ประกาศบริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
เรือง รับสมัครสมาชิ กประเภทสมาชิ กสามัญ (General Clearing Member)
สําหรับสมาชิ กทีใช้บริ การชําระหนี0 สญ
ั ญาซื0อขายล่วงหน้ า
บริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (ต่อไปนีเรียกว่า “สํานักหักบัญชี”) มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเข้าเป็ นสมาชิกประเภทสมาชิกสามัญ (General Clearing Member) ของสํานักหักบัญชีซง:ึ สามารถใช้บริการชําระ
หนีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าตามที:สาํ นักหักบัญชีอนุ ญาต เพื:อบัญชีของสมาชิกหรือเพื:อบัญชีของลูกค้าของสมาชิกหรือ
เพื:อบัญชีของสมาชิกรายอื:นทีส: มาชิกทําหน้าทีช: าํ ระหนีแทน โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี
1 คุณสมบัติของผูส้ มัคร: ผูส้ มัครจะต้องมีคุณสมบัตติ ามข้อกําหนดของสํานักหักบัญชี
2 วันเวลาและสถานที เปิ ดรับสมัคร: สํานักหักบัญชีจะเปิ ดรับสมัครสมาชิกตัง แต่วนั ทีป: ระกาศนีมผี ลใช้บงั คับถึง
วันที: 30 มิถุนายน 2560 โดยผูส้ นใจสมัครเป็ นสมาชิกสามารถขอรับคําขอเป็ นสมาชิกและยื:นคําขอได้ ณ อาคารตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ในวันและเวลาทําการ (วันจันทร์ถงึ วันศุกร์ ตัง แต่เวลา 8.30 ถึง 17.00 นาฬิกา)
3 การพิ จารณารับสมาชิ ก: สํานักหักบัญชีจะพิจารณารับสมาชิกจากความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารและ
หลักฐานการสมัครทีส: มาชิกยื:นเข้ามาในช่วงเวลาทีเ: ปิ ดรับสมัคร โดยสํานักหักบัญชีจะพิจารณาคุณสมบัติ ความพร้อม
ของผู้ส มัค รในการประกอบธุ ร กิจ เป็ น สํา คัญ เช่ น ความพร้อ มด้า นฐานะการเงิน แผนธุ ร กิจ แผนการดํา เนิ น งาน
ระบบปฏิบตั กิ ารและการดําเนินงานหลังการซือขาย ระบบบริหารความเสีย: ง การดําเนินการบริหารและติดตามความ
เสีย: ง ระบบการควบคุมภายใน เป็ นต้น
ทัง นี ให้การพิจารณารับสมาชิกของสํานักหักบัญชีถอื เป็ นทีส: ดุ
4 การแจ้งผลการพิ จารณา: สํานักหักบัญชีจะแจ้งผลการพิจารณาเบือ งต้นให้ผูส้ มัครทราบภายใน 90 วันนับแต่วนั ที:
ได้รบั เอกสารและหลักฐานครบถ้วน โดยผู้สมัครที:ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวจะต้องดําเนินการจัดเตรียมระบบงาน
และบุคลากร พร้อมทัง ทดสอบระบบงาน และการดําเนินการตามเงื:อนไขอื:นๆ (ถ้ามี) ให้เสร็จสินตามระยะเวลาที:
สํานักหักบัญชีกาํ หนด
ในกรณีทผ:ี สู้ มัครไม่ผ่านการทดสอบระบบงานในครัง แรก สํานักหักบัญชีอาจพิจารณาให้ผูส้ มัครดําเนินการทดสอบ
ระบบงานใหม่ได้ โดยสํานักหักบัญชีอาจกําหนดให้ผูส้ มัครต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรการดําเนินการของระบบงาน
หลังการซือ ขายทีส: าํ นักหักบัญชีให้บริการกับสมาชิก ตามเงื:อนไข วิธกี ารและระยะเวลาทีส: าํ นักหักบัญชีกําหนด ทัง นี
ผูส้ มัครจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามทีส: าํ นักหักบัญชีเรียกเก็บ
ภายหลังการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามข้อกําหนดของสํานักหักบัญชีแล้ว สํานักหักบัญชีจะแจ้งผลให้
ผูส้ มัครทราบต่อไป

