ประกาศบริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เรื่อง รับสมัครสมาชิ กประเภทสมาชิ กสามัญ (General Clearing Member)
บริษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่ำ “สำนักหักบัญชี”) มีควำมประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเข้ำเป็ นสมำชิกประเภทสมำชิกสำมัญ (General Clearing Member) ของสำนักหักบัญชีซง่ึ สำมำรถ
ใช้บริกำรชำระหนี้สญ
ั ญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ตำมทีส่ ำนักหักบัญชีอนุ ญำตเพื่อบัญชีของสมำชิกหรือเพื่อบัญชีของ
ลูกค้ำของสมำชิกหรือเพือ่ บัญชีของสมำชิกรำยอืน่ ทีส่ มำชิกทำหน้ำทีช่ ำระหนี้แทน โดยมีรำยละเอียดกำรรับสมัคร
ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร : ผูส้ มัครจะต้องมีคุณสมบัตติ ำมข้อกำหนดของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่
เกีย่ วกับสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ)
2. วันเวลาและสถานที่ เปิ ดรับสมัคร : สำนักหักบัญชีจะเปิ ดรับสมัครสมำชิกตัง้ แต่วนั ทีป่ ระกำศนี้
มีผลใช้บงั คับถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 โดยผูท้ สี่ นใจสมัครเป็ นสมำชิกสำมำรถขอรับคำขอเป็ นสมำชิกและ
ยื่นคำขอได้ ณ อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ในวันและเวลำทำกำร (วันจันทร์ถงึ วันศุกร์
ตัง้ แต่เวลำ 8.30 ถึง 17.00 นำฬิกำ)
3. การพิ จารณารับสมาชิ ก : สำนักหักบัญชีจะพิจำรณำรับสมำชิกจำกควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของ
เอกสำรและหลักฐำนกำรสมัครที่สมำชิกยื่นเข้ำมำในช่วงเวลำที่เปิ ดรับสมัคร โดยสำนักหักบัญชีจะพิจำรณำ
คุณสมบัติ ควำมพร้อมของผูส้ มัครในกำรประกอบธุรกิจเป็ นสำคัญ เช่น ควำมพร้อมด้ำนฐำนะกำรเงิน แผนธุรกิจ
แผนกำรดำเนินงำน ระบบปฏิบตั กิ ำรและกำรดำเนินงำนหลังกำรซื้อขำย ระบบบริหำรควำมเสีย่ ง กำรดำเนินกำร
บริหำรและติดตำมควำมเสีย่ ง ระบบกำรควบคุมภำยใน เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ให้กำรพิจำรณำรับสมำชิกของสำนักหักบัญชีถอื เป็ นทีส่ ดุ
4. การแจ้งผลการพิ จารณา : สำนักหักบัญชีจะแจ้งผลกำรพิจำรณำเบื้องต้นให้ผสู้ มัครทรำบภำยใน
90 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เอกสำรและหลักฐำนครบถ้วน โดยผูส้ มัครทีผ่ ่ำนกำรคัดเลือกดังกล่ำวจะต้องดำเนินกำร
จัดเตรียมระบบงำนและบุคลำกร พร้อมทัง้ ทดสอบระบบงำน และกำรดำเนินกำรตำมเงือ่ นไขอืน่ ๆ (ถ้ำมี) ให้เสร็จสิน้
ตำมระยะเวลำทีส่ ำนักหักบัญชีกำหนด
ในกรณีทผ่ี สู้ มัครไม่ผำ่ นกำรทดสอบระบบงำนในครัง้ แรก สำนักหักบัญชีอำจพิจำรณำให้ผสู้ มัคร
ดำเนินกำรทดสอบระบบงำนใหม่ได้ โดยสำนักหักบัญชีอำจกำหนดให้ผสู้ มัครต้องเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร
กำรดำเนินกำรของระบบงำนหลังกำรซือ้ ขำยทีส่ ำนักหักบัญชีให้บริกำรกับสมำชิก ตำมเงือ่ นไข วิธกี ำรและระยะเวลำ
ทีส่ ำนักหักบัญชีกำหนด ทัง้ นี้ ผูส้ มัครจะต้องชำระค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมตำมทีส่ ำนักหักบัญชีเรียกเก็บ
ภำยหลังกำรพิจำรณำคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครตำมข้อกำหนดของสำนักหักบัญชีแล้ว สำนักหักบัญชี
จะแจ้งผลให้ผสู้ มัครทรำบต่อไป

5. การดาเนิ นการกรณี ที่ สมาชิ ก ไม่ส ามารถเริ่ มสมาชิ ก ภาพได้ ภายในระยะเวลาที่ สานั ก
หักบัญชี กาหนด : ในกรณีทผ่ี สู้ มัครทีผ่ ่ำนกำรทดสอบระบบงำนแล้ว แต่ไม่สำมำรถเริม่ สมำชิกภำพได้ภำยใน
ระยะเวลำทีก่ ำหนด สำนักหักบัญชีอำจดำเนินกำรดังต่อไปนี้
ช่วงระยะเวลาที่ ล่าช้าจากกาหนด
การดาเนิ นงาน
ระยะเวลาการเริ่ มสมาชิ กภาพ
1. ไม่เกิน 3 เดือน
1. ให้ผู้สมัครเข้ำทำกำรเตรียมควำมพร้อมของระบบงำน
และบุคลำกร และดำเนินกำรตำมเงื่อนไขอื่น ๆ ตำมที่
สำนักหักบัญชีกำหนด
2. เกินกว่ำ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน 2. ให้ผู้สมัครเข้ำทำกำรทดสอบระบบงำนใหม่ โดยสำนัก
หัก บัญ ชีอ ำจก ำหนดให้ ผู้ส มัค รต้ อ งเข้ำ รับ กำรอบรม
หลักสูตรกำรดำเนินกำรของระบบงำนหลังกำรซื้อขำยที่
สำนักหักบัญชีให้บริกำรกับสมำชิก ตำมเงือ่ นไข วิธกี ำร
และระยะเวลำที่ส ำนั ก หัก บัญ ชีก ำหนด ทัง้ นี้ ผู้ส มัค ร
จะต้องชำระค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
3. เกินกว่ำ 9 เดือน
3. ให้ถ ือ ว่ำ กำรสมัค รในครัง้ นี้ เ ป็ น อัน สิ้น ผล และสำนัก
หักบัญชีจะไม่พจิ ำรณำผูส้ มัครดังกล่ำวอีกเป็ นระยะเวลำ
12 เดือนนับจำกวันสิน้ ผลดังกล่ำว
6. การทดสอบระบบงานใหม่ในกรณี ที่สานักหักบัญชี จดั ให้ มีการดาเนิ นธุรกรรมใหม่ มีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบชาระหนี้ หรือมีการออกหรือเปลี่ ยนแปลงข้อกาหนด : ในกรณีทผ่ี สู้ มัครผ่ำน
กำรทดสอบระบบงำนแล้ว และภำยในช่วงก่อนครบกำหนดระยะเวลำเริ่มสมำชิกภำพ สำนักหักบัญชีจดั ให้ม ี
กำรดำเนินธุรกรรมใหม่หรือมีกำรเปลีย่ นแปลงใด ๆ ในระบบชำระหนี้ หรือมีกำรออกหรือเปลีย่ นแปลงข้อกำหนด
หนังสือเวียนหรือคำสังของส
่
ำนักหักบัญชี ผูส้ มัครต้องปรับปรุงแก้ไขระบบงำนและเข้ำทดสอบระบบงำนใหม่
ทัง้ นี้ ผูส้ มัครจะต้องดำเนินกำรจัดเตรียมระบบงำนและบุคลำกร พร้อมทัง้ ทดสอบระบบงำนและกำรดำเนินกำร
ตำมเงือ่ นไขอื่น ๆ (ถ้ำมี) ให้เสร็จสิน้ ตำมระยะเวลำทีส่ ำนักหักบัญชีกำหนด มิเช่นนัน้ สำนักหักบัญชีอำจพิจำรณำ
ให้คำขอเป็ นสมำชิกสิน้ ผล
7. ค่าธรรมเนี ยมสมาชิ ก : เมื่อสำนักหักบัญชีได้แจ้งผลกำรพิจำรณำอนุ มตั เิ ป็ นสมำชิกของสำนัก
