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ค ำแนะน ำ เงือ่นไข และคู่มือกำรใช้บริกำร Settlement Bank ส ำหรับกำรช ำระรำคำหลักทรัพย ์

ที่ซือ้ขำยในตลำดรองผ่ำน LiVEx ด้วยระบบบำทเนต 

ผูข้อใชบ้ริการที่มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่อในใบสมคัร (“ผูใ้ชบ้รกิาร”) ตกลงใชบ้รกิาร Settlement Bank ส าหรบัการช าระราคาหลกัทรพัย ์ที่ซือ้ขายใน
ตลาดรองผ่าน LiVEx ดว้ยระบบบาทเนต กบั บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ดงันี ้
 
ค ำแนะน ำ เงือ่นไข และคู่มือกำรใช้บริกำรทั่วไป 
ข้อ 1 หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
1.1 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงใหผู้ไ้ดร้บัมอบหมายของผูใ้ชบ้รกิาร (“ผูไ้ดร้บัมอบหมาย”)  มีอ านาจกระท าการแทนผูใ้ชบ้รกิารในการใชบ้รกิารไดต้ามเง่ือนไขการ
ใชบ้ริการนี ้โดยผูใ้ชบ้ริการตกลงว่าการกระท าของผูไ้ดร้บัมอบหมายมีผลผกูพนัผูใ้ชบ้ริการเสมือนผูใ้ชบ้ริการกระท าการเองทกุประการ และการกระท าใดๆ 
(รวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเพียง การเบิกจ่าย/ถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก การโอนเงิน การหกับญัชีเงินฝาก การขอแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมบริก าร การตกลง
ยอมรบัการแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมของบรกิาร/คา่ธรรมเนียม/คา่บรกิาร/คา่ใชจ้า่ย/คา่ปรบั/ภาษีอากร/เงื่อนไขการใชบ้รกิาร ที่ธนาคารไดแ้จง้ใหท้ราบ
ผ่านช่องทางต่างๆ) ไม่ว่าจะเป็นการกระท าของผูใ้ชบ้ริการเอง หรือผูไ้ดร้บัมอบหมาย หรือบุคคลอ่ืนใด และไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม ใหถื้อว่าถกูตอ้ง
สมบูรณ ์และมีผลผูกพนัผูใ้ชบ้ริการเสมือนผูใ้ชบ้ริการกระท าการเอง รวมทัง้ใหถื้อว่าผูใ้ช้บริการไดล้งลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใ์หไ้วแ้ก่ธนาคารเพื่อเป็น
หลกัฐานในการท าธุรกรรมในครัง้นัน้ๆ โดยถกูตอ้งสมบรูณแ์ลว้นบัแตเ่วลาที่ยืนยนัท าธุรกรรม ผูใ้ชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารสามารถใชข้อ้มลูการท าธุรกรรม
ดงักลา่วเป็นตน้ฉบบัเอกสารที่ใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการพิสจูนว์่าผูใ้ชบ้รกิารไดท้  าธุรกรรมนัน้ และใชด้  าเนินการทางกฎหมายไดท้กุประการ 
1.2 ผูใ้ชบ้ริการยอมรบัและรบัทราบถึงความเสี่ยงที่ เก่ียวเน่ืองกับการใชบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้ริการตอ้งตรวจสอบยอดเงิน  
ภายหลงัจากท าธุรกรรมทกุครัง้ 
1.3 บญัชีเงินฝากที่ระบุในใบสมคัร ตอ้งเป็นบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการเท่านัน้ และผูใ้ชบ้ริการจะคงเงินในบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการอย่างน้อย
เทา่กบัรายการที่ธนาคารจะตอ้งหกัเงิน 
1.4 ผูใ้ชบ้รกิารยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการที่ระบใุนใบสมคัร เพื่อใหธ้นาคารท ารายการและ/หรือด าเนินการตามเง่ือนไข
การใชบ้รกิารนี ้โดยไมจ่  าตอ้งบอกกลา่ว ทัง้นีธ้นาคารจะน าสง่หลกัฐานการหกับญัชีใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 
1.5 ผูใ้ชบ้ริการตกลงวา่ ธนาคารและผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค  าสั่ง คู่มือ ค  าขอความรว่มมือ และหลกัเกณฑใ์ดๆ 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยงานอ่ืนใดที่มีอ  านาจ (แลว้แต่กรณี) ทั้งที่มีอยู่ในขณะนีแ้ละจะมีในภายหน้า  