5 การดําเนิ นการกรณี ทีสมาชิ กไม่สามารถเริมสมาชิ กภาพได้ภายในระยะเวลาที สาํ นักหักบัญชี กาํ หนด : ใน
กรณีทผ:ี ูส้ มัครทีผ: ่านการทดสอบระบบงานแล้ว แต่ไม่สามารถเริม: สมาชิกภาพได้ภายในระยะเวลาทีก: ําหนด สํานักหัก
บัญชีอาจดําเนินการดังต่อไปนี
ช่วงระยะเวลาทีล่าช้าจากกําหนดระยะเวลาการ
เริมสมาชิ กภาพ
1. ไม่เกิน 3 เดือน

2. เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน

3. เกินกว่า 9 เดือน

การดําเนิ นงาน
1. ให้ผสู้ มัครเข้าทําการเตรียมความพร้อมของระบบงานและ
บุคลากร และดําเนินการตามเงื:อนไขอื:นๆ ตามที:สํานักหัก
บัญชีกาํ หนด
2. ให้ผสู้ มัครเข้าทําการทดสอบระบบงานใหม่ โดยสํานักหัก
บัญชีอาจกําหนดให้ผสู้ มัครต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรการ
ดําเนินการของระบบงานหลังการซือขายที:สํานักหักบัญ ชี
ให้บริการกับสมาชิก ตามเงื:อนไข วิธกี าร และระยะเวลาที:
สํานักหักบัญชีกาํ หนด ทัง นี ผูส้ มัครจะต้องชําระค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม
3. ให้ถือว่าการสมัครในครัง นีเป็ นสิน ผล และสํานักหักบัญชี
จะไม่พจิ ารณาผูส้ มัครดังกล่าวอีกเป็ นระยะเวลา 12 เดือนนับ
จากวันสิน ผลดังกล่าว

6 การทดสอบระบบงานใหม่ในกรณี ทีสาํ นักหักบัญชีจดั ให้มีการดําเนิ นธุรกรรมใหม่ มีการเปลียนแปลงใดๆ
ในระบบชําระหนี0 หรือมีการออกหรือเปลียนแปลงข้อกําหนด: ในกรณีทผ:ี ู้สมัครผ่านการทดสอบระบบงานแล้ว
และภายในช่วงก่อนครบกําหนดระยะเวลาเริม: สมาชิกภาพ สํานักหักบัญชีจดั ให้มกี ารดําเนินธุรกรรมใหม่หรือมีการ
เปลี:ยนแปลงใดๆ ในระบบชําระหนี หรือมีการออกหรือเปลี:ยนแปลงข้อกําหนด หนังสือเวียนหรือคําสังของสํ
:
านักหัก
บัญชี ผู้สมัครต้องปรับปรุงแก้ไขระบบงาน และเข้าทดสอบระบบงานใหม่ ทัง นี ผู้สมัครจะต้องดําเนินการจัดเตรีย ม
ระบบงานและบุคลากร พร้อมทัง ทดสอบระบบงานและการดําเนินการตามเงื:อนไขอื:นๆ (ถ้ามี) ให้เสร็จสิน ตามระยะเวลา
ทีส: าํ นักหักบัญชีกาํ หนด มิเช่นนัน สํานักหักบัญชีอาจพิจารณาให้คาํ ขอเป็ นสมาชิกสิน ผล
7. ค่าธรรมเนี ยมสมาชิ ก: เมื:อสํานักหักบัญชีได้แจ้งผลการพิจารณาอนุ มตั เิ ป็ นสมาชิกของสํานักหักบัญชีให้ผูส้ มัคร
ทราบแล้ว สมาชิกต้องชําระค่าธรรมเนียมสมาชิกแก่สาํ นักหักบัญชีในจํานวน ตามวิธกี าร และระยะเวลา ทีส: าํ นักหักบัญชี
กําหนด ดังนี
7.1 ค่าเข้าเป็ นสมาชิ ก
(1) สมาชิกสามัญใช้บริการชําระหนีทุกสินค้าอ้างอิง : จํานวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
โดยชําระครัง เดียวทัง จํานวน หรือ แบ่งชําระเป็ น 3 งวด งวดละ 1,000,000 บาท (หนึ:งล้านบาทถ้วน) ภายในเวลา 3 ปี
ติดต่อกัน โดยชําระงวดแรกก่อนวันเริม: สมาชิกภาพ และอีก 2 งวดของปี ถดั ไปให้ชาํ ระภายในวันที: 15 ของเดือน
มกราคมของทุกปี เป็ นเวลา 2 ปีตดิ ต่อกัน
กรณีผู้สมัครสมาชิกมีสถานะเป็ นสมาชิกสามัญที:ใ ช้บริการชําระหนีตามประเภทสินค้าอ้างอิงใน
ปจั จุบนั ให้ชาํ ระค่าเข้าเป็ นสมาชิกเพิม: เติมจากทีไ: ด้ชาํ ระแล้ว ให้ครบ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยชําระ
ครัง เดียวทัง จํานวน

