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อนุญำตให้ท ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัยแ์ทนสมำชิก (Settlement Agent) 
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มคีวำมประสงคข์อรบัอนุญำตจำกบรษิทั ส ำนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (“ส ำนกัหกับญัช”ี) เพื่อเป็นบุคคลทีส่ ำนัก

หกับญัชอีนุญำตใหท้ ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย์แทนสมำชกิ (Settlement Agent) 

 

ในกำรนี้ บรษิทัตกลงปฏบิตัติำมเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 

1. บริษัทขอรบัรองว่ำ บริษัทมีคุณสมบตัิในกำรเป็นบุคคลที่ส ำนักหกับญัชอีนุญำตให้ท ำกำรช ำระรำคำและ

ส่งมอบหลกัทรพัย์แทนสมำชกิ (Settlement Agent) ดงัต่อไปนี้ 

(1) บริษัทเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตให้ประกอบธุรกิจประเภทกำรค้ำหลักทรัพย์ หรือบุคคล

ที่ประกอบธุรกจิกำรเป็นผู้ดูแลและเกบ็รกัษำหลกัทรพัย ์หรอืผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรอืผู้แทนผู้ถือหุน้กู้  

หรอืนำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัย์ กำรค้ำหลกัทรพัยห์รอืกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทุน หรอืผู้ลงทุน

สถำบนัตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด หรอืสถำบนักำรเงนิทีม่กีฎหมำยจดัตัง้ขึน้ 

หรอืศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์นประเทศหรอืต่ำงประเทศ หรอืบุคคลอื่นตำมทีส่ ำนกัหกับญัชกี ำหนด 

(2) บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 150 ล้ำนบำท และ/หรือมีฐำนะทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์

ทีห่น่วยงำนซึง่มหีน้ำทีก่ ำกบัดแูลกำรประกอบธุรกจิของนิตบิุคคลดงักล่ำวก ำหนดตำมกฎหมำย 

(3) บรษิทัเป็นผูฝ้ำกหลกัทรพัยก์บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยท์ีส่ ำนกัหกับญัชใีหค้วำมเหน็ชอบ  

ทัง้นี้  บริษัทรับทรำบและตกลงว่ำส ำนักหักบัญชีอำจพิจำรณำคุณสมบัติของบริษัทแตกต่ำงกันได้ตำม

หลกัเกณฑข์องหน่วยงำนซึง่มหีน้ำทีก่ ำกบัดแูลกำรประกอบธุรกจิของนิตบิุคคลรำยนัน้ๆ ก ำหนดตำมกฎหมำย 
 

2. บริษัทขอรับรองว่ำ เมื่อบริษัทได้ร ับอนุญำตจำกส ำนักหักบัญชีให้เป็นบุคคลที่ส ำนักหักบัญชีอนุญำต

ใหท้ ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย์แทนสมำชกิ (Settlement Agent) แลว้ บรษิทัตกลงและยนิยอมปฏบิตัติำม

TCH 3 - 1 



ขอ้ก ำหนดของส ำนักหกับญัช ีรวมทัง้ประกำศ ค ำสัง่ และหนังสอืเวยีนต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้ที่มผีลใช้บงัคบัในขณะ

ยื่นค ำขอนี้และที่จะมีกำรออกใช้บงัคบัในอนำคต หำกบริษัทฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมค ำสัง่และข้อก ำหนดดงักล่ำว  

บริษัทยินยอมให้ส ำนักหกับญัชีด ำเนินกำรใดๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในขอ้ก ำหนดของส ำนักหกับญัชี รวมทัง้ยนิยอม

ชดใชค้่ำธรรมเนียม ค่ำบรกิำร และค่ำเสยีหำยใดๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกกำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมดงักล่ำว 

 

3. บรษิทัตกลงและยนิยอมจะช ำระรำคำและสง่มอบหลกัทรพัยต์ำมรำยงำนดงัต่อไปนี้  

(1) รำยงำนกำรประมวลผลขอ้มลูทีส่ ำนกัหกับญัชจีดัท ำขึน้ตำมขอ้มลูกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์หรอื 

(2) รำยงำนข้อมูลกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ที่บร ิษัทและคู่กรณีจ ัดส่งให้แก่ส ำนักหกั

บญัชหีรอืบุคคลทีส่ ำนกัหกับญัชมีอบหมำย หรอื 

(3) รำยงำนขอ้มลูทีส่ ำนกัหกับญัชไีดแ้กไ้ขหรอืจดัท ำขึน้ใหม่  

ในกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย์แทนสมำชกิ บรษิัทจะด ำเนินกำรผ่ำนระบบงำนเชื่อมต่อทีส่ ำนักหกั

บญัชจีดัให้มขีึน้ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่ส ำนักหกับญัชกี ำหนด ทัง้นี้ บรษิัทตกลงและยนิยอมให้ศูนยร์บัฝำก

หลกัทรพัย์หกัโอนหลกัทรพัยใ์นบญัชฝีำกหลกัทรพัย์เพื่อกำรส่งมอบหลกัทรพัย์ และยนิยอมใหส้ ำนักหกับญัชหีกัโอน

เงนิในบญัชฝีำกของบรษิทัทีธ่นำคำรแห่งประเทศไทยเพื่อกำรช ำระรำคำหลกัทรพัย์ตำมรำยงำนตำมวรรคหนึ่ง และตำม

ก ำหนดเวลำช ำระรำคำและสง่มอบหลกัทรพัยท์ีส่ ำนกัหกับญัชกี ำหนด 

 

4. หำกบรษิทัผดินัดช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัยต์ำมขอ้ 3 บรษิทัตกลงและยนิยอมใหส้ ำนักหกับญัชยีกเลกิ

รำยกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย์ที่ผดินัดและรำยกำรที่เกี่ยวขอ้งของบรษิทั และประมวลผลขอ้มูลกำรช ำระ

รำคำและส่งมอบหลกัทรพัย์ดงักล่ำวใหม่ เพื่อให้คู่กรณีของบรษิทัท ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัยต์ำมขอ้มูล 

กำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัยท์ี่มกีำรแก้ไขปรบัปรุงแล้ว รวมทัง้ตกลงและยนิยอมใหส้ ำนักหกับญัชเีรยีกเกบ็

ค่ำปรบั ค่ำด ำเนินกำร และค่ำเสยีหำยใดๆ ที่อำจเกดิขึน้จำกกำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมรำยงำนกำรช ำระรำคำและ   

สง่มอบหลกัทรพัยด์งักล่ำวจำกบรษิทั หรอืด ำเนินกำรอื่นใดตำมทีส่ ำนกัหกับญัชเีหน็สมควร 

 

5. ในกรณีทีบุ่คคลทีส่ ำนักหกับญัชอีนุญำตใหท้ ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย์แทนสมำชกิ (Settlement 

Agent) รำยอื่นผิดนัดช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย์ และข้อมูลกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย์ของบรษิัท

เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบุคคลทีส่ ำนักหกับญัชอีนุญำตใหท้ ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย์แทนสมำชิก 

(Settlement Agent) รำยที่ผดินัดนัน้ บรษิัทตกลงและยนิยอมให้ส ำนักหกับญัชยีกเลกิรำยกำรช ำระรำคำและส่งมอบ

หลกัทรพัยด์งักล่ำวของบรษิทั 

ก ำหนดเวลำผดินัดช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย์ของบุคคลทีส่ ำนักหกับญัชอีนุญำตใหท้ ำกำรช ำระรำคำ

และส่งมอบหลกัทรพัย์แทนสมำชิก (Settlement Agent) รำยอื่นให้หมำยถึงวนัและเวลำที่บุคคลทีส่ ำนักหกับญัชี

อนุญำตให้ท ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย์แทนสมำชกิ (Settlement Agent) รำยนัน้มหีน้ำที่ช ำระรำคำและ

ส่งมอบหลกัทรพัย์ใหค้รบจ ำนวนตำมทีส่ ำนกัหกับญัชกี ำหนด 

ในกรณีทีบุ่คคลทีส่ ำนักหกับญัชอีนุญำตใหท้ ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย์แทนสมำชกิ (Settlement 

Agent) รำยอื่นไม่ด ำรงเงนิในบญัชเีงนิฝำกไม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วน หรอืไม่ช ำระรำคำใหค้รบจ ำนวนตำมวธิกีำรและ

ภำยในเวลำทีส่ ำนักหกับญัชีก ำหนด หรอืธนำคำรปฏเิสธกำรช ำระรำคำของบุคคลทีส่ ำนักหกับญัชอีนุญำตใหท้ ำกำร

ช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย์แทนสมำชกิ (Settlement Agent) รำยนัน้ใหแ้ก่ส ำนกัหกับญัช ีใหถ้อืว่ำบุคคลทีส่ ำนัก



หกับญัชอีนุญำตใหท้ ำกำรช ำระรำคำและสง่มอบหลกัทรพัย์แทนสมำชกิ (Settlement Agent) รำยนัน้ผดินัดช ำระรำคำ

หลกัทรพัย ์

ในกรณีทีบุ่คคลทีส่ ำนักหกับญัชอีนุญำตใหท้ ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย์แทนสมำชกิ (Settlement 

Agent) รำยอื่นไม่ด ำรงหลกัทรพัย์ในบญัชฝีำกหลกัทรพัย์ให้เพยีงพอ หรือไม่ส่งมอบหลกัทรพัย์ให้ครบจ ำนวนตำม

วธิกีำรและภำยในเวลำทีส่ ำนกัหกับญัชกี ำหนด ใหถ้อืว่ำบุคคลทีส่ ำนักหกับญัชอีนุญำตใหท้ ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบ

หลกัทรพัยแ์ทนสมำชกิ (Settlement Agent) รำยนัน้ผดินดัสง่มอบหลกัทรพัย ์

 

6. เพื่อเป็นกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรผดินดัช ำระรำคำและสง่มอบหลกัทรพัย ์หรอืควำมเสยีหำย
อื่นทีอ่ำจเกดิจำกกำรกระท ำของบรษิทัในกจิกำรทีเ่กีย่วกบักำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย ์ส ำนักหกับญัชอีำจ
จดัให้มีมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงในระบบช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย์ โดยบรษิทัตกลงและยนิยอมปฏบิตัิ
ตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนกัหกับญัชกี ำหนด ดงัต่อไปนี้ 

(1) ยอมรบัและผกูพนัตำมนโยบำยและหลกัเกณฑเ์กีย่วกบักำรบรหิำรควำมเสีย่งของส ำนกัหกับญัชี 

(2) ยอมรบัและตกลงที่จะด ำรงฐำนะทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑ์ที่หน่วยงำนซึ่งมีหน้ำที่ก ำกบัดูแลกำร

ประกอบธุรกิจของนิติบุคคลดังกล่ำวก ำหนดตำมกฎหมำย  ด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิตำมหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนก ำหนด หรอืกำรด ำรงฐำนะทำงกำรเงนิตำมหลกัเกณฑ์ที่

หน่วยงำนซึง่มหีน้ำทีก่ ำกบัดแูลกำรประกอบธุรกจิของนิตบิุคคลดงักล่ำวก ำหนดตำมกฎหมำย 

(3) ด ำเนินกำรอื่นใดตำมทีส่ ำนกัหกับญัชเีหน็สมควร 

 
7. ในกรณีมเีหตุใดๆ ท ำให้ส ำนักหกับญัชพีจิำรณำได้ว่ำ บรษิัทอำจมสี่วนของผู้ถือหุน้ไม่เป็นไปตำมขอ้ 1 (2) 

หรอือำจมฐีำนะทำงกำรเงนิไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีห่น่วยงำนซึง่มหีน้ำทีก่ ำกบัดูแลกำรประกอบธุรกจิของนิตบิุคคล

ดงักล่ำวก ำหนดตำมกฎหมำย บริษัทยอมรบัและตกลงจะจดัส่งรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงนิและรำยงำนรำยได้และ

ค่ำใชจ้่ำยงวดล่ำสุดดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่ส ำนักหกับญัชผี่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่ชื่อมต่อกบัระบบงำนของส ำนักหกับญัช ี

หรอืเป็นหนงัสอืหรอืผ่ำนสือ่อื่นใดและภำยในระยะเวลำทีส่ ำนกัหกับญัชกี ำหนดเมื่อส ำนกัหกับญัชรีอ้งขอ 

(1) งวดประจ ำ 6 เดอืนแรกของปีบญัชแีละ 

(2) งวดประจ ำปีบญัช ี 

 

8. หำกบริษัทไม่สำมำรถจดัส่งรำยงำนตำมข้อ 7 ภำยในระยะเวลำที่ส ำนักหกับญัชีก ำหนด ให้บร ิษ ัทแจ้ง

ล่วงหน้ำก่อนวนัครบก ำหนดส่งรำยงำนดงักล่ำวต่อส ำนักหกับญัชพีร้อมชี้แจงเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรน ำส่ง

รำยงำนล่ำชำ้ โดยส ำนกัหกับญัชจีะพจิำรณำเป็นรำยกรณี 

 

9. ในกรณีที่บรษิัทมสี่วนของผูถ้ือหุน้น้อยกว่ำจ ำนวนทีก่ ำหนดตำมขอ้ 1 (2) หรอืมฐีำนะทำงกำรเงนิไม่เป็นไป

ตำมหลกัเกณฑ์ที่หน่วยงำนซึ่งมีหน้ำที่ก ำกบัดูแลกำรประกอบธุรกิจของนิติบุคคลดงักล่ำวก ำหนดตำมกฎหมำย 

บรษิทัตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(1) แจง้เหตุดงักล่ำวใหส้ ำนกัหกับญัชทีรำบโดยทนัท ี 

(2) ส่งแผนกำรแกไ้ขส่วนของผูถ้อืหุน้หรอืแผนแกไ้ขฐำนะทำงกำรเงนิ ใหแ้ก่ส ำนกัหกับญัชภีำยใน 60 วนั 

นับแต่วนัทีบ่รษิทัไม่สำมำรถด ำรงส่วนของผูถ้อืหุน้หรอืฐำนะทำงกำรเงนิ ตำมวธิกีำรและภำยในเวลำทีส่ ำนักหกับญัชี

ก ำหนด ยกเวน้กรณีทีบ่รษิทัสำมำรถด ำรงสว่นของผูถ้อืหุน้หรอืฐำนะทำงกำรเงนิไดต้ำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดภำยในงวด

บญัชถีดัไป 



(3) ต้องด ำรงส่วนของผู้ถือหุน้ใหไ้ม่น้อยกว่ำจ ำนวนทีส่ ำนักหกับญัชกี ำหนดหรอืแก้ไขฐำนะทำงกำรเงนิ    

ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่หน่วยงำนซึ่งมีหน้ำที่ก ำกบัดูแลกำรประกอบธุรกิจของนิติบุคคลดงักล่ำวก ำหนดตำม

กฎหมำยภำยใน 120 วนั นบัแต่วนัทีบ่รษิทัมสีว่นของผูถ้อืหุน้น้อยกว่ำจ ำนวนดงักล่ำวหรอืมฐีำนะทำงกำรเงนิไม่เป็นไป

ตำมหลกัเกณฑด์งักล่ำว แลว้แต่กรณี 

(4) ในกรณีทีบ่รษิทัไม่จดัสง่แผนกำรแกไ้ขสว่นของผูถ้อืหุน้ตำม (2) หรอืไม่สำมำรถแกไ้ขสว่นของผูถ้อืหุน้

หรอืฐำนะทำงกำรเงนิไดภ้ำยในเวลำทีก่ ำหนดตำม (3) ส ำนกัหกับญัชอีำจก ำหนดให้บรษิทันัน้พน้จำกกำรเป็นบุคคล 

ทีส่ ำนักหกับญัชอีนุญำตใหท้ ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย์แทนสมำชกิ (Settlement Agent) สมำชกิได ้

 

10. บรษิัทยนิยอมใหค้วำมร่วมมอืพร้อมทัง้อ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักหกับญัชแีละ/หรอืผูท้ี่

ไดร้บัมอบหมำยจำกส ำนักหกับญัชเีขำ้ตรวจสอบระบบปฏบิตักิำรและกำรด ำเนินงำนหลงักำรซือ้ขำยและวธิปีฏบิตัใิน

กำรบรหิำร ตดิตำม และควบคุมควำมเสีย่งและเรยีกเอกสำรสมุดบญัชแีละหลกัฐำน หรอืขอ้มูลอื่นๆ ของบรษิัท

ตลอดจนสอบถำมขอ้เทจ็จรงิจำกกรรมกำร พนักงำน ลูกจำ้ง หรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัได ้พรอ้มกนันี้  บรษิทั

รบัทรำบและยนิดนี ำส่งขอ้มูลและเอกสำรเพิม่เตมิตำมทีส่ ำนักหกับญัชีและ/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกส ำนักหกับญัชี

รอ้งขอ รวมทัง้ยนิยอมใหส้ ำนักหกับญัชเีปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัใหแ้ก่หน่วยงำนอื่นทรำบ 

เช่น คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ธนำคำรแห่ง

ประเทศไทย ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษิทั ตลำดสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

และบรษิัท ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นต้น รวมทัง้หน่วยงำนอื่นใดทัง้ในและต่ำงประเทศที่ท ำ

หน้ำทีก่ ำกบัดแูลดำ้นหลกัทรพัยห์รอืธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ือง 

 

11. บริษัทรบัทรำบและยอมรบัว่ำส ำนักหกับญัชจีะรบัผิดต่อควำมเสยีหำยที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรปกติหรอื
เพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนของส ำนักหกับญัชทีีเ่กีย่วกบักำรใหบ้รกิำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัยแ์ละบรกิำรต่ำงๆ 
ที่เกี่ยวข้อง หำกควำมเสยีหำยดงักล่ำวเกิดจำกกำรกระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง ของส ำนัก
หกับญัช ีทัง้นี้ ควำมรบัผดิดงักล่ำวไม่รวมถงึควำมเสยีหำยใดๆ อนัอำจเกดิหรอืเกดิจำกควำมขดัขอ้งทีม่ผีลกระทบต่อ
ระบบกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัยห์รอืควำมผดิพลำดของระบบซื้อขำยหรอืระบบกำรช ำระรำคำและส่งมอบ
หลกัทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัย ์โดยทีส่ ำนกัหกับญัชไีดใ้ช้ควำมระมดัระวงัเพื่อควบคุมดแูลตำมสมควรแลว้   
 
12. บรรดำขอ้มูลทีส่ ำนักหกับญัชมีหีน้ำทีจ่ดัส่งใหแ้ก่บรษิทัตำมค ำขอนี้ บรษิทัยนิยอมใหส้ ำนักหกับญัชจีดัสง่โดย

ผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ ำนักหกับญัชเีชื่อมต่อกบับรษิทัตำมระบบทีส่ ำนักหกับญัชกี ำหนด และตกลงยอมรบัว่ำส ำนัก

หกับญัชไีดจ้ดัส่งขอ้มูลใหแ้ก่บรษิัทโดยชอบแลว้เมื่อระบบสื่ออเิลก็ทรอนิกสข์องส ำนักหกับญัชแีสดงผลว่ำไดม้กีำรส่ง

ขอ้มูลดงักล่ำวแล้ว ทัง้นี้ ยกเว้นกรณีที่ไม่อำจจดัส่งด้วยระบบดงักล่ำวให้บรษิัทมำรบัจำกส ำนักหกับญัชตีำมวธิีกำร  

และเวลำทีส่ ำนกัหกับญัชกี ำหนด 

 

13. บริษัทตกลงช ำระค่ำธรรมเนียมกำรเป็นบุคคลทีส่ ำนักหกับญัชอีนุญำตใหท้ ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบ

หลกัทรพัยแ์ทนสมำชิก (Settlement Agent) และช ำระค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ส ำนักหกับัญชี โดยมี

รำยละเอยีดค่ำธรรมเนียมปรำกฏตำมเอกสำรแนบทำ้ยแบบค ำขอฉบบันี้  

บรษิทัรบัทรำบว่ำ ส ำนกัหกับญัชอีำจเปลีย่นแปลงค่ำธรรมเนียมขำ้งตน้ไดโ้ดยกำรตกลงร่วมกนักบับรษิทั 

 



14. บริษัทรบัทรำบว่ำ ส ำนักหกับญัชีได้เข้ำร่วมผูกพันตำมกฎหมำย Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA) ของประเทศสหรฐัอเมริกำ ซึ่งมีวตัถุประสงค์ในกำรป้องกนักำรหลีกเลี่ยงกำรช ำระภำษีของคนอเมริกัน     

โดยก ำหนดใหส้ถำบนักำรเงนิทีม่ใิช่สญัชำตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิำรำยงำนขอ้มูลเกีย่วกบับญัชขีองบุคคล

ที่อยู่ในบังคับต้องเสียภำษี รวมถึงหักภำษี ณ ที่จ่ำยในเงินได้ที่มีแหล่งที่มำจำกสหรัฐอเมริกำ โดยมีรหสั Global 

Intermediary Identification Number (GIN) คือ  1FTWN9.00001.ME.764 และบริษัทยินยอมให้ส ำนักหักบัญชี

ด ำเนินกำรบรรดำทีเ่กีย่วขอ้งตำมขอ้ก ำหนดในกฎหมำยดงักล่ำว  

 

15. บรษิทัรบัทรำบและยอมรบัว่ำเงื่อนไขในแบบค ำขออนุญำตเป็นบุคคลทีส่ ำนักหกับญัชอีนุญำตใหท้ ำกำรช ำระ

รำคำและส่งมอบหลกัทรพัย์แทนสมำชกิ (Settlement Agent) ฉบบันี้อำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมโดย

ส ำนกัหกับญัชจีะแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ และบรษิทัยนิดทีีจ่ะน ำสง่ขอ้มลูและเอกสำรเพิม่เตมิตำมทีส่ ำนกัหกับญัชกี ำหนด 

 

16. ในกำรด ำเนินกำรใด ๆ เกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภำยใต้เอกสำรฉบบันี้ บรษิัทตกลงที่จะปฏบิตัิตำม

พระรำชบญัญัติคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมำยล ำดบัรองที่เกี่ยวขอ้ง และกฎหมำยฉบบัแก้ไข

เพิม่เติมในอนำคต (ซึ่งต่อไปจะเรยีกรวมกนัว่ำ “กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล”) อย่ำงเคร่งครดั ซึ่ง

รวมถงึกำรด ำเนินกำรใด ๆ ทีจ่ ำเป็น เพื่อใหเ้จำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคลไดอ้่ำนและเขำ้ใจรำยละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค ำประกำศ

เกีย่วกบัควำมเป็นส่วนตวัของกลุ่มตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไดด้ ำเนินกำรใหเ้จำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลให้

ควำมยนิยอม ในกรณีที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนดให้ต้องได้รบัควำมยนิยอมจำกเจ้ำของ

ขอ้มลูสว่นบุคคลดว้ยแลว้  

ส ำหรบัส ำเนำเอกสำรแสดงตนทีบ่รษิทัน ำส่งใหแ้ก่ TCH อำจปรำกฏขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวำมอ่อนไหว เช่น 