(รวมเรียกว่า “กฎหมำยและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวข้อง”) หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ผู้ใชบ้ริการตกลงว่าในการใชบ้ริการ 
ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งที่เปลี่ยนแปลงนัน้ทนัทีตามที่ธนาคารจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ หากผูใ้ชบ้ริการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง จนเป็นเหตใุหธ้นาคารถกูเรียกคา่ปรบั ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใชจ้่าย ผูใ้ชบ้ริการตกลงรบัผิดชอบ
ชดใชค้า่ปรบั คา่เสียหาย และ/หรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วใหแ้ก่ธนาคารโดยพลนั 
1.6 ผูใ้ชบ้ริการยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผูใ้ชบ้ริการมีอยู่กับธนาคาร หรือเงินซึ่งอยู่ในความครอบคร องดูแล 
และ/หรือในอ านาจสั่งการของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดแูล และ/หรือไดอ้  านาจสั่งการนีม้าโดยทางใด เพื่อเขา้ช  า ระหนี ้
และ/หรอืความรบัผิดชอบของผูใ้ชบ้รกิารไดท้นัทีโดยไมจ่  าตอ้งบอกกลา่ว ทัง้นีธ้นาคารจะน าสง่หลกัฐานการหกับญัชีใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 
1.7 ในกรณีที่ผูใ้ชบ้รกิารเปลี่ยนแปลงบญัชีเงินฝากที่ระบใุนใบสมคัร ไมว่า่เม่ือใดและดว้ยเหตใุดก็ตาม ใหเ้ง่ือนไขการใชบ้รกิารนีมี้ผลบังคบัใชก้บับญัชี
เงินฝากที่เปลี่ยนแปลงทกุประการ 
1.8 หากความเสียหายเกิดขึน้จากเครื่องมือหรืออปุกรณก์ารใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ ระบบเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่ หรือระบบอินเทอรเ์น็ตขดัขอ้ง 
ธนาคารไมต่อ้งรบัผิดชอบใดๆ 
1.9 ผูใ้ชบ้ริการรบัรองว่า บรรดาเอกสาร ขอ้มลู รายละเอียดใดๆ ที่ใหแ้ก่ธนาคาร ไม่ว่าในรูปแบบใดและไม่ว่าผูใ้ชบ้ริการหรือบุคคลที่ผูใ้ช้ บริการ
มอบหมายจะเป็นผูใ้ห ้ครบถว้น ถกูตอ้งแทจ้ริง เป็นปัจจบุนั และเป็นขอ้มลูที่ธนาคารสามารถน ามาใชใ้นการใหบ้ริการและน ามาปรบัปรุงขอ้มลูในระบบ
ของธนาคารใหเ้ป็นปัจจบุนัได ้โดยผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการใชบ้ริการและท าธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับบริกา รนี ้ทัง้นี ้
หากเกิดความเสียหายใดๆ เน่ืองจากเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายละเอียดดงักลา่วไมค่รบถว้น ถกูตอ้งแทจ้รงิ หรอืเป็นปัจจบุนั หรอืผูใ้ชบ้รกิารไมมี่สิทธิหรอืไม่มี
ความสามารถตามกฎหมายในการใชบ้รกิารหรอืท าธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับรกิาร ผูใ้ชบ้รกิารตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว 
1.10 หากผูใ้ชบ้ริการประสงคจ์ะแกไ้ขขอ้มลู และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กวา่ 30 วนั หรอืตามวิธีการที่ธนาคารก าหนด  
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1.11 ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากตามจ านวนเงินและคา่ธรรมเนียม/คา่บรกิาร/คา่ใชจ้า่ย/คา่ปรบั/ภาษีอากร (หากมี) ตามขอ้ตกลงที่ผูใ้ชบ้รกิารมี
กบัธนาคาร  
1.12 ในกรณีที่ความผิดพลาดในการหกัเงินและ/หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้รกิาร โดยไมไ่ดเ้กิดขึน้จากธนาคาร ผูใ้ชบ้รกิารจะตรวจสอบและ
