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ค ำขอเป็นสมำชิกส ำนักหกับญัชี 
(ส ำหรบัสมำชิกท่ีใช้บริกำรช ำระหน้ีตำมสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ) 

 
 
 
 
 
 

  



 

วนัที ่21 กรกฎาคม 2565   Version 004  
  หน้าที ่2 จาก 2 ของปก 

ค ำอธิบำย 
 
ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสมคัรเป็นสมาชกิของบรษิทั ส านักหกับญัช ี(ประเทศไทย) จ ากดั (“ส านักหกับญัช”ี) เพื่อ
ใช้บรกิารช าระหนี้ตามสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ยื่นเอกสารค าขอเป็นสมาชกิส านักหกับญัชี (ส าหรบั
สมาชกิที่ใช้บรกิารช าระหนี้ตามสญัญาซื้อขายล่วงหน้า) ฉบบันี้ มายงัส านักหกับญัชี ซึ่งประกอบด้วย
เอกสารดงัต่อไปนี้   
 
1. แบบค าขอเป็นสมาชกิส านักหกับญัช ีและข้อตกลงการสมคัรเป็นสมาชกิส านักหกับญัช ี(ส าหรบั

สมาชกิทีใ่ชบ้รกิารช าระหนี้ตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า) 
2. เอกสารแนบทา้ยแบบค าขอ ดงันี้ 

เอกสารแนบ 1: ขอ้มลูตามทีส่ านกัหกับญัชกี าหนด 
เอกสารแนบ 2: เอกสารประกอบการยืน่ค าขอเป็นสมาชกิของส านกัหกับญัช ี
เอกสารแนบ 3: แบบสอบถามการบรหิารความเสีย่งและการปฏบิตังิานของบรษิทั 
เอกสารแนบ 4: แบบแจง้ความประสงคเ์พื่อการวางหลกัประกนัเป็นหลกัทรพัย ์
เอกสารแนบ 5: แบบค าขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพวิเตอรข์องบรษิทัเขา้กบัระบบการช าระหนี้

ของส านกัหกับญัช ี
เอกสารแนบ 6: API Message แยกตามฟังก์ชนังานบนระบบ SET CLEAR ด้านสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้า (Derivatives Market) 
เอกสารแนบ 7: แบบแจ้งความประสงค์ใช้งาน API User บนระบบ SET CLEAR (Derivatives 

Market) 
เอกสารแนบ 8: แบบรบัรองชุดค าสัง่คอมพวิเตอรจ์ากผูพ้ฒันาระบบ/ผูใ้หบ้รกิารระบบภายนอก 
เอกสารแนบ 9: แบบประเมนิการท างานและการรกัษาความปลอดภยัของระบบ 
เอกสารแนบ 10: แนวทางการลงนามรบัรองส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน   

 
หมำยเหตุ 
1. ใหผู้ส้มคัรน าสง่แบบค าขอและเอกสารประกอบทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่ะบุไวข้า้งต้น ทีไ่ดล้งนามเอกสารโดยผูม้อี านาจลง

นามอย่างครบถ้วน จ านวน 1 ชุด มายังส านักหักบัญชี พร้อมน าส่งชุดเอกสารดังกล่าวในรูปแบบข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกส ์(Soft File) แบบ pdf File มายงั PosttradeBusinessDevelopment@set.or.th  

2. กรณีผูส้มคัรใหข้อ้มูลหรอืน าส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ใหผู้ส้มคัรแจง้เหตุผลและความจ าเป็นให้ส านักหกับัญชทีราบ 
พรอ้มทัง้ระบุขอ้มูลและแจง้วนัทีค่าดว่าจะสามารถใหข้อ้มูลหรอืน าส่งเอกสารดงักล่าวได ้โดยส านักหกับญัชจีะเริม่
พจิารณาค าขอเป็นสมาชกิของผู้สมคัร เมื่อส านักหกับญัชไีด้รบัขอ้มูลและเอกสารการสมคัรเป็นสมาชกิส านักหกั
บญัชทีีถู่กตอ้งและครบถว้น ตามเงื่อนไขทีส่ านักหกับญัชกี าหนดแลว้   

 

mailto:PosttradeBusinessDevelopment@set.or.th
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ค ำขอเป็นสมำชิกส ำนักหกับญัชี  
(ส ำหรบัสมำชิกท่ีใช้บริกำรช ำระหน้ีตำมสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ) 

  
 

         วนัที.่.........เดอืน..........................พ.ศ. .................. 
 
เรยีน บรษิทั ส านกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จ ากดั  
เอกสารแนบทา้ยแบบค าขอ ขอ้ตกลงการสมคัรเป็นสมาชกิส านกัหกับญัช ี(ส าหรบัสมาชกิทีใ่ชบ้รกิารช าระหนี้

ตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า)   
 

ขา้พเจา้ บรษิทั........................................................................................................... ........................... 
(ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “บริษทั”) มชีื่อภาษาองักฤษว่า.............................................................................................. 
ชื่อย่อบรษิทั................................ โดย...................................................................................................................  
ซึ่ ง เ ป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนและผูกพันบริษัท  หรือผู้ ร ับมอบอ านาจ  ส านักงานตั ้ง อยู่ เ ลขที่
......................................................... ...................................................................................... เลขประจ าตวัผูเ้สยี
ภาษีอากรเลขที่................................ เลขทะเบยีนนิติบุคคลเลขที่.................................................... เวบ็ไซต์
................................................................. หมายเลขโทรศพัท.์......................................................... หมายเลข
โทรสาร................................................ .......... e-mail address.................................................................. 
สถานะการเป็นสมาชกิอื่น ๆ ในปัจจุบนั (โปรดท ำเครือ่งหมำย )  

 สมาชกิของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 สมาชกิของ บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)  
 สมาชกิของบรษิทั ส านกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อใชบ้รกิารช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์ 

 
บรษิทัมคีวามประสงคจ์ะสมคัรเป็นสมาชกิสามญั (General Clearing Member) ของบรษิทั ส านักหกับญัช ี

(ประเทศไทย) จ ากดั (ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “ส ำนักหกับญัชี”) เพื่อใชบ้รกิารช าระหนี้ตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าใน
ระบบของส านกัหกับญัชเีพื่อบญัชขีองสมาชกิ หรอืเพื่อบญัชขีองลกูคา้ของสมาชกิ หรอืเพื่อบญัชขีองสมาชกิรายอื่นที่
สมาชกิท าหน้าทีช่ าระหนี้แทน  

 
ทัง้นี้ ขอ้ตกลงการสมคัรเป็นสมาชกิส านกัหกับญัช ีและเอกสารแนบทา้ยแบบค าขอทุกฉบบั รวมถงึหลกัฐาน

ทีแ่นบมาพรอ้มกบัแบบค าขอฉบบันี้ ซึง่ไดย้ื่นต่อส านักหกับญัชีเพื่อประกอบการพจิารณารบับรษิทัเป็นสมาชกิของ
ส านกัหกับญัช ีถอืเป็นสว่นหนึ่งของแบบค าขอฉบบันี้ดว้ย 
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อนึ่ง บรษิทัขอรบัรองว่า ขอ้มูลทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นแบบค าขอฉบบันี้ รวมถงึขอ้มลูและเอกสารทีน่ าส่งใหแ้ก่ส านกั
หกับญัชเีพื่อประกอบการพจิารณารบับรษิทัเป็นสมาชกิของส านักหกับญัชี ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจรงิทุก
ประการ ทัง้นี้ บรษิทัไดอ้่านและตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องส านักหกับญัช ีตลอดจนขอ้ตกลงการสมคัรเป็น
สมาชกิส านกัหกับญัชตีามทีแ่นบทา้ยแบบค าขอฉบบันี้ (รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีแ่นบมาดว้ย) รวมถงึเงื่อนไขอื่น
ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นสมาชกิส านกัหกับญัชตีามทีส่ านกัหกับญัชกี าหนดทุกประการ บรษิทัจงึไดล้งลายมอืชื่อและ
ประทบัตราส าคญัของบรษิทั (ถา้ม)ี ไวเ้ป็นส าคญั 

 
      ลงชื่อ.......................................ผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทั 
           (.........................................) 
 
           ลงชื่อ....................................... ผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทั 
                (.........................................) 
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ข้อตกลงกำรสมคัรเป็นสมำชิกส ำนักหกับญัชี 
(ส ำหรบัสมำชิกท่ีใช้บริกำรช ำระหน้ีตำมสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ) 

 
บรษิทัตกลงปฏบิตัติามขอ้ตกลงการสมคัรเป็นสมาชกิส านักหกับญัชี (ส าหรบัสมาชกิทีใ่ชบ้รกิารช าระหนี้ตาม

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า) ดงัมรีายละเอยีดขอ้ตกลงและเงื่อนไขดงัต่อไปนี้  
 
ข้อตกลงทัว่ไป 

 
1. บรษิทัขอรบัรองว่า เมื่อบรษิทัไดร้บัการอนุมตัใิหเ้ขา้เป็นสมาชกิของส านกัหกับญัชแีลว้ บรษิทัตกลงและยนิยอม
ปฏบิตัติามขอ้บงัคบั วธิปีฏบิตั ิประกาศ ค าสัง่ และหนังสอืเวยีนต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีส่ านักหกับญัชไีดอ้อกใชบ้งัคบั
กบัสมาชกิส านกัหกับญัช ีทัง้ทีม่ผีลใชบ้งัคบัในขณะยื่นค าขอนี้และทีจ่ะมกีารออกใชบ้งัคบัในอนาคต (ซึง่ต่อไปนี้จะรวม
เรยีกว่า “กฎเกณฑ์ของส ำนักหกับญัชี”) รวมทัง้บรษิทัตกลงทีจ่ะช าระค่าบรกิารใหแ้ก่ส านักหกับญัชตีามอตัราและ
ภายในระยะเวลาทีส่ านกัหกับญัชกี าหนด 
 หากบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของส านักหกับญัชีดงักล่าว บริษัทยินยอมให้ส านักหกับัญชี
ด าเนินการใด ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎเกณฑ์ของส านักหกับญัชี รวมทัง้ยินยอมช าระค่าปรับ ค่าใช้จ่าย และ
ค่าเสยีหายใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องส านกัหกับญัชดีงักล่าว 
 
2. บริษัทตกลงและยินยอมให้ส านักหกับญัชใีช้ข้อมูลการใช้บริการ Settlement Bank เพื่อการด าเนินงานของ
ส านกัหกับญัชใีนการใหบ้รกิารช าระหนี้ตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของบรษิทั 
 
3. ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชกิส านักหกับญัช ีบรษิทัตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และค าสัง่ของ
หน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ใชบ้งัคบักบัการประกอบธุรกจิของบรษิทั ทัง้ที่ไดม้กีารประกาศใชบ้งัคบัในปัจจบุนั
และที่จะมกีารแก้ไขเพิ่มเติมหรอืบงัคบัใช้ในอนาคต (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรยีกว่า “กฎเกณฑ์ของหน่วยงำนก ำกบั
ดแูล”) 

ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดแูลทีก่ าหนดในวรรคหนึ่ง จนเป็น
เหตุใหส้ านกัหกับญัชไีดร้บัความเสยีหาย บรษิทัตกลงทีจ่ะด าเนินการหรอืระงบัการด าเนินการใด ๆ ตามทีส่ านกัหกั
บญัชีก าหนด เพื่อบรรเทาหรือเยียวยาความเสยีหายที่เกิดขึ้น รวมถึงยินยอมให้ส านักหกับญัชดี าเนินการใด ๆ 
ภายใต้หลกัเกณฑข์องกฎหมาย หรอืด าเนินการตามทีร่ะบุไวใ้นกฎเกณฑข์องส านักหกับญัช ีตลอดจนยนิยอมช าระ
ค่าปรบั ค่าใชจ้่าย และค่าเสยีหายใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องหน่วยงานก ากบั
ดแูลดงักล่าว 

 
ควำมผกูพนัตำมข้อมูลรำยงำนกำรช ำระหน้ี  
 
4. บริษัทยินยอมผูกพนัตามข้อมูลรายงานการช าระหนี้ที่ส านักหกับญัชีจดัท าขึ้น และตกลงช าระหนี้และวาง
หลกัประกนัตามขอ้มูลรายงานการช าระหนี้ที่ส านักหกับญัชไีด้น าส่งใหแ้ก่บรษิทั ทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขทีส่ านกัหกับญัชกี าหนด 
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กำรช ำระหน้ีและกำรส่งมอบสินค้ำ  
 
5.  บรษิทัตกลงช าระหนี้ทีเ่กดิจากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และ/หรอืเกดิจากการถอืครองสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า ด าเนินการวางหลกัประกนั ปรบัมูลค่าหลกัประกนั (Mark to Market) และในกรณีที่มกีารส่งมอบสนิค้า 
บรษิัทตกลงวางทรพัย์สนิเพื่อการส่งมอบสนิคา้ (Delivery Deposit) และช าระราคาสนิค้าและค่าใชจ้่ายที่เกีย่วขอ้ง 
ทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีส่ านกัหกับญัชกี าหนด 
 
กำรด ำเนินกำรกรณีผิดนัด 
 
6. ในกรณีทีบ่รษิทัผดินดัช าระหนี้ บรษิทัตกลงและยนิยอมใหส้ านกัหกับญัชดี าเนินการตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไว้
ในกฎเกณฑ์ของส านักหกับญัชีในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการผดินัดช าระหนี้จนกว่าบรษิทัจะได้มกีารช าระหนี้ทีผ่ดินัด 
ตลอดจนช าระค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จนครบถว้น 
 
กำรวำงทรพัยสิ์นเพือ่ควำมมัน่คง 
 
7.  บรษิทัตกลงวางทรพัยส์นิเพื่อความมัน่คง ไดแ้ก่ หลกัทรพัยเ์พื่อความมัน่คง (Security Deposit) และทรพัยส์นิ
สมทบกองทุนทดแทนความเสยีหาย (Clearing Fund) แก่ส านักหกับญัช ีทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่
ส านกัหกับญัชกี าหนด 
 
8.  บรษิัทตกลงและยนิยอมใหส้ านักหกับญัชหีรอืบุคคลทีส่ านักหกับญัชมีอบหมาย เป็นผู้มอี านาจในการบรหิาร
จดัการหลกัทรพัย์เพื่อความมัน่คง (Security Deposit) ทรพัย์สนิสมทบกองทุนทดแทนความเสยีหาย (Clearing 
Fund) หลกัประกนั และทรพัยส์นิเพื่อการส่งมอบสนิคา้ (Delivery Deposit) รวมทัง้หลกัประกนัหรอืทรพัยส์นิส่วนที่
เกินจากจ านวนที่ส านักหักบัญชีก าหนดให้สมาชิกต้องวาง (Excess Margin) โดยส านักหักบัญชีจะจัดสรร
ผลตอบแทนทีไ่ดจ้ากการบรหิารจดัการหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิ และหลกัประกนัดงักล่าวขา้งตน้ ตามนโยบายการลงทนุ
ในกฎเกณฑข์องส านกัหกับญัช ีและส านกัหกับญัชจีะเรยีกเกบ็ค่าบรกิารในการบรหิารจดัการดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์
และเงื่อนไขทีส่ านกัหกับญัชกี าหนด  
 
