TCH 3 - 1

คำขออนุญำตเป็ นบุคคลที่สำนักหักบัญชี
อนุญำตให้ ทำกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมำชิ ก (Settlement Agent)
วันที.่ ...............................................
เรียน

บริษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

ข้ำพเจ้ำ บริษทั ……………………………………………………………….…….... (ต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษทั ”)
มีช่อื ภำษำอังกฤษว่ำ.................................................................................................... ชื่อย่อบริษทั ...........................
โดย.................................................................................................ซึง่ เป็ นผูม้ อี ำนำจกระทำกำรแทนและผูกพันบริษทั
สำนักงำนตัง้ อยู่เลขที.่ ................................................................................................................................................
...................................................................................เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษีอำกรเลขที.่ ..........................................
เลขทะเบียนนิตบิ คุ คลเลขที.่ ........................................ เว็บไซด์..................................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์.................................................................. หมำยเลขโทรสำร........................................................
มีควำมประสงค์ขอรับอนุญำตจำกบริษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (“สำนักหักบัญชี”) เพื่อเป็ นบุคคลทีส่ ำนัก
หักบัญชีอนุ ญำตให้ทำกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมำชิก (Settlement Agent)
ในกำรนี้ บริษทั ตกลงปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.
บริษัทขอรับรองว่ำ บริษัท มีคุณสมบัติในกำรเป็ นบุคคลที่สำนักหักบัญชีอ นุ ญำตให้ทำกำรชำระรำคำและ
ส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมำชิก (Settlement Agent) ดังต่อไปนี้
(1) บริษัท เป็ น นิ ติบุ ค คลที่ไ ด้ร ับ ใบอนุ ญ ำตให้ป ระกอบธุ ร กิจ ประเภทกำรค้ำ หลัก ทรัพ ย์ หรือ บุ ค คล
ที่ประกอบธุรกิจกำรเป็ นผู้ดูแลและเก็บรักษำหลักทรัพย์ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้แทนผู้ถือหุน้ กู้
หรือ นำยหน้ำ ซื้อขำยหลัก ทรัพย์ กำรค้ำ หลัก ทรัพย์หรือ กำรจัด จำหน่ ำยหลัก ทรัพย์ ท่เี ป็ นหน่ วยลงทุน หรือผู้ลงทุน
สถำบันตำมทีค่ ณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด หรือสถำบันกำรเงินทีม่ กี ฎหมำยจัดตัง้ ขึน้
หรือศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่ำงประเทศ หรือบุคคลอื่นตำมทีส่ ำนักหักบัญชีกำหนด
(2) บริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 150 ล้ำนบำท และ/หรือมีฐำนะทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์
ทีห่ น่วยงำนซึง่ มีหน้ำทีก่ ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจของนิตบิ ุคคลดังกล่ำวกำหนดตำมกฎหมำย
(3) บริษทั เป็ นผูฝ้ ำกหลักทรัพย์กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ทส่ี ำนักหักบัญชีให้ควำมเห็นชอบ
ทัง้ นี้ บริษัท รับ ทรำบและตกลงว่ ำ ส ำนั ก หัก บัญ ชีอ ำจพิจ ำรณำคุ ณ สมบั ติข องบริษัท แตกต่ ำ งกัน ได้ต ำม
หลักเกณฑ์ของหน่วยงำนซึง่ มีหน้ำทีก่ ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจของนิตบิ ุคคลรำยนัน้ ๆ กำหนดตำมกฎหมำย
2.
บริษัท ขอรับ รองว่ ำ เมื่อ บริษัท ได้ร ับ อนุ ญ ำตจำกสำนัก หัก บัญ ชีใ ห้เ ป็ น บุ ค คลที่สำนัก หัก บัญ ชีอ นุ ญ ำต
ให้ทำกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมำชิก (Settlement Agent) แล้ว บริษทั ตกลงและยินยอมปฏิบตั ติ ำม

ข้อกำหนดของสำนักหักบัญชี รวมทัง้ ประกำศ คำสั ่ง และหนังสือเวียนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ ที่มผี ลใช้บงั คับในขณะ
ยื่น คำขอนี้และที่จะมีกำรออกใช้บงั คับในอนำคต หำกบริษัทฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำมคำสั ่งและข้ อกำหนดดังกล่ำว
บริษัท ยิน ยอมให้สำนัก หักบัญชีดำเนิน กำรใดๆ ตำมที่กำหนดไว้ใ นข้อ กำหนดของสำนักหัก บัญ ชี รวมทัง้ ยินยอม
ชดใช้ค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร และค่ำเสียหำยใดๆ ทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกกกำรฝ่ ำฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมดังกล่ำว
3.

บริษทั ตกลงและยินยอมจะชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ตำมรำยงำนดังต่อไปนี้
(1) รำยงำนกำรประมวลผลข้อมูลทีส่ ำนักหักบัญชีจดั ทำขึน้ ตำมข้อมูลกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ หรือ
(2) รำยงำนข้อ มูล กำรชำระรำคำและส่ ง มอบหลัก ทรัพ ย์ ที่บ ริษ ัท และคู่ ก รณี จ ัด ส่ ง ให้แ ก่ สำนั ก หัก
บัญชีหรือบุคคลทีส่ ำนักหักบัญชีมอบหมำย หรือ
(3) รำยงำนข้อมูลทีส่ ำนักหักบัญชีได้แก้ไขหรือจัดทำขึน้ ใหม่
ในกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมำชิก บริษัทจะดำเนินกำรผ่ำนระบบงำนเชื่อมต่อทีส่ ำนักหัก
บัญชีจดั ให้มขี นึ้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธ กี ำรที่สำนัก หัก บัญชีกำหนด ทัง้ นี้ บริษ ัท ตกลงและยิน ยอมให้ศูน ย์ร บั ฝำก
หลักทรัพย์หกั โอนหลักทรัพย์ในบัญชีฝำกหลักทรัพย์เพื่อกำรส่งมอบหลักทรัพย์ และยินยอมให้สำนักหักบัญชีหกั โอน
เงินในบัญชีฝำกของบริษทั ทีธ่ นำคำรแห่งประเทศไทยเพื่อกำรชำระรำคำหลักทรัพย์ตำมรำยงำนตำมวรรคหนึ่ง และตำม
กำหนดเวลำชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ทส่ี ำนักหักบัญชีกำหนด
4.
หำกบริษทั ผิดนัดชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ตำมข้อ 3 บริษทั ตกลงและยินยอมให้สำนักหักบัญชียกเลิก
รำยกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ท่ผี ดิ นัดและรำยกำรที่เกี่ยวข้องของบริษทั และประมวลผลข้อมูลกำรชำระ
รำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ดงั กล่ำวใหม่ เพื่อให้คู่กรณี ของบริษทั ทำกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ตำมข้อมูล
กำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ท่มี กี ำรแก้ไขปรับปรุงแล้ว รวมทัง้ ตกลงและยินยอมให้สำนักหักบัญชีเรียกเก็บ
ค่ำปรับ ค่ำดำเนินกำร และค่ำเสียหำยใดๆ ที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมรำยงำนกำรชำระรำคำและ
ส่งมอบหลักทรัพย์ดงั กล่ำวจำกบริษทั หรือดำเนินกำรอื่นใดตำมทีส่ ำนักหักบัญชีเห็นสมควร
5.
ในกรณีทบ่ี ุคคลทีส่ ำนักหักบัญชีอนุญำตให้ทำกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ แทนสมำชิก (Settlement
Agent) รำยอื่นผิดนัดชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ และข้อมูลกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ ของบริษัท
เกี่ย วข้อ งกับ ข้อ มูลของบุค คลทีส่ ำนัก หัก บัญ ชีอ นุ ญ ำตให้ท ำกำรช ำระรำคำและส่ง มอบหลัก ทรัพ ย์ แ ทนสมำชิก
(Settlement Agent) รำยที่ผดิ นัดนัน้ บริษัทตกลงและยินยอมให้สำนักหักบัญชียกเลิกรำยกำรชำระรำคำและส่งมอบ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำวของบริษทั
กำหนดเวลำผิดนัดชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ของบุคคลทีส่ ำนักหักบัญชีอนุ ญำตให้ทำกำรชำระรำคำ
และส่ง มอบหลัก ทรัพ ย์แ ทนสมำชิก (Settlement Agent) รำยอื่น ให้ห มำยถึง วัน และเวลำที่บ ุค คลทีส่ ำนัก หัก บัญ ชี
อนุ ญำตให้ทำกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ แทนสมำชิก (Settlement Agent) รำยนัน้ มีหน้ำที่ชำระรำคำและ
ส่งมอบหลักทรัพย์ให้ครบจำนวนตำมทีส่ ำนักหักบัญชีกำหนด
ในกรณีทบ่ี ุคคลทีส่ ำนักหักบัญชีอนุ ญำตให้ทำกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ แทนสมำชิก (Settlement
Agent) รำยอื่นไม่ดำรงเงินในบัญชีเงินฝำกไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน หรือ ไม่ชำระรำคำให้ครบจำนวนตำมวิธกี ำรและ