(2) สมาชิกสามัญใช้บริการชําระหนีตามประเภทสินค้าอ้างอิง : จํานวน 1,000,000 บาท (หนึ:งล้าน
บาทถ้วน) ต่อประเภทสินค้าอ้างอิง โดยชําระครัง เดียวทัง จํานวน
7.2 ค่าธรรมเนี ยมรายปี : จํานวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ให้ชําระล่วงหน้ าเป็ นรายปี ตามปี ปฏิทนิ
โดยให้ชําระภายในวันที: 15 ของเดือนมกราคมของทุกปี และในกรณีท:สี มาชิกเริม: มีสมาชิกภาพในปี ปฏิทนิ ใดไม่ครบปี
ให้สมาชิกชําระค่าธรรมเนียมในปี นนั  เต็มจํานวน
เมื:อสํานักหักบัญชีได้แจ้งผลการพิจารณาอนุ มตั กิ ารเป็ นสมาชิกของสํานัก
8. การวางทรัพย์สินเพือความมันคง:

หักบัญชีให้ผู้สมัครทราบแล้ว สมาชิกต้องวางทรัพย์สนิ เพื:อความมันคงประเภทหลั
:
กทรัพย์เพื:อความมันคง
: (Security
Deposit) และทรัพย์สนิ สมทบกองทุนทดแทนความเสียหาย (Clearing Fund) แก่สํานักหักบัญชี ตามที:กําหนดใน
ข้อกําหนดของสํานักหักบัญชี
9. การเปลี ย นแปลงหลัก เกณฑ์ข องสํา นั ก หัก บัญ ชี : ในกรณี ท:ีข้อ กํา หนดของสํา นัก หัก บัญ ชีมีก ารแก้ไ ข
เปลีย: นแปลงหรือเพิม: เติม ผูส้ มัครจะต้องดําเนินการใดๆ เพื:อให้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อกําหนดของสํานักหักบัญชี
ทีไ: ด้มกี ารแก้ไขเปลีย: นแปลงหรือเพิม: เติมนัน

ทัง นี ให้ใช้บงั คับตัง แต่วนั ที: 23 มิถุนายน 2558 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที: 23 มิถุนายน 2558

ลงชื:อ

(ลงนาม) (นางอุดมวรา เดชส่งจรัส)
(นางอุดมวรา เดชส่งจรัส)
ผูร้ บั มอบอํานาจ
บริษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด

