหกับญัชีแลว้ ตวัแทนการส่งมอบสินคา้จะน าสินคา้ออกจากสถานท่ีรับฝากทรัพยสิ์น (vault) เพ่ือน าส่งใหแ้ก่
สมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิก 

ตวัแทนการส่งมอบสินคา้อาจปฏิเสธการรับฝากสินคา้จากสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกหรือ
ปฏิเสธการรับมอบสินคา้ท่ีถอนออกจากสถานท่ีรับฝากทรัพยสิ์น (Vault) หรือลูกคา้ของสมาชิกอาจปฏิเสธ
การรับมอบสินคา้ท่ีถอนออกจากสถานท่ีรับฝากทรัพยสิ์น (Vault) โดยตวัแทนการส่งมอบสินคา้ได ้หากพบว่า
สินคา้ดงักล่าวช ารุดบกพร่อง เช่น มีรอยแตกหัก หรือบุบสลาย เป็นตน้ โดยสมาชิกมีหนา้ท่ีแจง้ให้ส านกัหักบญัชี
ทราบถึงความช ารุดบกพร่องดงักล่าว 

ในการด าเนินการเพ่ือการฝากและการถอนสินคา้ โดยตวัแทนการส่งมอบสินคา้ท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากสมาชิก สมาชิกอาจด าเนินการโดยใชสิ้นคา้ตามประเภทและชนิดเดียวกนั จ านวน และน ้าหนกัท่ีเทียบเท่ากนั
แทนกนัไดต้ามท่ีส านกัหกับญัชีก าหนด และสมาชิกมีหนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียม และค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่
ตวัแทนการส่งมอบสินคา้โดยตรง 

 6.2 การโอนและรับโอนสินคา้  

ใหส้มาชิกท่ีประสงคจ์ะโอนสินคา้และรับโอนสินคา้ แจง้ความประสงคผ์า่นระบบการช าระหน้ี
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หรือระบบงานของสมาชิกท่ีเช่ือมต่อกบัระบบการช าระหน้ีของส านกัหกับญัชี หรือช่องทางอ่ืนใดตามแบบท่ีส านกั
หกับญัชีก าหนด เพ่ือใหส้ านกัหกับญัชียืนยนัการโอนดงักล่าว  

6.3 การเกบ็รักษาสินคา้ 

สมาชิกอาจมอบหมายบุคคลตามรายช่ือท่ีส านักหักบญัชีก าหนดเพื่อท าหนา้ท่ีรับฝากและ
เก็บรักษาสินคา้ของสมาชิกและลูกคา้ของสมาชิกท่ีน าเขา้ฝากและโอนสินคา้ท่ีด าเนินการผ่านตวัแทนการส่งมอบ
สินคา้ท่ีไดรั้บมอบหมายจากสมาชิก  

กรณีสินคา้ของสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกท่ีเก็บรักษาไวก้บัผูรั้บฝากทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง
ขาดคุณสมบติัตามท่ีก าหนดในแบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือตามท่ีส านกัหักบญัชีก าหนด สมาชิกมีหนา้ท่ี
ด าเนินการเพ่ือใหมี้การถอนหรือโอนสินคา้ของสมาชิกและลูกคา้ของสมาชิกออกจากการดูแลของผูรั้บฝากทรัพยสิ์น
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีสมาชิกทราบถึงการขาดจากคุณสมบติัดงักล่าวหรือนบัแต่วนัท่ีสมาชิกไดร้ับแจง้จาก
ส านกัหกับญัชี (แลว้แต่กรณีใดจะถึงก่อน) และอาจน าสินคา้ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดในแบบของสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าหรือตามท่ีส านักหักบญัชีก าหนดเขา้ฝากกบัผูร้ับฝากทรัพยสิ์นแทนสินคา้ดงักล่าว ทั้งน้ี หากสมาชิก
ไม่ด าเนินการถอนหรือโอนสินคา้ออกจากการดูแลของผูรั้บฝากทรัพยสิ์นภายในเวลาท่ีส านักหักบญัชีก าหนด 
สมาชิกมีหนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาสินคา้เพ่ิมเติมต่อส านกัหกับญัชีตามอตัราท่ีส านกัหกับญัชีก าหนด 
และสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกไม่สามารถน าสินคา้ดงักล่าวมาใชใ้นการส่งมอบสินคา้ 

ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง สมาชิกมีหน้าท่ีเก็บเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบ และหากเห็นเป็นการสมควรส านกัหกับญัชีอาจเรียกดูได ้ 

 
7. การตรวจสอบสินค้า 

เพ่ือความมัน่คงของระบบช าระหน้ี และระบบการส่งมอบสินคา้ ส านกัหกับญัชีหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย
จากส านกัหกับญัชีจะด าเนินการตรวจสอบสินคา้ท่ีเก็บรักษาเป็นประจ าตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และในรอบระยะเวลา
ท่ีส านักหักบัญชีก าหนด และส านักหักบัญชีมีสิทธิตรวจสอบสินค้าเพิ่มเติมโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
เป็นการล่วงหนา้ 