ขอ้มูลศำสนำ ขอ้มูลหมู่โลหติ ขอ้มูลเชือ้ชำติ เป็นต้น ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่ม่จ ำเป็นต่อกำรใหบ้รกิำรของ TCH และ TCH ไม่

มคีวำมประสงคท์ีจ่ะเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวำมอ่อนไหวดงักล่ำว ดงันัน้ เจ้ำของเอกสำรสำมำรถด ำเนินกำรขดีฆ่ำ

เพื่อปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวำมอ่อนไหวดงักล่ำวก่อนน ำส่งเอกสำรแสดงตนที่ปรำกฎขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวำม

อ่อนไหวนัน้ใหแ้ก่ TCH ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่ได้ด ำเนินกำรเพื่อปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวำมอ่อนไหว TCH จะถือว่ำ

เจำ้ของขอ้มลูไดใ้หค้วำมยนิยอมในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวำมอ่อนไหวดงักล่ำว 

 

ลงชื่อ..................................................ผูม้อี ำนำจลงนำมแทนบรษิทั 

(..................................................) 

 

ลงชื่อ..................................................ผูม้อี ำนำจลงนำมแทนบรษิทั 

(..................................................) 

 
หมำยเหต ุ:  

1. ในกรณีขอ้บงัคบัของบรษิทัก ำหนดใหก้ำรกระท ำนิตกิรรมต่ำงๆ ของบรษิทัตอ้งมกีรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมแทน 2 คนขึน้ไป ใหผู้ม้ ี

อ ำนำจดงักล่ำวลงนำมร่วมกนัไดด้ว้ย และประทบัตรำของบรษิทัเป็นส ำคญั 

2. ในกรณีที่มขี้อสงสยัหรือมปัีญหำในกำรใช้หรือกำรตีควำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกัหกับญัช ีรวมทัง้ประกำศ ค ำสัง่ และหนงัสอืเวยีน

ต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนแบบค ำขออนุญำตเป็นบุคคลทีส่ ำนักหกับญัชอีนุญำตใหท้ ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย์แทน

สมำชกิ (Settlement Agent) ฉบบันี้ ใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรส ำนักหกับญัช ีหรอืเทยีบเท่ำเป็นผูว้นิิจฉยั โดยกำรวนิิจฉยัของส ำนักหกั

บญัชถีอืเป็นขอ้ยุตแิละผกูพนัสมำชกิใหป้ฏบิตัติำม  



เอกสำรแนบ 1 

  กรณีที่บุคคลทีส่ ำนักหกับญัชอีนุญำตให้ท ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย์แทนสมำชกิ  (Settlement 
Agent)   ฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด ประกำศ ค ำสัง่ และหนังสอืเวยีนต่ำงๆ ของส ำนักหกับญัช ีส ำนักหกั
บญัชอีำจพจิำรณำด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

   ขอ้ 1 ส ำนักหกับญัชอีำจปรบับรษิทัผูผ้ดินัดช ำระรำคำหลกัทรพัยต์ำมขอ้มลูกำรช ำระรำคำและสง่

มอบหลกัทรพัยด์งัต่อไปนี้   

   (1) กรณีบรษิ ัทผดินัดช ำระรำคำหลกัทรพัย์อนัเนื่องมำจำกควำมผดิพลำดในกำร
ปฏบิตัิงำนของบรษิัท (Human Error) และไม่ก่อให้เกดิควำมเสยีหำยต่อระบบกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย ์
ส ำนกัหกับญัชอีำจปรบับรษิทัดงัต่อไปนี้ 

     (ก)  กำรผดินัดในกรณีดงักล่ำวเกดิขึน้เป็นครัง้แรกในรอบปีปฏทินิ  ส ำนักหกับญัชี
อำจพจิำรณำปรบับรษิทั ครัง้ละ 5,000 บำท 

         (ข)  กำรผดินัดในกรณีดงักล่ำวเกดิขึน้เป็นครัง้ที่สองในรอบปีปฏทินิเดยีวกนั 
ส ำนักหกับญัชอีำจพจิำรณำปรบับรษิทั ครัง้ละ 10,000 บำท 
        (ค)    กำรผดินดัในกรณีดงักล่ำวเกดิขึน้ตัง้แต่ครัง้ทีส่ำมขึน้ไปในรอบปีปฏทินิเดยีวกนั  
ส ำนกัหกับญัชอีำจปรบับรษิทั ครัง้ละ 50,000 บำท 
   (2) กรณีบรษิทัผดินัดช ำระรำคำหลกัทรพัยอ์นัเนื่องมำจำกเหตุอื่นนอกจำก (1)  ส ำนกัหกั
บญัชอีำจปรบับรษิทั อย่ำงสงูครัง้ละไม่เกนิ 4 เท่ำของจ ำนวนเงนิทีผ่ดินดั 

  ขอ้ 2 ส ำนักหกับญัชีอำจปรบับริษัทผู้ผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ตำมข้อมูลกำรช ำระรำคำและ             
สง่มอบหลกัทรพัยด์งัต่อไปนี้   

   (1) กรณีบรษิัทผดินัดส่งมอบหลกัทรพัยอ์นัเนื่องมำจำกควำมผดิพลำดในกำรปฏบิตังิำน

ของบรษิทั (Human Error) และบรษิทัผูผ้ดินัดสำมำรถแสดงไดว้่ำมหีลกัทรพัยเ์พยีงพอในกำรส่งมอบหลกัทรพัย์ที่มี

กำรผดินดัภำยในเวลำทีเ่หมำะสมและส ำนกัหกับญัชเีหน็สมควร รวมทัง้ไม่ก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อระบบกำรช ำระ

รำคำและสง่มอบหลกัทรพัย ์ส ำนกัหกับญัชอีำจปรบับรษิทัดงัต่อไปนี้  

    (ก)   กำรผดินดัในกรณีดงักล่ำวเกดิขึน้เป็นครัง้ทีส่องในรอบปีปฏทินิเดยีวกนั ส ำนกั

หกับญัชอีำจปรบับรษิทั รำยหลกัทรพัยล์ะ 2,000  บำท  

   (ข)   กำรผดินดัในกรณีดงักล่ำวเกดิขึน้ตัง้แต่ครัง้ทีส่ำมขึน้ไปในรอบปีปฏทินิเดยีวกนั 

ส ำนกัหกับญัชอีำจปรบับรษิทั รำยหลกัทรพัยล์ะ  5,000 บำท 

    (2) กรณีบรษิทัผดินัดส่งมอบหลกัทรพัย์อนัเนื่องมำจำกเหตุอื่นนอกจำก (1)  ส ำนักหกั
บญัชอีำจปรบับรษิัทดงัต่อไปนี้   

    (ก) กรณีบรษิทัผดินดัสง่มอบหลกัทรพัยย์กเวน้ตำม (ข) ส ำนกัหกับญัชอีำจปรบั
สมำชกิรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทีเ่กดิจำกจ ำนวนหลกัทรพัยท์ีผ่ดินดัสง่มอบหลกัทรพัยค์ณูกบัรำคำซือ้ขำยเฉลีย่ของ
หลกัทรพัยใ์นวนัทีท่ ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยด์งักล่ำว  

    ทัง้นี้ ค่ำปรบัดงักล่ำวจะตอ้งไม่น้อยกว่ำครัง้ละ 300 บำทต่อรำยหลกัทรพัย ์

   

 (ข) กรณีบริษัทผิดนัดส่งมอบหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคน              
ต่ำงดำ้ว ส ำนกัหกับญัชอีำจปรบัสมำชกิในอตัรำรอ้ยละ 1 ของมลูค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนซึง่เป็น
คนต่ำงดำ้ว   



 ขอ้  3 ส ำนักหกับญัชอีำจยกเวน้ค่ำปรบัแก่บรษิัทผู้ผดินัดช ำระรำคำหรอืผดินัดส่งมอบหลกัทรพัย์

แยกตำมขอ้มลูกำรช ำระรำคำและสง่มอบหลกัทรพัย ์ในกรณีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี้  

    (1) กำรผดินัดสง่มอบหลกัทรพัยน์ัน้เกดิขึน้เนื่องจำกควำมผดิพลำดในกำรปฏบิตังิำนของ

บรษิทั   (Human Error) เป็นครัง้แรกในรอบปีปฏทินิ และบรษิทัผูผ้ดินดัสำมำรถแสดงไดว้่ำมหีลกัทรพัยเ์พยีงพอใน

กำรสง่มอบหลกัทรพัยท์ีม่กีำรผดินดัภำยในเวลำทีเ่หมำะสม และส ำนกัหกับญัชเีหน็สมควร รวมทัง้ไม่ก่อใหเ้กดิควำม

เสยีหำยต่อระบบกำรช ำระรำคำและสง่มอบหลกัทรพัย ์   

   (2) กำรผดินัดช ำระรำคำหลกัทรพัยห์รอืผดินดัสง่มอบหลกัทรพัยน์ัน้เกดิขึน้จำกเหตุสดุวสิยั

และส ำนักหกับญัชเีหน็สมควร 

  ขอ้  4 กรณีที่บรษิัทผดินัดช ำระรำคำหรอืผดินัดส่งมอบหลกัทรพัย์ตำมรำยงำนใดของส ำนักหกั