เรียกรอ้งหรือคืนเงินดังกล่าวใหแ้ก่คู่พิพาทของผูใ้ชบ้ริการโดยตรง และหากผูใ้ชบ้ริการมีขอ้ต่อสูแ้ละ/หรือสิทธิเรียกรอ้งใดๆ หรือมีขอ้พิพาทใดๆ เกิดขึน้ 
ระหวา่ง ผูใ้ชบ้รกิาร ผูซ้ือ้หลกัทรพัย ์ผูข้ายหลกัทรพัย ์และ/หรอื ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ ผูใ้ชบ้รกิารจะไปวา่กลา่วกนัเอง โดยจะไมฟ่อ้งรอ้งหรือเรยีกรอ้งให้
ธนาคารเขา้มามีส่วนรว่มในขอ้พิพาทหรือรว่มรบัผิดชอบในความเสียหายดงักล่าวแต่อย่างใด และหากเกิดความเสียหายใดๆ แก่ธนาคาร ผูใ้ชบ้ริการ 
ตกลงลงรบัผิดชอบในความเสียหายนัน้ใหแ้ก่ธนาคารจนครบถว้น ทัง้นี ้ความเสียหายใหร้วมถึงค่าใชจ้่ายในการด าเนินการทวงถาม ฟ้องรอ้งด าเนินคดี  
คา่ทนายความ คา่ฤชาธรรมเนียมใด ๆ อนัจะพงึมี ดว้ย 
1.13 ในกรณีที่มีเหตสุดุวิสยัหรอืเหตอ่ืุนใดอนัท าใหธ้นาคารไมส่ามารถใหบ้รกิารได ้ผูใ้ชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารพิจารณาใหบ้รกิารหรือด าเนินการตามที่
เห็นสมควร ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหค้วามรว่มมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่และทกุวิถีทางในการปรบัปรุงการใหบ้ริการของธนาคารเพื่อความสะดวกในการใช้
บรกิารของผูใ้ชบ้รกิารตามที่ธนาคารรอ้งขอ 
1.14 ผู้ใช้บริการตกลงว่า ธนาคารจะโอนสิทธิ ประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามเงื่ อนไขการใช้บริการนี ้ให้แก่บุคคล  
และ/หรอืสถาบนัการเงินใดๆ ก็ได ้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไมต่อ้งไดร้บัความยินยอมจากผูใ้ชบ้รกิารแต่อยา่งใด แต่จะมีการแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 
ทัง้นีผู้ใ้ชบ้รกิารจะโอนสิทธิ ประโยชน ์และ/หรอืหนา้ที่ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นตามเง่ือนไขการใชบ้รกิารนีใ้หแ้ก่บคุคลใดไมไ่ด ้เวน้แตไ่ดร้บัความยินยอม
จากธนาคารลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
1.15 การล่าชา้ หรืองดเวน้ใดๆ ในการใชส้ิทธิของธนาคารตามกฎหมาย หรือตามเงื่อนไขตา่งๆ ตลอดจนคูมื่อ ระเบียบ และบนัทึกเสียงของธนาคารใน
ระบบโทรศพัท ์ไมถื่อวา่ธนาคารสละสิทธิหรอืใหค้วามยินยอมในการด าเนินการใดๆ แก่ผูใ้ชบ้รกิารแตป่ระการใด 
1.16 บรรดาหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว ขอ้มลูใดๆ ที่ธนาคารส่งใหผู้ใ้ชบ้ริการไปยังช่องทางรบัขอ้มลูที่ระบุในใบสมัคร ไม่ว่าจะส่งเอง ส่งท าง
ไปรษณียล์งทะเบียนหรอืไมล่งทะเบียน สง่ Email สง่ Short Message Service (SMS) หรอืสง่ผ่านชอ่งทางรบัขอ้มลูอ่ืน ไมว่า่จะมีผูร้บัไวห้รอืไม ่หรอืสง่ให้
ไม่ไดไ้ม่ว่าเพราะเหตใุด ใหถื้อว่าหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว หรือขอ้มลูดงักล่าวไดส้่งถึงผูใ้ชบ้ริการโดยชอบแลว้ อนึ่ง  หากมีการยา้ย เปลี่ยนแปลง 
หรอืรือ้ถอนชอ่งทางรบัขอ้มลู ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัที 
1.17 ในกรณีที่เง่ือนไขการใชบ้รกิารเฉพาะของบรกิารใดไม่ไดร้ะบรุายละเอียดในเรือ่งใดไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหใ้ชบ้งัคบัตามเง่ือนไขการใชบ้รกิารทั่วไป ใน
กรณีที่เง่ือนไขการใชบ้รกิารเฉพาะของบรกิารใดขดัหรือแยง้กบัเงื่อนไขการใชบ้รกิารทั่วไป ใหใ้ชบ้งัคบัตามเง่ือนไขการใชบ้รกิารเฉพาะของบรกิารนัน้ และ