ข้อตกลงอ่ืน ๆ 
 
9.  บรษิทัตกลงและยนิยอมใหค้วามร่วมมอืพร้อมทัง้อ านวยความสะดวกใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องส านักหกับญัช ีและ/
หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากส านักหกับญัชใีนการด าเนินการใด ๆ เพื่อการตรวจสอบขอ้มูล เอกสาร และหลกัฐานของ
บริษัท ที่เกี่ยวกบัการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ระบบ
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์คอมพวิเตอรต่์าง ๆ ของบรษิทั การเขา้ตรวจสอบระบบปฏบิตักิารและวธิปีฏบิตัใินการบรหิาร 
ตดิตาม และควบคุมความเสีย่งและเรยีกเอกสารสมุดบญัชแีละหลกัฐาน หรอืขอ้มลูอื่น ๆ ของบรษิทั ตลอดจนสอบถาม
ขอ้เทจ็จรงิจากกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัได ้ 
 นอกจากนี้ บรษิทัรบัทราบและตกลงทีจ่ะน าสง่ขอ้มลูและเอกสารเพิม่เตมิตามทีส่ านกัหกับญัชรี้องขอ รวมทัง้ตกลง
และยนิยอมใหส้ านกัหกับญัชเีปิดเผยหรอืแลกเปลีย่นขอ้มลูของบรษิทัหรอืของลกูคา้ของบรษิทัทีเ่กีย่วกบัการซือ้ขาย
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า การช าระหนี้ตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า การด าเนินการเพื่อบรหิารความเสีย่งเกีย่วกบัการซือ้
ขายและการช าระหนี้ตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า การด าเนินการเพื่อการส่งมอบสนิคา้ และการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิ
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ตามขอ้ก าหนดของส านักหกับญัช ีรวมทัง้การพจิารณาลงโทษสมาชกิแก่ทางการหรอืหน่วยงานอื่นเพื่อประโยชน์ใน
การก ากบัดแูล เช่น คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษิทั ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) ส านกัหกับญัชสีนิคา้หรอืตวัแปรอา้งองิในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เป็น
ตน้ หรอืเป็นการเปิดเผยขอ้มูลตามที่กฎหมายก าหนด  

 
10.  บรษิทัตกลงและยนิยอมใหส้ านักหกับญัชหีกัเงนิจากหรอืน าเงนิเขา้บญัชีที ่Settlement Bank ตามขอ้มูลเลขที่
บญัชทีีบ่รษิทัไดแ้จง้ต่อส านักหกับญัชี โดยบรษิทัจะด าเนินการใหค้วามยนิยอมแก่ Settlement Bank ในการหกัเงนิ
จากหรอืน าเงนิเขา้บญัช ีตามค าสัง่ของส านักหกับญัชี  เพื่อการช าระหนี้ การวางหลกัประกนั การส่งมอบสนิคา้และ/
หรอืการช าระราคาสนิคา้ ในสว่นทีเ่ป็นเงนิสด โดยบรษิทัจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการช าระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายใด 
ๆ ต่อธนาคาร อนัเกดิจากการทีธ่นาคารไดด้ าเนินการตามค าสัง่ดงักล่าวของส านักหกับญัช ี 
 

11.  หากบรษิทัถูกฟ้องเป็นคดลีม้ละลายหรอืถูกศาลมคี าสัง่พทิกัษ์ทรพัย ์รวมถงึกรณีทีบ่รษิทัได้ เขา้สู่กระบวนการ

ฟ้ืนฟูกจิการ หรอืในกรณีทีม่เีหตุอื่นใดซึง่อาจท าใหบ้รษิทัไม่สามารถด าเนินการช าระหนี้ตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า

ไดต้ามปกต ิบรษิทัตกลงใหถ้อืว่าเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นกรณีทีบ่รษิทัผดินัด และยนิยอมใหส้ านกัหกับญัชดี าเนินการ

ตามกฎเกณฑข์องส านกัหกับญัชใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผดินดัช าระหนี้ไดท้นัท ี  
 
12.  บรษิทัรบัทราบและตกลงท าความเขา้ใจและดูแลลูกคา้ของบรษิทัในการด าเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้
ขายในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและการช าระหนี้ตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง
ส านกัหกับญัชแีละหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
13. บรรดาขอ้มูลทีส่ านักหกับญัชมีหีน้าทีจ่ดัส่งใหแ้ก่บรษิทัตามค าขอนี้ บรษิทัยนิยอมใหส้ านักหกับญัชจีดัส่งโดย
ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ านกัหกับญัชเีชื่อมต่อกบับรษิทัตามระบบทีส่ านกัหกับญัชกี าหนด และตกลงยอมรบัว่าส านกั
หกับญัชไีดจ้ดัสง่ขอ้มลูใหแ้ก่บรษิทัโดยชอบแลว้เมื่อระบบสื่ออเิลก็ทรอนิกสข์องส านกัหกับญัชแีสดงผลว่าไดม้กีารส่ง
ขอ้มลูดงักล่าวแลว้ 
 
14.   ในการด าเนินการใด ๆ เกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคลซึง่อยู่ภายใตห้รอืเกีย่วขอ้งกบัเอกสารฉบบันี้ บรษิทัตกลงทีจ่ะ
ปฏบิตัิตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายล าดบัรองที่เกี่ยวขอ้ง และกฎหมาย
ฉบบัแก้ไขเพิม่เติมในอนาคต (ซึ่งต่อไปนี้จะเรยีกรวมกนัว่า “กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 
อย่างเคร่งครดั ซึง่รวมถงึการด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็น เพื่อใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลไดอ้่านและเขา้ใจรายละเอยีด
ที่ ร ะ บุ ไ ว้ ใ นค า ป ร ะก าศ เกี่ ย ว กับ ค ว าม เ ป็ นส่ ว นตัว ข อ ง ก ลุ่ มต ลา ดหลักท รัพย์ แ ห่ ง ป ร ะ เท ศ ไทย 
(https://www.set.or.th/th/privacy-notice) และได้ด าเนินการให้เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลให้ความยนิยอม ในกรณีที่
กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลก าหนดใหต้อ้งไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลดว้ยแลว้  