ภำยในเวลำทีส่ ำนักหักบัญชีกำหนด หรือธนำคำรปฏิเสธกำรชำระรำคำของบุคคลทีส่ ำนักหักบัญชีอนุญำตให้ทำกำร
ชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมำชิก (Settlement Agent) รำยนัน้ ให้แก่สำนักหักบัญชี ให้ถอื ว่ำบุคคลทีส่ ำนัก

หักบัญชีอนุ ญำตให้ทำกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ แทนสมำชิก (Settlement Agent) รำยนัน้ ผิดนัดชำระรำคำ
หลักทรัพย์
ในกรณีทบ่ี ุคคลทีส่ ำนักหักบัญชีอนุ ญำตให้ทำกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ แทนสมำชิก (Settlement
Agent) รำยอื่นไม่ดำรงหลักทรัพย์ในบัญชีฝำกหลักทรัพย์ให้เพียงพอ หรือไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ให้ครบจำนวนตำม
วิธกี ำรและภำยในเวลำทีส่ ำนักหักบัญชีกำหนด ให้ถอื ว่ำบุคคลทีส่ ำนักหักบัญชีอนุ ญำตให้ทำกำรชำระรำคำและส่งมอบ
หลักทรัพย์แทนสมำชิก (Settlement Agent) รำยนัน้ ผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์
6.
เพื่อเป็ นกำรบริหำรควำมเสีย่ งทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกกำรผิดนัดชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือควำมเสียหำย
อื่นทีอ่ ำจเกิดจำกกำรกระทำของบริษทั ในกิจกำรทีเ่ กีย่ วกับกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ สำนัก หักบัญชีอำจ
จัด ให้ม ีมำตรกำรบริห ำรควำมเสี่ย งในระบบชำระรำคำและส่ง มอบหลัก ทรัพ ย์ โดยบริษทั ตกลงและยินยอมปฏิบตั ิ
ตำมหลักเกณฑ์ทส่ี ำนักหักบัญชีกำหนด ดังต่อไปนี้
(1) ยอมรับและผูกพันตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์เกีย่ วกับกำรบริหำรควำมเสีย่ งของสำนักหักบัญชี
(2) ยอมรับและตกลงที่จะดำรงฐำนะทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ท่หี น่ วยงำนซึ่งมีหน้ำที่กำกับดูแลกำร
ประกอบธุ ร กิจ ของนิ ติบุ ค คลดัง กล่ ำ วก ำหนดตำมกฎหมำย ด ำรงเงิน กองทุ น สภำพคล่ อ งสุ ท ธิต ำมหลัก เกณฑ์ ท่ี
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด หรือกำรดำรงฐำนะทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ ท่ี
หน่วยงำนซึง่ มีหน้ำทีก่ ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจของนิตบิ ุคคลดังกล่ำวกำหนดตำมกฎหมำย
(3) ดำเนินกำรอื่นใดตำมทีส่ ำนักหักบัญชีเห็นสมควร
7.
ในกรณีมเี หตุใดๆ ทำให้สำนักหักบัญชีพจิ ำรณำได้ว่ำ บริษัทอำจมีส่วนของผู้ถือหุน้ ไม่เป็ นไปตำมข้อ 1 (2)
หรืออำจมีฐำนะทำงกำรเงินไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทห่ี น่ วยงำนซึง่ มีหน้ำทีก่ ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจของนิตบิ ุคคล
ดังกล่ำวกำหนดตำมกฎหมำย บริษัทยอมรับและตกลงจะจัดส่งรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินและรำยงำนรำยได้และ
ค่ำใช้จ่ำยงวดล่ำสุดดังต่อไปนี้ให้แก่สำนักหักบัญชีผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ทเ่ี ชื่อมต่อกับระบบงำนของสำนักหักบัญชี
หรือเป็ นหนังสือหรือผ่ำนสือ่ อื่นใดและภำยในระยะเวลำทีส่ ำนักหักบัญชีกำหนดเมื่อสำนักหักบัญชีรอ้ งขอ
(1) งวดประจำ 6 เดือนแรกของปี บญ
ั ชีและ
(2) งวดประจำปี บญ
ั ชี
8.
หำกบริษัทไม่สำมำรถจัดส่งรำยงำนตำมข้อ 7 ภำยในระยะเวลำที่สำนักหักบัญชี ก ำหนด ให้บ ริษ ัท แจ้ง
ล่วงหน้ ำก่อนวันครบกำหนดส่งรำยงำนดังกล่ำวต่ อสำนักหักบัญชีพร้อมชี้แจงเหตุผลและควำมจำเป็ นในกำรนำส่ง
รำยงำนล่ำช้ำ โดยสำนักหักบัญชีจะพิจำรณำเป็ นรำยกรณี
9.