หักบัญชีให้ผสู้ มัครทรำบแล้ว สมำชิกต้องชำระค่ำธรรมเนียมสมำชิกแก่สำนักหักบัญชีในจำนวน ตำมวิธกี ำร
และระยะเวลำ ทีส่ ำนักหักบัญชีกำหนด ดังนี้
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7.1 ค่าเข้าเป็ นสมาชิ ก
(1) สมำชิกสำมัญใช้บริกำรชำระหนี้ทุกสินค้ำอ้ำงอิง : 3,000,000 บำท (สำมล้ำนบำทถ้วน)
โดยชำระครัง้ เดียวทัง้ จำนวน หรือ แบ่งชำระเป็ น 3 งวด งวดละ 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) ภำยใน
เวลำ 3 ปี ตดิ ต่อกัน โดยชำระงวดแรกก่อนวันเริม่ สมำชิกภำพ และอีก 2 งวดของปี ถดั ไปให้ชำระภำยในวันที่ 15
ของเดือนมกรำคมของทุกปี เป็ นเวลำ 2 ปี ตดิ ต่อกัน
กรณีผสู้ มัครสมำชิกมีสถำนะเป็ นสมำชิกสำมัญทีใ่ ช้บริกำรชำระหนี้ตำมประเภทสินค้ำอ้ำงอิง
ในปั จจุบนั ให้ชำระค่ำเข้ำเป็ นสมำชิกเพิม่ เติมจำกทีไ่ ด้ชำระแล้ว ให้ครบ 3,000,000 บำท (สำมล้ำนบำทถ้วน)
โดยชำระครัง้ เดียวทัง้ จำนวน
(2) สมำชิกสำมัญใช้บริกำรชำระหนี้ตำมประเภทสินค้ำอ้ำงอิง : จำนวน 1,000,000 บำท
(หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) ต่อประเภทสินค้ำอ้ำงอิง โดยชำระครัง้ เดียวทัง้ จำนวน
7.2 ค่า ธรรมเนี ยมรายปี : จำนวน 300,000 บำท (สำมแสนบำทถ้วน) ให้ชำระล่ว งหน้ำ
เป็ น รำยปี ต ำมปี ปฏิทินโดยให้ช ำระภำยในวันที่ 15 ของเดือนมกรำคมของทุกปี และในกรณี ท่สี มำชิกเริม่ มี
สมำชิกภำพในปี ปฏิทนิ ใดไม่ครบปี ให้สมำชิกชำระค่ำธรรมเนียมในปี นนั ้ เต็มจำนวน
8. การวางทรัพย์สินเพื่อความมันคง
่ : เมือ่ สำนักหักบัญชีได้แจ้งผลกำรพิจำรณำอนุมตั กิ ำรเป็ นสมำชิก
ของสำนักหักบัญชีให้ผสู้ มัครทรำบแล้ว สมำชิกต้องวำงทรัพย์สนิ เพื่อควำมมันคงประเภทหลั
่
กทรัพย์เพื่อควำม
มันคง
่ (Security Deposit) และทรัพย์สนิ สมทบกองทุนทดแทนควำมเสียหำย (Clearing Fund) แก่สำนักหักบัญชี
ตำมทีก่ ำหนดในข้อกำหนดของสำนักหักบัญชี
9. การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ของสานักหักบัญชี : ในกรณีทข่ี อ้ กำหนดของสำนักหักบัญชีมกี ำร
แก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติม ผูส้ มัครจะต้องดำเนินกำรใด ๆ เพื่อให้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมข้อกำหนดของ
สำนักหักบัญชีทไ่ี ด้มกี ำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมนัน้
ทัง้ นี้ ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2561 เป็ นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ 20 กันยำยน 2561
(ลงนาม) ภัทรวสี สุวรรณศร
(นำงสำวภัทรวสี สุวรรณศร)
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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