ในกรณีที่ขอบเขตการด าเนินงานใด ๆ  ภายใต้หรอืเกีย่วขอ้งกบัเอกสารฉบบันี้ เป็นกรณีทีฝ่่ายใดฝ่ายหนึ่งมี
หน้าทีท่ีจ่ะต้องเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอืโอนไปต่างประเทศซึง่ขอ้มลูส่วนบุคคล ตามค าสัง่ของอกีฝ่ายหนึ่ง 
ในกรณีดงักล่าวทัง้สองฝ่ายตกลงลงนามในสญัญาเกี่ยวกบัการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing 
Agreement) ตามแบบทีส่ านกัหกับญัชกี าหนด  

อนึ่ง ส าหรบัส าเนาเอกสารแสดงตนที่บรษิัทน าส่งใหแ้ก่ส านักหกับญัชอีาจปรากฏขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวาม
อ่อนไหว เช่น ขอ้มูลศาสนา ขอ้มูลหมู่โลหติ ขอ้มูลเชื้อชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นขอ้มูลทีไ่ม่จ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของ

https://www.set.or.th/th/privacy-notice
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ส านักหกับญัชีและส านักหกับญัชีไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดงักล่าว ดงันัน้ 
เจ้าของเอกสารสามารถด าเนินการขดีฆ่าเพื่อปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าวก่อนน าส่งเอกสาร
แสดงตนที่ปรากฎขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหวนัน้ให้แก่ส านักหกับญัช ีทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่ได้ด าเนินการเพื่อ
ปกปิดขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว ส านกัหกับญัชจีะถอืว่าเจา้ของขอ้มลูไดใ้หค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว 
 
15. บรษิทัรบัทราบและตกลงว่า แบบค าขอเป็นสมาชกิส านักหกับญัช ีรวมถงึขอ้ตกลงการสมคัรเป็นสมาชกิส านกั
หกับญัชฉีบบันี้ อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ของส านักหกับญัชี โดยบรษิัทตกลงที่จะ
น าสง่ขอ้มลูและเอกสารอื่น ๆ เพิม่เตมิ ตามทีส่ านกัหกับญัชกี าหนด 
 
16. บริษัทรบัทราบและตกลงว่า ส านักหกับญัชีมีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะพิจารณาและอนุมตัิให้บริษัทเป็น
สมาชกิของส านักหกับญัช ีซึ่งส านักหกับญัชีจะพจิารณาและแจ้งผลการอนุมตัิ ปฏเิสธ หรอืก าหนดเงื่อนไขอื่นใด
เพิม่เตมิไดต้ามทีเ่หน็สมควร โดยบรษิทัจะสามารถใชส้ทิธใินฐานะสมาชกิของส าหกับญัชีไดต่้อเมื่อบรษิทัไดป้ฏบิตัิ
ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามทีส่ านกัหกับญัชกี าหนด (ถา้ม)ี แลว้ 
 

------------------------------------------------------ 
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ข้อมลูตำมท่ีส ำนักหกับญัชีก ำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. ข้อมูลบริษทั 
 
1.1 ชื่อผูส้มคัรเป็นสมาชกิส านกัหกับญัช ี
(ภาษาไทย)........................................................................................................................................................ 
(ภาษาองักฤษ)................................................................................................................................................... 
 
1.2 ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท.์.......................................................หมายเลขโทรสาร .......................................................... 
สาขา พรอ้มรายละเอยีดทีต่ัง้และหมายเลขโทรศพัท ์(ถา้ม)ี .........………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………...................... 
 
1.3 ทีต่ัง้ส านกังานทีใ่ชใ้นการตดิต่อ .................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท.์.......................................................หมายเลขโทรสาร ........................................................... 
 
1.4 ทุนจดทะเบยีน......................................บาท ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้......................................................บาท 
 
1.5 เงนิกองทุน ณ วนัที.่.......................................... 
 (1) เงนิกองทุนสภาพคล่องสทุธ.ิ........................................................บาท 
 (2) เงนิกองทุนสภาพคล่องสุทธคิดิเป็นรอ้ยละ..................................ของหนี้สนิทัว่ไปและทรพัยส์นิทีเ่ป็น
หลกัประกนั 
 
1.6 ประวตัิและขอ้มูลการด าเนินธุรกจิที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญหรอืประสบการณ์เกี่ยวกบัการท าธุรกรรมสนิค้า
อา้งองิหรอืตวัแปรอา้งองิหรอืธุรกรรมอนุพนัธ ์(หากพืน้ทีไ่ม่เพยีงพอระบุขอ้มลู โปรดแนบเอกสาร) 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

รำยช่ือผู้ประสำนงำนส ำหรบักำรสมคัรสมำชิกส ำนักหกับญัชีจนกระทัง่เร่ิมสมำชิกภำพ
......................................................................................... ..................................................................... 
ต ำแหน่ง…………………………………………..ฝ่ำย….......................................................................... 
หมำยเลขโทรศพัท์............................................หมำยเลขโทรสำร............................................. .......... 
E- mail............................................................................................................................. ..................... 