 
8. การส่งมอบสินค้าโดยทางเลือกอ่ืน (Alternative Delivery Procedure) 

กรณีสมาชิกคู่กรณีท่ีไดรั้บแจง้ผลการจบัคู่จากส านกัหกับญัชีมีความประสงคจ์ะท าการส่งมอบสินคา้
โดยทางเลือกอ่ืน ให้สมาชิกผูมี้หน้าท่ีส่งมอบและสมาชิกผูมี้หน้าท่ีรับมอบดงักล่าวแจง้ความประสงค์ในการ
ส่งมอบสินคา้โดยทางเลือกอ่ืนต่อส านกัหักบญัชีภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีสมาชิกคู่กรณีไดรั้บแจง้ผลการจบัคู่
โดยส านักหักบญัชีจะด าเนินการปลดภาระผูกพนัของสมาชิกท่ีไดรั้บการจบัคู่และคืนทรัพยสิ์นเพ่ือการส่งมอบ
สินคา้ให้สมาชิกผูมี้หนา้ท่ีรับมอบ (ถา้มี) เม่ือมีการร้องขอ และด าเนินการยกเลิกการระงบัการถอนและการโอน
สินคา้ในบญัชีฝากสินคา้ของสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกผูมี้หนา้ท่ีส่งมอบท่ีถูกระงบัไวต้ามขอ้ 1.3 โดยสมาชิก
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คู่กรณียงัคงมีหนา้ท่ีเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งมอบหรือรับมอบสินคา้เพ่ือส านกัหกับญัชี
อาจเรียกดูได ้

ให้การส่งมอบสินคา้โดยทางเลือกอ่ืนมีผลสมบูรณ์เม่ือส านกัหักบญัชีด าเนินการปลดภาระผูกพนั
ตามวรรคหน่ึง โดยสมาชิกไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการแจง้ความประสงคด์งักล่าวได ้

 
9. การช าระมูลค่าส าหรับการส่งมอบสินค้า (Delivery Amount) 

9.1 ส านกัหกับญัชีจะค านวณมูลค่าส าหรับการส่งมอบสินคา้ (Delivery Amount) จากราคาส าหรับ
การส่งมอบสินคา้ (Delivery Price) ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง และส่วนลด (ถา้มี) เพ่ือแจง้ใหส้มาชิกผูมี้หนา้ท่ีส่งมอบและ
สมาชิกผูมี้หนา้ท่ีรับมอบทราบภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีสมาชิกไดร้ับแจง้ผลการจบัคู่จากส านกัหกับญัชีและ
ไดมี้การยืนยนัค าบอกกล่าวรายละเอียดของการส่งมอบสินคา้ให้แก่ส านกัหักบญัชีแลว้ โดยใหส้มาชิกด าเนินการ
ช าระมูลค่าส าหรับการส่งมอบสินคา้ (Delivery Amount) และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 
มูลค่าส าหรับการส่งมอบสินคา้ =
โดยค านวณเป็นเงินบาท 

[ราคาส าหรับการส่งมอบสินคา้ (Delivery Price) (USD) x อตัรา
แลกเปล่ียน* x ตวัแปลงค่าเป็นกรัม (0.032148) x ขนาดของสัญญา  
(100 กรัม)] x จ านวนฐานะท่ีไดรั้บการจบัคู่ (Positions) บวกค่าใชจ่้าย 
ท่ีเก่ียวขอ้ง** ลบส่วนลด (ถา้มี) ** 

หมายเหตุ:  
(1)  ราคาส าหรับการส่งมอบสินคา้ (Delivery Price) ให้เป็นไปตามราคาส าหรับการส่งมอบหรือ

ใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
*(2) อตัราแลกเปล่ียนเป็นไปตามท่ีส านกัหกับญัชีประกาศก าหนด  
(3) ผูมี้หนา้ท่ีส่งมอบและผูมี้หนา้ท่ีรับมอบตอ้งช าระภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 

**(4) ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องและส่วนลดเป็นไปตามท่ีได้ตกลงในค าบอกกล่าวรายละเอียดของ
การส่งมอบสินคา้ 

9.2 ให้สมาชิกผูมี้หน้าท่ี รับมอบช าระเงินเป็นจ านวนเท่ากับมูลค่าส าหรับการส่งมอบสินค้า 
(Delivery Amount) ตามท่ีไดรั้บแจง้จากส านกัหักบญัชี หักดว้ยทรัพยสิ์นเพ่ือการส่งมอบสินคา้ท่ีสมาชิกไดว้างไว้
กบัส านกัหกับญัชี 

ทั้งน้ี การด าเนินการดงักล่าวจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อส านกัหักบญัชีไดร้ับช าระมูลค่าส าหรับ 
การส่งมอบสินคา้โดยค านวณเป็นเงินบาท (Delivery Amount) ตามวรรคหน่ึงดว้ยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร
ของส านกัหกับญัชีโดยครบถว้นแลว้ และไม่วา่กรณีใดสมาชิกจะเพิกถอนการโอนเงินดงักล่าวมิได ้