ในกรณีท่บี ริษัทมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ น้อยกว่ำจำนวนทีก่ ำหนดตำมข้อ 1 (2) หรือมีฐำนะทำงกำรเงินไม่เป็ นไป
ตำมหลัก เกณฑ์ที่ห น่ ว ยงำนซึ่ง มีห น้ ำ ที่กำกับ ดูแ ลกำรประกอบธุร กิจ ของนิต ิ บุคคลดังกล่ำวกำหนดตำมกฎหมำย
บริษทั ต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเหตุดงั กล่ำวให้สำนักหักบัญชีทรำบโดยทันที
(2) ส่งแผนกำรแก้ไขส่วนของผูถ้ อื หุน้ หรือแผนแก้ไขฐำนะทำงกำรเงิน ให้แก่สำนักหักบัญชีภำยใน 60 วัน
นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ไม่สำมำรถดำรงส่วนของผูถ้ อื หุน้ หรือฐำนะทำงกำรเงิน ตำมวิธกี ำรและภำยในเวลำทีส่ ำนักหักบัญชี
กำหนด ยกเว้นกรณีทบ่ี ริษทั สำมำรถดำรงส่วนของผูถ้ อื หุน้ หรือฐำนะทำงกำรเงินได้ตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดภำยในงวด
บัญชีถดั ไป

(3) ต้องดำรงส่วนของผู้ถือหุน้ ให้ไม่น้อยกว่ำจำนวนทีส่ ำนักหักบัญชีกำหนดหรือแก้ไขฐำนะทำงกำรเงิน
ให้เ ป็ น ไปตำมหลัก เกณฑ์ท่หี น่ วยงำนซึ่งมีหน้ ำที่ก ำกับ ดูแ ลกำรประกอบธุร กิจของนิ ติบุ คคลดัง กล่ ำ วก ำหนดตำม
กฎหมำยภำยใน 120 วัน นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ น้อยกว่ำจำนวนดังกล่ำวหรือมีฐำนะทำงกำรเงินไม่เป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์ดงั กล่ำว แล้วแต่กรณี
(4) ในกรณีทบ่ี ริษทั ไม่จดั ส่งแผนกำรแก้ไขส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตำม (2) หรือไม่สำมำรถแก้ไขส่วนของผูถ้ อื หุน้
หรือฐำนะทำงกำรเงินได้ภำยในเวลำทีก่ ำหนดตำม (3) สำนักหักบัญชีอำจกำหนดให้บริษทั นัน้ พ้นจำกกำรเป็ นบุคคล
ทีส่ ำนักหักบัญชีอนุ ญำตให้ทำกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ แทนสมำชิก (Settlement Agent) สมำชิกได้
10.
บริษัทยินยอมให้ควำมร่วมมือพร้อมทัง้ อำนวยควำมสะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของสำนักหักบัญชีและ/หรือผูท้ ่ี
ได้รบั มอบหมำยจำกสำนักหักบัญชีเข้ำตรวจสอบระบบปฏิบตั กิ ำรและกำรดำเนินงำนหลังกำรซือ้ ขำยและวิธปี ฏิบตั ใิ น
กำรบริห ำร ติด ตำม และควบคุมควำมเสีย่ งและเรีย กเอกสำรสมุด บัญชีแ ละหลัก ฐำน หรือ ข้อ มูลอื่น ๆ ของบริษ ัท
ตลอดจนสอบถำมข้อ เท็จ จริง จำกกรรมกำร พนัก งำน ลูก จ้ำ ง หรือ ผู ส้ อบบัญ ชีข องบริษ ทั ได้ พร้อ มกัน นี้ บริษ ทั
รับทรำบและยินดีนำส่งข้อมูลและเอกสำรเพิม่ เติมตำมทีส่ ำนักหักบัญชี และ/หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยจำกสำนักหักบัญชี
ร้องขอ รวมทัง้ ยินยอมให้สำนักหักบัญชีเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั หรือทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ให้แก่หน่ วยงำนอื่นทรำบ
เช่น คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน สำนัก งำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั ตลำดสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ ำ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
และบริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นต้น รวมทัง้ หน่ วยงำนอื่นใดทัง้ ในและต่ำงประเทศที่ทำ
หน้ำทีก่ ำกับดูแลด้ำนหลักทรัพย์หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่อง
11.