เอกสารแนบ 1 

วนัที ่21 กรกฎาคม 2565   Version 004 
  หน้าที ่2 จาก 9 ของเอกสารแนบ 1 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  
 
1.7 ภายในระยะเวลา 3 ปีจนถึงวนัที่ยื่นใบสมคัร บริษัทเคยหรืออยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษหรือลงโทษในฐาน
ความผดิใดๆ จากส านักงาน ก.ล.ต./ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย/ ธนาคารแห่งประเทศไทย/ บรษิทั ศูนยร์บั
ฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั/ บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) / สมาคมผูป้ระกอบวชิาชพี 
หรอืหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรอืเคยกระท าการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ ค าสัง่ หรอืหนังสอืเวยีนของหน่วยงานข้างต้น
หรอืไม่ 

❑ ไม่เคย  
❑ เคย (โปรดใหร้ายละเอยีด) 

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 
1.8 ขอ้มลูการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating) (ถา้ม)ี  
 

หน่วยงำน Long - Term Rating Short – Term Rating ข้อมูล ณ วนัท่ี 

Standard & Poor ’s    
Fitch    
Moody ’s Investors Service     
TRIS    
อื่นๆ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 

วนัที ่21 กรกฎาคม 2565   Version 004 
  หน้าที ่3 จาก 9 ของเอกสารแนบ 1 

1.9 รายชื่อผูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรก ณ วนัที ่................................. ดงัตารางดา้นล่างนี้ 
ร้อยละของจ ำนวนหุ้น
ท่ีจ ำหน่ำยได้ (%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

100

จ ำนวนหุ้น

อื่นๆ
รวม

ล ำดบั รำยช่ือผูถ้ือหุ้น สญัชำติ

 
 
1.10 คณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
 1.10.1 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วนัที ่........................................ (ไม่เกนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีย่ื่นใบสมคัร) 
 

ช่ือและช่ือสกลุ 
(ให้กรอกทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ) 

สญัชำติ 
อ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษทั 

(มี/ไม่มี) 
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1.10.2 รายชื่อผูบ้รหิารระดบัผูอ้ านวยการฝ่ายขึน้ไปทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบในสว่นการประกอบธุรกจิการซือ้ขาย 
และการปฏบิตังิานหลงัการซือ้ขาย ในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และประวตัขิองแต่ละท่าน ดงันี้ 

 
 

ช่ือและช่ือสกลุ 
(ให้กรอกทัง้ภำษำไทย 
และภำษำองักฤษ) 

ต ำแหน่ง 

 
ประวติั 

กำรท ำงำน 

 
ประวติั

กำรศึกษำ 
และกำรอบรม 

 
จ ำนวนหุ้น 
ท่ีถือ (ถ้ำมี) 

 
อ ำนำจกระท ำ 
กำรแทนบริษทั 

      
      
      
      
      
      
      
      

 
นอกจากนี้หากบุคคลดงักล่าว ตาม 1.10.1 และ 1.10.2 มปีระวตัิเกี่ยวกบัการถูกกล่าวโทษหรอืถูกด าเนินคดีตาม
กฎหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อขายล่วงหน้า  กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมายฟอกเงนิ กฎหมาย
อาญาที่เกี่ยวกบัทรพัย์ หรือกฎหมายเกี่ยวกบัธุรกิจการเงินอื่นใด หรือมีประวตัิเสยีหายหรือด าเนินกิจการใดที่มี
ลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความรบัผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  ให้บริษัทส่งรายละเอียด
ดงักล่าวใหแ้ก่ส านกัหกับญัช ีดว้ย 

  
1.11 การประกอบธุรกจิอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากบัดูแลสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าโดย (ระบุไดม้ากกว่า 1 ตวัเลอืก) 

❑ ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์กีย่วกบัการท าธุรกรรมและ
การให้บรกิารด้านสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของบรษิัทหลกัทรพัยซ์ึ่งออกตามความในพระราชบญัญตัิ
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าพ.ศ. 2546 แลว้ ตามหนังสอืของส านักงาน ก.ล.ต. ที.่................................  
ลงวนัที.่..................................  

❑ อยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสญัญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขาย
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์กีย่วกบัการ
ท าธุรกรรมและการใหบ้รกิารด้านสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของบรษิัทหลกัทรพัย์ซึ่งออกตามความใน
พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามหนงัสอื..................................................       
ลงวนัที ่..........................................     

* ทัง้นี้ หากบรษิทัไม่ไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตวัแทนซื้อ
ขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ส านักหกับญัชีสงวนสทิธิใ์นการปฏเิสธไม่รบัพจิารณาค าขอเป็นสมาชกิ
ส านกัหกับญัชขีองบรษิทั 
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❑ ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิเป็นผูค้า้สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าไดโ้ดยไม่ตอ้งขอรบัใบอนุญาตหรอืขอ
จดทะเบียนจากหน่วยงานก ากับดูแล ตามหนังสือ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      
ลงวนัที ่..........................................     