9.3 เมื่อสมาชิกผูม้ีหนา้ท่ีรับมอบช าระเงินเรียบร้อยแลว้ ส านักหักบญัชีจะน าส่งมูลค่าส าหรับ
การส่งมอบสินคา้ตามขอ้ 9.1 ใหแ้ก่สมาชิกผูมี้หนา้ท่ีส่งมอบ โดยส านกัหกับญัชีจะบนัทึกการโอนความเป็นเจา้ของ
กรรมสิทธ์ิในสินคา้ท่ีส่งมอบจากผูมี้หนา้ท่ีส่งมอบไปยงัผูมี้หนา้ท่ีรับมอบ  



 

กระบวนการส่งมอบและรับมอบสินคา้ส าหรับสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์สท่ีมีสินคา้อา้งอิง 
เป็นทองค า (Gold-D Futures)  ขอ้มูลวนัท่ี 4 กนัยายน 2560  หนา้ 7 จาก 7 

ทั้งน้ี สมาชิกตอ้งด าเนินการตามข้อ 9.2 และ 9.3 ให้แลว้เสร็จ ภายในวนัท าการท่ี 2 ถดัจากวนัท่ี
สมาชิกไดรั้บแจง้ผลการจบัคู่จากส านกัหกับญัชี  

 
10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกีย่วข้องในการส่งมอบสินค้า  

ส านกัหกับญัชีจะค านวณค่าธรรมเนียมการส่งมอบสินคา้ ค่าธรรมเนียมการฝาก การถอน การโอน 
และการเก็บรักษาสินคา้ และค่าใชจ่้ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือแจง้ให้สมาชิกทราบ โดยสมาชิกท่ีไดรั้บแจง้มีหนา้ท่ี
ช าระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายดงักล่าวพร้อมค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการอ่ืนๆ ตามท่ีส านกัหกับญัชีก าหนดตาม
ประกาศท่ีเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมของส านกัหกับญัชี  
 

11. ผู้ตรวจสอบคุณภาพสินค้า  

ในกรณีท่ีสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกมีขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้ท่ีมีการส่งมอบหรือ
รับมอบแลว้แต่กรณี สมาชิกอาจมอบหมายให้ผูต้รวจสอบคุณภาพสินคา้ตามรายช่ือท่ีส านักหักบญัชีก าหนด
เป็นผูด้  าเนินการตรวจสอบคุณภาพและน ้าหนกัของสินคา้ และแจง้ให้ส านกัหกับญัชีทราบโดยให้ผูท่ี้ร้องขอให้
มีการตรวจสอบคุณภาพสินคา้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบโดยช าระค่าใชจ่้ายให้แก่ผูต้รวจสอบ
คุณภาพสินคา้โดยตรง เวน้แต่จะปรากฏจากผลของการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ว่าเป็นความรับผิดของคู่กรณี
อีกฝ่ายหน่ึง 

 
12. การด าเนินการเม่ือสมาชิกผดินัดส่งมอบสินค้า  

ในกรณีท่ีสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกรายใดผิดนดัส่งมอบสินคา้ ภายหลงัส านกัหกับญัชีบงัคบัช าระ
ค่าเสียหายและค่าใชจ่้ายตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงจากทรัพยสิ์นเพื่อการส่งมอบสินคา้ท่ีสมาชิกฝ่ายท่ีผิดนดั
ส่งมอบสินคา้วางไวต่้อส านกัหักบญัชีใหแ้ก่สมาชิกฝ่ายท่ีไม่ผิดนดัแลว้ สมาชิกฝ่ายท่ีผิดนดัส่งมอบสินคา้มีหนา้ท่ี
ช าระค่าบริหารจดัการและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงช าระค่าปรับอนัเน่ืองมาจากการผิดนดัส่งมอบสินคา้ต่อ
ส านกัหกับญัชี  

ค่าปรับอนัเน่ืองมาจากการผิดนดัส่งมอบสินคา้ตามวรรคหน่ึง สมาชิกมีหนา้ที่ตอ้งช าระให้แก่
ส านกัหักบญัชีในอตัราร้อยละ 5 ของมูลค่าส าหรับการส่งมอบสินคา้โดยค านวณเป็นเงินบาทตามจ านวนท่ีผิดนดั
โดยหกัจากทรัพยสิ์นเพ่ือการส่งมอบสินคา้ส่วนท่ีเหลือ และหากไม่เพียงพอส านกัหกับญัชีอาจเรียกค่าบริหารจดัการ
และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงค่าปรับส่วนท่ีคา้งช าระจากสมาชิกไดจ้นกวา่จะครบถว้น 

 
13. วธีิการจดัส่งข้อมูลหรือรายงาน  

ให้สมาชิกน าส่งขอ้มูลหรือรายงานท่ีเก่ียวขอ้งตามประกาศฉบบัน้ีต่อส านกัหักบญัชีหรือสมาชิก
คู่กรณีผ่านระบบการช าระหน้ีของส านกัหักบญัชีหรือระบบงานของสมาชิกท่ีเช่ือมต่อกบัระบบการช าระหน้ีของ
ส านกัหกับญัชี  