บญัช ี ส ำนักหกับญัชอีำจปรบับรษิัทผูผ้ดินัดตำมรำยงำนดงักล่ำวไม่ว่ำบรษิัทนัน้มหีน้ำทีช่ ำระรำคำหรอืส่งมอบ

หลกัทรพัย์ตำมรำยงำนที่มกีำรแก้ไขหรอืรำยงำนที่จดัท ำขึน้ใหม่แทนรำยงำนนัน้กต็ำม  

 ขอ้   5  กรณีที่บรษิัทไม่จดัส่งรำยงำนเกี่ยวกบัฐำนะทำงกำรเงนิตำมที่ส ำนักหกับญัชีร้องขอ หรือจดัส่ง

รำยงำนเกีย่วกบัฐำนะทำงกำรเงนิทีม่ขีอ้มูลไม่ครบถ้วนหรอืไม่ถูกต้อง ส ำนักหกับญัชอีำจปรบับรษิทัครัง้ละ  5,000   บำท 

ต่อวนั โดยค ำนวณตำมระยะเวลำทีไ่ม่จดัสง่หรอืจดัสง่โดยมขีอ้มลูไม่ครบถว้น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสำรแนบ  2 

1. ค่ำธรรมเนียมรำยเดอืนส ำหรบับุคคลที่ส ำนักหกับญัชอีนุญำต           7,500  บำท 

ให้ท ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัยแ์ทนสมำชกิ  (Settlement Agent) 

2. ค่ำธรรมเนียมกำรช ำระรำคำและสง่มอบหลกัหลกัทรพัยแ์ทนสมำชกิ (Pre-Settlement Matching Transaction 
Fee) 
รำยกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัยแ์ทนสมำชิก Tier จ ำนวนรำยกำร 

ต่อเดือน 
อตัรำ 

(บำทต่อรำยกำร) 

1. รำยกำร Clearing to Custodian  ซึง่ประกอบดว้ย    
    1.1 รำยกำรระหว่ำงสมำชกิส ำนกัหกับญัชกีบั Settlement Agent  
    1.2 รำยกำรระหว่ำง Settlement Agent ดว้ยกนั 

1 0-5,000 50 
2 5,001-10,000 45 
3 10,001-15,000 40 
4 >15,000 35 

2. รำยกำรภำยใน Settlement Agent (Internalized)  
    2.1 รำยกำรเพื่อกำร Settlement ส ำหรบัลกูคำ้รำยเดยีวกนั ยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ 
    2.2 รำยกำรเพื่อกำร Settlement ส ำหรบัลกูคำ้ต่ำงรำยกนั 7.50 



เอกสำรแนบประกอบค ำขออนุญำตเป็นบุคคลท่ีส ำนักหกับญัชีอนุญำตให้ท ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบ

หลกัทรพัยแ์ทนสมำชิก (Settlement Agent) ดงัน้ี 

เอกสำรแนบ 1 
1. ส ำเนำหนงัสอืรบัรอง หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบับรษิทั และบญัชรีำยชื่อผูถ้อืหุน้ซึง่รบัรองโดยกระทรวง

พำณิชยไ์ม่เกนิ 3 เดอืนนบัจำกวนัทีย่ื่นค ำขอ 

2. หนงัสอืมอบอ ำนำจของผูม้อี ำนำจลงนำมในเอกสำร 

3. ส ำเนำบตัรประชำชนของผูม้อี ำนำจลงนำมเอกสำร 

 

เอกสำรแนบท่ีต้องยื่นเพ่ิมเติมกรณีสมคัรใช้บริกำร CSS 

เอกสำรแนบ 2 
1. หนงัสอืมอบอ ำนำจใหด้ ำเนินกำรกบับญัชฝีำกทีธ่นำคำรแห่งประเทศไทย (M4) 
2. แบบแจง้ชื่อธนำคำรทีใ่ชบ้รกิำรบำทเนตเพื่อกำรช ำระรำคำหลกัทรพัย์ 

หมำยเหต:ุ  

1. เอกสำรแนบทุกฉบบัทีใ่ชย้ื่นประกอบค ำขออนุญำตเป็นบุคคลทีส่ ำนักหกับญัชอีนุญำตใหท้ ำกำรช ำระรำคำ

และส่งมอบหลกัทรพัย์แทนสมำชกิ (Settlement Agent) ตอ้งรบัรองส ำเนำถูกตอ้งทุกหน้ำ 

2. กรณีบรษิทัประสงคจ์ะสมคัรใชบ้รกิำรใดเพิม่เตมิ ใหย้ื่นเอกสำรขำ้งตน้ใหส้ ำนกัหกับญัชล่ีวงหน้ำ 10 วนัท ำกำร

ก่อนวนัยื่นสมคัรเพิม่เตมิ 
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