บริษัทรับทรำบและยอมรับ ว่ำสำนักหักบัญชีจะรับผิดต่ อควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรดำเนินกำรปกติหรือ
เพื่อสนับสนุ นกำรทำงำนของสำนักหักบัญชีทเ่ี กีย่ วกับกำรให้บริกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์และบริกำรต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้อง หำกควำมเสียหำยดังกล่ำวเกิดจำกกำรกระทำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อ อย่ำงร้ำยแรง ของสำนัก
หักบัญชี ทัง้ นี้ ควำมรับผิดดังกล่ำวไม่รวมถึงควำมเสียหำยใดๆ อันอำจเกิดหรือเกิดจำกควำมขัดข้องทีม่ ผี ลกระทบต่อ
ระบบกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์หรือควำมผิดพลำดของระบบซื้อขำยหรือระบบกำรชำระรำคำและส่งมอบ
หลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์ โดยทีส่ ำนักหักบัญชีได้ใช้ควำมระมัดระวังเพื่อควบคุมดูแลตำมสมควรแล้ว
12.
บรรดำข้อมูลทีส่ ำนักหักบัญชีมหี น้ำทีจ่ ดั ส่งให้แก่บริษทั ตำมคำขอนี้ บริษทั ยินยอมให้สำนักหักบัญชีจดั ส่งโดย
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทส่ี ำนักหักบัญชีเชื่อมต่อกับบริษทั ตำมระบบทีส่ ำนักหักบัญชีกำหนด และตกลงยอมรับว่ำสำนัก
หักบัญชีได้จดั ส่งข้อมูลให้แก่บริษัทโดยชอบแล้วเมื่อระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหักบัญชีแสดงผลว่ำได้มกี ำรส่ง
ข้อมูลดังกล่ำวแล้ว ทัง้ นี้ ยกเว้นกรณีท่ไี ม่อำจจัดส่งด้วยระบบดังกล่ำวให้ บริษัทมำรับจำกสำนักหักบัญชีตำมวิธีกำร
และเวลำทีส่ ำนักหักบัญชีกำหนด
13.
บริษัทตกลงชำระค่ำธรรมเนียมกำรเป็ น บุค คลทีส่ ำนัก หัก บัญ ชีอ นุ ญ ำตให้ทำกำรชำระรำคำและส่ง มอบ
หลัก ทรัพ ย์แ ทนสมำชิก (Settlement Agent) และช ำระค่ ำ ธรรมเนี ยมอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งให้แก่ สำนัก หัก บัญชี โดยมี
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียมปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยแบบคำขอฉบับนี้
บริษทั รับทรำบว่ำ สำนักหักบัญชีอำจเปลีย่ นแปลงค่ำธรรมเนียมข้ำงต้นได้โดยกำรตกลงร่วมกันกับบริษทั

14.
บริษัทรับทรำบว่ำ สำนักหักบัญชีได้เข้ำร่วมผูกพันตำมกฎหมำย Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งมีวตั ถุ ประสงค์ในกำรป้ องกันกำรหลีก เลี่ยงกำรชำระภำษีของคนอเมริก ัน
โดยกำหนดให้สถำบันกำรเงินทีม่ ใิ ช่สญ
ั ชำติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกำรำยงำนข้อมูลเกีย่ วกับบัญชีของบุคคล
ที่อ ยู่ใ นบังคับต้อ งเสีย ภำษี รวมถึงหักภำษี ณ ที่จ่ ำ ยในเงิน ได้ ท่ีมีแหล่ งที่มำจำกสหรัฐอเมริก ำ โดยมีร หัส Global
Intermediary Identification Number (GIN) คื อ 1FTWN9.00001.ME.764 และบริ ษั ท ยิ น ยอมให้ ส ำนั ก หั ก บั ญ ชี
ดำเนินกำรบรรดำทีเ่ กีย่ วข้องตำมข้อกำหนดในกฎหมำยดังกล่ำว
15.
บริษทั รับทรำบและยอมรับว่ำเงื่อนไขในแบบคำขออนุ ญำตเป็ นบุคคลทีส่ ำนักหักบัญชีอนุ ญำตให้ทำกำรชำระ
รำคำและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมำชิก (Settlement Agent) ฉบับนี้อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดย
สำนักหักบัญชีจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ และบริษทั ยินดีทจ่ี ะนำส่งข้อมูลและเอกสำรเพิม่ เติมตำมทีส่ ำนักหักบัญชีกำหนด
16.
ในกำรดำเนินกำรใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภำยใต้เอกสำรฉบับนี้ บริษัท ตกลงที่จะปฏิบตั ิตำม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมำยลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และกฎหมำยฉบับแก้ไข
เพิม่ เติมในอนำคต (ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมกันว่ำ “กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่ำงเคร่งครัด ซึ่ง
รวมถึงกำรดำเนินกำรใด ๆ ทีจ่ ำเป็ น เพื่อให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้อ่ำนและเข้ำใจรำยละเอียดทีร่ ะบุไว้ในคำประกำศ
เกีย่ วกับควำมเป็ นส่วนตัวของกลุ่มตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ดำเนินกำรให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลให้
ควำมยินยอม ในกรณีท่กี ฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รบั ควำมยินยอมจำกเจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยแล้ว
สำหรับสำเนำเอกสำรแสดงตนทีบ่ ริษทั นำส่งให้แก่ TCH อำจปรำกฏข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วำมอ่อนไหว เช่น
ข้อมูลศำสนำ ข้อมูลหมู่โลหิต ข้อมูลเชือ้ ชำติ เป็ นต้น ซึง่ เป็ นข้อมูลทีไ่ ม่จำเป็ นต่อกำรให้บริกำรของ TCH และ TCH ไม่
มีควำมประสงค์ทจ่ี ะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วำมอ่อนไหวดังกล่ำว ดังนัน้ เจ้ำของเอกสำรสำมำรถดำเนินกำรขีดฆ่ำ
เพื่อปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วำมอ่อนไหวดังกล่ำวก่อนนำส่งเอกสำรแสดงตนที่ปรำกฎข้อมู ลส่วนบุคคลทีม่ คี วำม
อ่อนไหวนัน้ ให้แก่ TCH ทัง้ นี้ ในกรณีท่ไี ม่ได้ดำเนินกำรเพื่อปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วำมอ่อนไหว TCH จะถือว่ำ
เจ้ำของข้อมูลได้ให้ควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วำมอ่อนไหวดังกล่ำว
ลงชื่อ..................................................ผูม้ อี ำนำจลงนำมแทนบริษทั
(..................................................)
ลงชื่อ..................................................ผูม้ อี ำนำจลงนำมแทนบริษทั
(..................................................)
หมำยเหตุ :
1. ในกรณีขอ้ บังคับของบริษทั กำหนดให้กำรกระทำนิตกิ รรมต่ำงๆ ของบริษทั ต้องมีกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมแทน 2 คนขึน้ ไป ให้ผมู้ ี
อำนำจดังกล่ำวลงนำมร่วมกันได้ดว้ ย และประทับตรำของบริษทั เป็ นสำคัญ
2. ในกรณีท่มี ขี ้อ สงสัย หรือ มีปัญหำในกำรใช้ห รือ กำรตีค วำมหลัก เกณฑ์ ของสำนักหักบัญชี รวมทัง้ ประกำศ คำสัง่ และหนังสือเวียน
ต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนแบบคำขออนุ ญำตเป็ นบุคคลทีส่ ำนักหักบัญชีอนุ ญำตให้ทำกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ แทน
สมำชิก (Settlement Agent) ฉบับนี้ ให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำนักหักบัญชี หรือเทียบเท่ำเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย โดยกำรวินิจฉัยของสำนักหัก
บัญชีถอื เป็ นข้อยุตแิ ละผูกพันสมำชิกให้ปฏิบตั ติ ำม

เอกสำรแนบ 1
กรณีที่บุคคลทีส่ ำนักหักบัญชีอนุ ญำตให้ทำกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมำชิก (Settlement
Agent) ฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนด ประกำศ คำสั ่ง และหนังสือเวียนต่ำงๆ ของสำนักหักบัญชี สำนักหัก
บัญชีอำจพิจำรณำดำเนินกำรดังต่อไปนี้
ข้อ 1 สำนักหักบัญชีอำจปรับบริษทั ผูผ้ ดิ นัดชำระรำคำหลักทรัพย์ตำมข้อมูล กำรชำระรำคำและส่ง
มอบหลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีบ ริษ ัท ผิด นัด ช ำระรำคำหลัก ทรัพ ย์อ นั เนื่ อ งมำจำกควำมผิด พลำดในกำร
ปฏิบตั ิงำนของบริษัท (Human Error) และไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อระบบกำรชำระรำคำและส่ง มอบหลักทรัพย์
สำนักหักบัญชีอำจปรับบริษทั ดังต่อไปนี้
(ก) กำรผิดนัดในกรณีดงั กล่ำวเกิดขึน้ เป็ นครัง้ แรกในรอบปี ปฏิทนิ สำนักหักบัญชี
อำจพิจำรณำปรับบริษทั ครัง้ ละ 5,000 บำท
(ข) กำรผิดนัดในกรณีดงั กล่ำวเกิดขึน้ เป็ นครัง้ ที่สองในรอบปี ปฏิทนิ เดียวกัน
สำนักหักบัญชีอำจพิจำรณำปรับ บริษทั ครัง้ ละ 10,000 บำท
(ค) กำรผิดนัดในกรณีดงั กล่ำวเกิดขึน้ ตัง้ แต่ครัง้ ทีส่ ำมขึน้ ไปในรอบปี ปฏิทนิ เดียวกัน
สำนักหักบัญชีอำจปรับบริษทั ครัง้ ละ 50,000 บำท
(2) กรณีบริษทั ผิดนัดชำระรำคำหลักทรัพย์อนั เนื่องมำจำกเหตุอ่นื นอกจำก (1) สำนักหัก
บัญชีอำจปรับบริษทั อย่ำงสูงครัง้ ละไม่เกิน 4 เท่ำของจำนวนเงินทีผ่ ดิ นัด
ข้อ 2 สำนักหักบัญชีอำจปรับ บริษัท ผู้ผิด นัด ส่งมอบหลักทรัพย์ตำมข้อมูล กำรช ำระรำคำและ
ส่งมอบหลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีบริษัทผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์อนั เนื่องมำจำกควำมผิดพลำดในกำรปฏิบตั งิ ำน
ของบริษทั (Human Error) และบริษทั ผูผ้ ดิ นัดสำมำรถแสดงได้ว่ำมีหลักทรัพย์เพียงพอในกำรส่งมอบหลักทรัพย์ท่มี ี
กำรผิดนัดภำยในเวลำทีเ่ หมำะสมและสำนักหักบัญชีเห็นสมควร รวมทัง้ ไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อระบบกำรชำระ
รำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีอำจปรับบริษทั ดังต่อไปนี้
(ก) กำรผิดนัดในกรณีดงั กล่ำวเกิดขึน้ เป็ นครัง้ ทีส่ องในรอบปี ปฏิทนิ เดียวกัน สำนัก
หักบัญชีอำจปรับบริษทั รำยหลักทรัพย์ละ 2,000 บำท
(ข) กำรผิดนัดในกรณีดงั กล่ำวเกิดขึน้ ตัง้ แต่ครัง้ ทีส่ ำมขึน้ ไปในรอบปี ปฏิทนิ เดียวกัน
สำนักหักบัญชีอำจปรับบริษทั รำยหลักทรัพย์ละ 5,000 บำท
(2) กรณีบริษทั ผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์อนั เนื่องมำจำกเหตุอ่นื นอกจำก (1) สำนักหัก
บัญชีอำจปรับบริษัทดังต่อไปนี้
(ก) กรณีบริษทั ผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ยกเว้นตำม (ข) สำนักหักบัญชีอำจปรับ
สมำชิกร้อยละ 5 ของมูลค่ำทีเ่ กิดจำกจำนวนหลักทรัพย์ทผ่ี ดิ นัดส่งมอบหลักทรัพย์คณ
ู กับรำคำซือ้ ขำยเฉลีย่ ของ
หลักทรัพย์ในวันทีท่ ำกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำว
ทัง้ นี้ ค่ำปรับดังกล่ำวจะต้องไม่น้อยกว่ำครัง้ ละ 300 บำทต่อรำยหลักทรัพย์
(ข) กรณี บ ริ ษั ท ผิ ด นั ด ส่ ง มอบหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมเพื่ อ ผู้ ล งทุ น ซึ่ ง เป็ นคน
ต่ำงด้ำว สำนักหักบัญชีอำจปรับสมำชิกในอัตรำร้อยละ 1 ของมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนซึง่ เป็ น
คนต่ำงด้ำว

ข้อ 3 สำนักหักบัญชีอำจยกเว้นค่ำปรับแก่บริษัทผู้ผดิ นัดชำระรำคำหรือผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์
แยกตำมข้อมูลกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ ในกรณีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กำรผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์นนั ้ เกิดขึน้ เนื่องจำกควำมผิดพลำดในกำรปฏิบตั งิ ำนของ
บริษทั (Human Error) เป็ นครัง้ แรกในรอบปี ปฏิทนิ และบริษทั ผูผ้ ดิ นัดสำมำรถแสดงได้ว่ำมีหลักทรัพย์เพียงพอใน