ใหถื้อว่าเงื่อนไขการใชบ้ริการเฉพาะของบริการนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใชบ้ริการนีด้ว้ย แต่หากมีความไม่ชัดเจนในเงื่ อนไขใด ผู้ใชบ้ริการ 
ตกลงปฏิบตัิตามค าวินิจฉัยของธนาคารทกุประการ 
1.18 ถา้ขอ้ความใดในเงื่อนไขการใชบ้ริการนี ้กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่สมบูรณ ์หรือใชบ้งัคบัไม่ไดใ้นประการใด ใหข้อ้ความที่เหลื อ 
ยงัคงชอบดว้ยกฎหมาย สมบูรณ ์และใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่สมบูรณ ์หรือใชบ้งัคบัไมไ่ด้
ของขอ้ความดงักลา่วนัน้ 
1.19 เง่ือนไขการใชบ้รกิารนีใ้หใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าลไทยเป็นศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาขอ้พิพาทที่เกิดขึน้  
1.20 เง่ือนไขการใชบ้รกิารนี ้ถือเป็นสว่นหนึ่งของใบสมคัรดว้ย  
 
ข้อ 2. ค่ำธรรมเนียม/ค่ำบริกำร/ค่ำใช้จ่ำย/ค่ำปรับ/ภำษีอำกร 
2.1 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงช าระคา่ตอบแทนการใชบ้รกิารไมว่า่จะเรยีกวา่คา่ธรรมเนียม คา่บรกิาร หรอืชื่ออ่ืนใด ใหแ้ก่ธนาคาร ภายในก าหนดเวลาช าระของ
คา่ตอบแทนนัน้ๆ  
2.2 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงรบัผิดชอบคา่ฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับรกิาร (หากมี) แตเ่พียงฝ่ายเดียว 
 หากธนาคารจ าตอ้งทดรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และ/หรือค่าใชจ้่ายดงักลา่วตามวรรคก่อนแทนผูใ้ชบ้ริการไปก่อน ผูใ้ชบ้ริการตกลง
ช าระคืนใหแ้ก่ธนาคารโดยพลนั  
2.3 กรณีผูใ้ชบ้รกิารผิดนดัช าระหนีก้ับธนาคาร ผูใ้ชบ้ริการตกลงช าระดอกเบีย้ผิดนดัในอตัรารอ้ยละ 15 (สิบหา้) ต่อปี ของจ านวนเงินดงักล่าว นับแต่
วนัที่ผิดนดัจนถึงวนัที่ผูใ้ชบ้ริการจะช าระใหแ้ก่ธนาคารจนเสร็จสิน้ครบถว้น รวมทัง้ผูใ้ชบ้รกิารตกลงรบัผิดชอบชดใชค้่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายในการเตือน 
เรยีกรอ้ง ทวงถาม ด าเนินคดี และการบงัคบัช าระหนีใ้หแ้ก่ธนาคารจนเต็มจ านวนทกุอยา่งทกุประการดว้ย  
 
ข้อ 3. กำรเปล่ียนแปลงเงือ่นไขกำรใช้บริกำร 
3.1 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดภาระหรอืความเสี่ยงที่เพ่ิมขึน้ การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะมีผลเม่ือผูใ้ช้บรกิารใหค้วาม
ยินยอม 
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3.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอ่ืน ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงไดต้ามที่ธนาคารเห็นสมคว ร โดยหากเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ (เช่น การปรบัค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการที่สอดคลอ้งกับตน้ทุนที่เพิ่มขึน้ ก ารเปลี่ยนแปลง
ช่องทางในการใหบ้ริการ การเปลี่ยนแปลงวนัครบก าหนดช าระหนี)้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจง้ขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญัของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน 
ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั หรอืระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 
3.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑก์ าหนดใหธ้นาคารตอ้งด าเนินการเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไวเ้ป็นการเฉพาะเป็นอย่างอ่ืน ผูใ้ชบ้ริการ  
ตกลงยินยอมใหธ้นาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรอืกฎเกณฑด์งักลา่วได ้
 
ข้อ 4. กำรสิน้สุดของบริกำรและผลกำรสิน้สุด 
4.1 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิระงบั และ/หรอืยกเลิกบรกิารเม่ือใดก็ได ้ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืเฉพาะผูใ้ชบ้รกิารรายใดรายหนึ่ง 
โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เวน้แตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ผูใ้ชบ้รกิารตกลงวา่ธนาคารมีสิทธิระงบั และ/หรอืยกเลิกบริการ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางส่วน
ไดท้นัทตีามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และธนาคารไมต่อ้งรบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการด าเนินการดงักลา่ว 
 4.1.1 ขอ้มลู รายละเอียด ค  ารบัรองหรือค ายืนยนัใดๆ ที่ผูใ้ชบ้ริการใหไ้วแ้ก่ธนาคาร ไม่เป็นความจริง ไม่ถกูตอ้ง หรืออาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจ
ผิดในสาระส าคญั  
 4.1.2 ปรากฏขอ้เท็จจริงที่ธนาคารเชื่อไดว้า่ ขอ้มลูและ/หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ผูใ้ชบ้ริการแจง้แก่ธนาคารใหด้  าเนินการตามใบสมคัร หรือการ
ใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็นคณุ อาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอ่ืน อาจมีวตัถปุระสงคอ์นัไม่ ชอบดว้ย
กฎหมาย อาจขัดต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน อาจท าใหธ้นาคารปฏิบตัิผิดกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง หรืออาจส่งผล
กระทบตอ่ภาพลกัษณข์องธนาคาร 
 4.1.3 ผูใ้ชบ้รกิารปฏิบตัิผิดเงื่อนไขการใชบ้รกิารนีไ้มว่า่ขอ้หนึ่งขอ้ใด รวมถึงการไมช่  าระคา่ธรรมเนียม/คา่บรกิาร/คา่ใชจ้า่ย/คา่ปรบั/ภาษีอากร 
 4.1.4 มีเหตกุารณใ์ดเกิดขึน้หรืออาจจะเกิดขึน้อนัท าใหธ้นาคารเช่ือไดว้า่จะมีผลกระทบตอ่การด าเนินกิจการหรือความสามารถในการช าระหนี้
ของผูใ้ชบ้รกิาร รวมถึงแตไ่มจ่  ากดัเพียงผูใ้ชบ้รกิารเลิกกิจการ ถกูเพิกถอนทะเบียน ถกูระงบัไมใ่หด้  าเนินธุรกิจ หรอืช าระบญัชี 
 4.1.5 ธนาคารไมส่ามารถหกัเงินเพ่ือด าเนินการตามใบสมคัร และเง่ือนไขการใชบ้รกิารนี ้ 
 4.1.6 ธนาคารตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
 4.1.7    เม่ือมีการระงบัการใหบ้รกิารการเชื่อมโยงเพื่อช  าระราคหลกัทรพัย ์ซึง่เป็นการเชื่อมโยงระหวา่งระบบบาทเนตของ ธปท. กบั ระบบงานของ 
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์  
4.2 ในกรณีที่ผูใ้ชบ้รกิารประสงคจ์ะยกเลิกการใชบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไมน่อ้ยกวา่ 90 วนั  และ
ด าเนินการตา่งๆ ตามที่ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ธนาคารจะยกเลิกการใชบ้รกิารตามความประสงคข์องผูใ้ชบ้รกิารเม่ือธนาคารไดร้บัแจง้ความประสงคย์กเลกิ
การใชบ้รกิารและเอกสารประกอบจากผูใ้ชบ้รกิารครบถว้น โดยการยกเลิกจะมีผลสมบรูณเ์ม่ือธนาคารแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 
4.3 กรณีที่เงื่อนไขการใชบ้ริการนีส้ิน้สดุลง ไม่ว่าดว้ยเหตใุด ไม่เป็นการยกเลิกภาระหนา้ที่ใดๆ ซึ่งผูใ้ชบ้ริการยงัปฏิบตัิไม่ครบถว้นตามเงื่อนไขการใช้
บรกิารนี ้จนกวา่ผูใ้ชบ้รกิารจะปฏิบตัิภาระหนา้ที่ดงักลา่วจนครบถว้นแลว้ 
ค ำแนะน ำ เงือ่นไข และคู่มือกำรใช้บริกำรเฉพำะ ส ำหรับบริกำร Settlement Bank ส ำหรับกำรช ำระรำคำหลักทรัพยท์ีซ่ือ้ขำยในตลำดรองผำ่น 