 (ผูค้า้สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หมายถงึ ผูค้า้สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามกฎหมายสญัญาซือ้ขาย
 ล่วงหน้า) 

 
1.12  แผนในการก าหนดขอบเขตการประกอบธุรกจิการเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าภายใน
ระยะเวลาประมาณ 5  ปี นบัจากวนัทีย่ื่นค าขอน้ี โดยใหร้ะบุขอบเขตดงัต่อไปนี้ 

❑ ประเภทของสนิค้าอ้างองิ หรอืตวัแปรอ้างองิ (เช่น ตราสารทางการเงนิ / โลหะมคี่า / 
อตัราดอกเบีย้ / ดชันี / สนิคา้เกษตร เป็นตน้) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 

❑ ประเภทของคู่สญัญา (เช่น ผูล้งทุนทัว่ไป / ผูล้งทุนสถาบนั / สถาบนัการเงนิ เป็นตน้)  
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 

❑ ลกัษณะของการท าธุรกรรม ( OTC / on exchange เป็นตน้) 
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

❑ ประเภทของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ( futures / options / forwards / swaps เป็นตน้) 
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 

❑ อื่นๆ 
................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 

1.13  บรษิทัอยู่ระหว่างถูกทางการหรอืหน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากบัดูแลการเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้า ตวัแทนซือ้ขายสนิคา้อา้งองิ หรอืตวัแปรอา้งองิ ภาคทณัฑ ์หรอืพกัการประกอบธุรกจิเป็นตวัแทนซื้อ
ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตวัแทนซือ้ขายสนิคา้อา้งองิ หรอืตวัแปรอา้งองิ 

❑ ใช่ (โปรดใหร้ายละเอยีด) 
❑ ไม่ใช่ 
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2. กำรบริหำรงำน 
 
2.1 รายชื่อผูม้อี านาจในการบรหิารงานระดบัผูอ้ านวยการฝ่ายขึน้ไป หรอืเทยีบเท่า หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ทีส่ านกัหกั
บญัช ีสามารถตดิต่อประสานงานได ้
 
ฝ่ายปฏบิตักิารระบบหลงัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า..................................................................................... 
(Operation Department) 
ต าแหน่ง...................................................................................หมายเลขโทรศพัท.์................................................ 
E- mail ................................................................................................................................................................. 
 
ฝ่ายก ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ................................................................................................................ 
(Compliance Department) 
ต าแหน่ง...................................................................................หมายเลขโทรศพัท.์................................................ 
E- mail ................................................................................................................................................................. 
 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน............................................................................................................................................. 
(Internal Audit Department) 
ต าแหน่ง..................................................................................หมายเลขโทรศพัท.์................................................. 
E- mail ................................................................................................................................................................. 
 
ฝ่ายบรหิารความเสีย่ง............................................................................................................................................ 
(Risk Management Department) 
ต าแหน่ง..................................................................................หมายเลขโทรศพัท.์................................................. 
E- mail ................................................................................................................................................................. 
 
ฝ่ายบญัช.ี.............................................................................................................................................................. 
(Accounting Department) 
ต าแหน่ง..................................................................................หมายเลขโทรศพัท.์................................................. 
E- mail ................................................................................................................................................................. 
 
ฝ่ายคอมพวิเตอร.์................................................................................................................................................... 
(Information Technology Department) 
ต าแหน่ง...................................................................................หมายเลขโทรศพัท.์................................................ 
E- mail ................................................................................................................................................................. 
 
กรณีมเีหตุขดัขอ้งเกีย่วกบัการวางเงนิประกนั..........................................................................................................  
ต าแหน่ง.........................................................................ฝ่าย………………………………………………………….. 
หมายเลขโทรศพัท.์.........................................................E-mail………………………………………….……………  
หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที.่................................................................................................................................... 
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กรณีมเีหตุฉุกเฉินเกีย่วกบัระบบปฏบิตักิาร.............................................................................................................. 
ต าแหน่ง...........................................................................ฝ่าย…………………………………….................………. 
หมายเลขโทรศพัท.์...........................................................E-mail………………………………………….…………..  
หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที.่................................................................................................................................... 
 
หมำยเหต ุ กรณีบริษัทเปล่ียนแปลงตวับุคคลหรือรำยละเอียดตำมท่ีแจ้งไว้ บริษัทต้องแจ้งให้ส ำนักหกับญัชี
ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรทนัทีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง 
 
2.2  สว่นปฏบิตักิารงานสนบัสนุน (Back Office) 

 2.2.1 สถานทีต่ัง้สว่นปฏบิตักิารงานสนบัสนุน 
❑ ทีต่ัง้บรษิทั 
❑ สถานทีอ่ื่น  

ตัง้อยู่เลขที.่............................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท.์...........................................................หมายเลขโทรสาร........................................................... 

 2.2.2 บรษิทัว่าจา้งหรอืใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานสว่นปฏบิตักิารงานสนบัสนุน (Back Office) แทนบรษิทั
หรอืไม่  

❑ ไม ่
❑ ใช่ (โปรดใหร้ายละเอยีด) 

ชื่อบุคคลทีป่ฏบิตังิานสว่นปฏบิตักิารงานสนบัสนุน (Back Office) แทนบรษิทั คอื 
บรษิทั.................................................................................................................................................................... 
เลขที.่.................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท.์...........................................................หมายเลขโทรสาร........................................................... 
E-mail................................................................................................................................................................... 
ชื่อผูต้ดิต่อประสานงาน........................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท.์............................................................E-mail.......................................................................... 