กำรส่งมอบหลักทรัพย์ทม่ี กี ำรผิดนัดภำยในเวลำทีเ่ หมำะสม และสำนักหักบัญชีเห็นสมควร รวมทัง้ ไม่ก่อให้เกิดควำม
เสียหำยต่อระบบกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์
(2) กำรผิดนัดชำระรำคำหลักทรัพย์หรือผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์นนั ้ เกิดขึน้ จำกเหตุสดุ วิสยั
และสำนักหักบัญชีเห็นสมควร
ข้อ 4 กรณีที่บริษัทผิดนัดชำระรำคำหรือผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ตำมรำยงำนใดของสำนักหัก
บัญ ชี สำนัก หัก บัญ ชีอ ำจปรับ บริษ ัท ผูผ้ ดิ นัด ตำมรำยงำนดัง กล่ำ วไม่ว่ำ บริษ ัท นัน้ มีห น้ำ ทีช่ ำระรำคำหรือ ส่ง มอบ
หลักทรัพย์ตำมรำยงำนที่มกี ำรแก้ไขหรือรำยงำนที่จดั ทำขึน้ ใหม่แทนรำยงำนนัน้ ก็ตำม
ข้อ 5 กรณีท่บี ริษัทไม่จดั ส่งรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงินตำมที่สำนักหักบัญชีร้องขอ หรือจัดส่ง
รำยงำนเกีย่ วกับฐำนะทำงกำรเงินทีม่ ขี อ้ มูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง สำนักหักบัญชีอำจปรับบริษทั ครัง้ ละ 5,000 บำท
ต่อวัน โดยคำนวณตำมระยะเวลำทีไ่ ม่จดั ส่งหรือจัดส่งโดยมีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน

เอกสำรแนบ 2
1. ค่ำธรรมเนียมรำยเดือนสำหรับบุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุ ญำต
7,500 บำท
ให้ทำกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมำชิก (Settlement Agent)
2. ค่ำธรรมเนียมกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักหลักทรัพย์แทนสมำชิก (Pre-Settlement Matching Transaction
Fee)
รำยกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมำชิ ก
Tier จำนวนรำยกำร
อัตรำ
(บำทต่อรำยกำร)
ต่อเดือน
1. รำยกำร Clearing to Custodian ซึง่ ประกอบด้วย
1
0-5,000
50
1.1 รำยกำรระหว่ำงสมำชิกสำนักหักบัญชีกบั Settlement Agent
2
5,001-10,000
45
1.2 รำยกำรระหว่ำง Settlement Agent ด้วยกัน
3
10,001-15,000
40
4
>15,000
35
2. รำยกำรภำยใน Settlement Agent (Internalized)
2.1 รำยกำรเพื่อกำร Settlement สำหรับลูกค้ำรำยเดียวกัน
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
2.2 รำยกำรเพื่อกำร Settlement สำหรับลูกค้ำต่ำงรำยกัน
7.50

เอกสำรแนบประกอบคำขออนุญำตเป็ นบุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญำตให้ทำกำรชำระรำคำและส่งมอบ
หลักทรัพย์แทนสมำชิ ก (Settlement Agent) ดังนี้
เอกสำรแนบ 1
1. สำเนำหนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษทั และบัญชีรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รับรองโดยกระทรวง
พำณิชย์ไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันทีย่ ่นื คำขอ
2. หนังสือมอบอำนำจของผูม้ อี ำนำจลงนำมในเอกสำร
3. สำเนำบัตรประชำชนของผูม้ อี ำนำจลงนำมเอกสำร
เอกสำรแนบที่ต้องยื่นเพิ่ มเติ มกรณี สมัครใช้บริกำร CSS
เอกสำรแนบ 2
1. หนังสือมอบอำนำจให้ดำเนินกำรกับบัญชีฝำกทีธ่ นำคำรแห่งประเทศไทย (M4)
2. แบบแจ้งชื่อธนำคำรทีใ่ ช้บริกำรบำทเนตเพื่อกำรชำระรำคำหลักทรัพย์
หมำยเหตุ:

1. เอกสำรแนบทุกฉบับทีใ่ ช้ย่นื ประกอบคำขออนุ ญำตเป็ นบุคคลทีส่ ำนักหักบัญชีอนุ ญำตให้ทำกำรชำระรำคำ
และส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมำชิก (Settlement Agent) ต้องรับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ
2. กรณีบริษทั ประสงค์จะสมัครใช้บริกำรใดเพิม่ เติม ให้ย่นื เอกสำรข้ำงต้นให้สำนักหักบัญชีล่วงหน้ำ 10 วันทำกำร
ก่อนวันยื่นสมัครเพิม่ เติม
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