LiVEx ด้วยระบบบำทเนต 
บริการ Settlement Bank ส าหรบัการช าระราคาหลักทรพัย์ ที่ซือ้ขายในตลาดรองผ่าน LiVEx ดว้ยระบบบาทเนต เป็นบริการที่ธนาคารจัดท าขึน้เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิาร ใหส้ามารถหกัเงินและน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการ เพื่อช  าระค่าหลกัทรพัย ์โดยผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมให้
ธนาคารเป็นผูห้กัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้รกิาร และ/หรอืน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้รกิาร  โดยผูใ้ชบ้รกิารตกลงดงันี ้ 
1. เวน้แตจ่ะก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะเป็นประการอ่ืน ผูใ้ชบ้รกิารตกลงวา่ค  า/ขอ้ความที่ก  าหนดนี ้ใหมี้ความหมายดงัตอ่ไปนี ้

“ค  าสั่งขอช าระราคา”  หมายถึง ค  าสั่งที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยส์ง่เขา้ระบบการเชื่อมโยงเพื่อขอช าระราคาหลกัทรพัย ์โดยการหกับญัชีเงินฝากของ
ธนาคารที่ ธปท. หลงัจากที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์ดก้นัหลกัทรพัยข์องผูข้ายหลกัทรพัยไ์วแ้ลว้ 

“ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย”์  หมายถึง บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากัด หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจดัตัง้ขึน้ 
หรือไดร้บัอนญุาตจากคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ เพื่อประกอบการศนูยก์ลางการใหบ้ริการรบัฝากและถอนหลกัทรพัย ์รวมทัง้
บรกิารที่เก่ียวขอ้งประโยชนใ์นการหกับญัชี 
2. ผูใ้ชบ้ริการรบัทราบและตกลงว่า ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะเป็นผูส้่งค  าสั่งขอช าระราคา เขา้ในระบบของ ธปท. เพื่อหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของ
ธนาคารโดยระบบบาทเนต โดยผูใ้ชบ้ริการตกลงใหถื้อว่าค  าสั่งดงักล่าวมีผลผูกพนัผูใ้ชบ้ริการเสมือนผูใ้ชบ้ริการเป็นผูส้่งค  าสั่งมายงัธนาคารดว้ยตวัเอง 
และธนาคารไมมี่หนา้ที่ตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูตามค าสั่งขอช าระราคาแตป่ระการใด 
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         ผูใ้ชบ้ริการรบัทราบว่า ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะตอ้งส่งค  าสั่งขอช าระราคาใหถ้กูตอ้งตามวิธีการและรูปแบบที่ ธปท. ก าหนด ดงันัน้ หากศนูยร์บั
ฝากหลกัทรพัยส์ง่ค  าสั่งขอช าระราคาไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนด หรอืท าการยกเลิกค  าสั่งขอช าระราคา หรอืมีเหตใุดที่ท  าใหไ้มส่ามารถด าเนินการ
ตามค าสั่งขอช าระราคาได ้หรือระบบบาทเนตขัดขอ้ง หรืออยู่ในช่วงปิดระบบบาทเนต  รายการช าระราคาหลกัทรพัยอ์าจถกูปฏิเสธได ้และผูใ้ชบ้ริการ 
ตกลงวา่ เป็นสิทธิและดลุยพินิจของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยท์ี่จะด าเนินการสง่ค  าสั่งช  าระราคาใหม ่ 
3.  หากไมอ่าจท ารายการตามค าสั่งขอช าระราคาของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์ด ้ไมว่า่ดว้ยเหตใุดก็ตาม ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารน าเงินที่หกั
ดงักลา่วคืนเขา้บญัชีของผูใ้ชบ้รกิาร  ทัง้นี ้ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะเป็นผูแ้จง้ผลการช าระราคาหลกัทรพัยใ์หผู้ใ้ชบ้รกิารทราบโดยตรง 

 