2.2.3 จ านวนและ Specification ของเครื่องคอมพวิเตอร ์ทีใ่ชเ้พื่อรองรบัระบบปฏบิตังิานหลงัการซื้อขาย
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 2.2.4 ระบุชื่อโปรแกรม Software Standard ของระบบปฏบิตัิการ (Operating System) เช่น Window 
version และ software อื่นๆ ทีใ่ชใ้นเครื่องคอมพวิเตอรใ์นขอ้ 2.2.1 หรอืขอ้ 2.2.2 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
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 2.2.5 อธบิายถึงโครงสร้างระบบเชื่อมต่อ (Network Infrastructure) และลกัษณะการเชื่อมต่อระหว่าง
บริษัทและส านักหักบัญชี และระหว่างบริษัทกับสาขาของบริษัท พร้อมทัง้ระบุแผนภาพแสดงจ านวนเครื่อง
คอมพวิเตอรท์ัง้หมด และการเชื่อมต่อดงักล่าว 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

2.2.6 อธบิายถงึวธิ ีและระบบในการป้องกนัความปลอดภยัทางคอมพวิเตอร ์(Security Policy) 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

2.2.7 ระบุชื่อผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิารระบบปฏบิตักิาร (Software Vendor) 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

2.2.8 ระบุชื่อชุดค าสัง่ระบบปฏบิตักิาร (Software Application) และ Version 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 
2.3 การช าระหนี้ การวางหลกัประกนั และการวางทรพัยส์นิเพื่อการส่งมอบสนิคา้ ตามรายงานการช าระหนี้ตาม
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
 บรษิทัมคีวามประสงคใ์หส้ านกัหกับญัชหีกัเงนิจากหรอืน าเงนิเขา้บญัชธีนาคารตามขอ้มลูดา้นล่างนี้เพื่อการ
ช าระหนี้ รบัช าระหนี้ การวางหลกัประกนั  และการวางทรพัยส์นิเพื่อการสง่มอบสนิคา้ ตามรายงานการช าระหนี้ตาม
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ส านักหักบัญชีน าส่งให้แก่บริษัท หรือตามความประสงค์ของสมาชิกในการขอถอน
หลกัประกนัหรอืทรพัย์สนิส่วนทีเ่กนิจากจ านวนที่ส านักหกับญัชกี าหนดใหส้มาชกิต้องวาง (Excess Margin) หรอื
เพื่อการคนืผลตอบแทนในหลกัประกนัของสมาชกิ 

❑ ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน)             
- บญัชขีองสมาชกิ (House Account)  
ชื่อบญัช.ี.................................................................................................................................... 
บญัชเีลขที.่.........................................................ประเภทบญัช.ี.................................................. 
สาขา..................................................................เปิดบญัชตีัง้แต่วนัที.่........................................ 
- บญัชขีองลกูคา้ของสมาชกิ (Client Account) 
ชื่อบญัช.ี.................................................................................................................................... 
บญัชเีลขที.่.........................................................ประเภทบญัช.ี.................................................. 
สาขา..................................................................เปิดบญัชตีัง้แต่วนัที.่........................................ 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 

วนัที ่21 กรกฎาคม 2565   Version 004 
  หน้าที ่9 จาก 9 ของเอกสารแนบ 1 

❑ ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)             
- บญัชขีองสมาชกิ (House Account)  
ชื่อบญัช.ี.................................................................................................................................... 
บญัชเีลขที.่.........................................................ประเภทบญัช.ี.................................................. 
สาขา..................................................................เปิดบญัชตีัง้แต่วนัที.่........................................ 
- บญัชขีองลกูคา้ของสมาชกิ (Client Account) 
ชื่อบญัช.ี.................................................................................................................................... 
บญัชเีลขที.่.........................................................ประเภทบญัช.ี.................................................. 
สาขา..................................................................เปิดบญัชตีัง้แต่วนัที.่........................................ 
 

❑ ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน)   
- บญัชขีองสมาชกิ (House Account)  
ชื่อบญัช.ี.................................................................................................................................... 
บญัชเีลขที.่.........................................................ประเภทบญัช.ี.................................................. 
สาขา..................................................................เปิดบญัชตีัง้แต่วนัที.่........................................ 
- บญัชขีองลกูคา้ของสมาชกิ (Client Account) 
ชื่อบญัช.ี.................................................................................................................................... 
บญัชเีลขที.่.........................................................ประเภทบญัช.ี.................................................. 
สาขา..................................................................เปิดบญัชตีัง้แต่วนัที.่........................................ 

 
หมำยเหต ุ  
1. โปรดเลอืกธนาคารใดธนาคารหนึ่ง โดยบญัชขีองสมาชกิ (House Account) กบับญัชขีองลูกค้าของสมาชกิ 

(Client Account) ตอ้งเป็นบญัชขีองธนาคารเดยีวกนัเท่านัน้ 
2. ต้องเป็นบญัชทีีเ่ปิดเพื่อการช าระหนี้ตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเท่านัน้ และไม่เป็นบญัชเีดยีวกบัที่บรษิทัใช้

เพื่อการช าระราคาหรอืช าระหนี้ส าหรบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 
3. ส าหรบัการเปิดบญัชขีองลกูคา้ของสมาชกิ ตอ้งระบุชื่อบญัชใีหช้ดัเจนว่า “บรษิทั……………เพื่อลกูคา้” 
4. การบรหิารความเสีย่ง 

• โปรดอธบิายนโยบาย มาตรการบรหิารและควบคุมความเสีย่ง ตามทีร่ะบุในขอ้ 7 เอกสารแนบ 2  
• โปรดอธบิาย ขัน้ตอน วธิกีารด าเนินการเกีย่วกบัการบรหิาร การตดิตาม และควบคุมความเสีย่งของ

บรษิทั ในแบบสอบถามการบรหิารความเสีย่งและการปฏบิตังิานของบรษิทั ทีป่รากฏในเอกสารแนบ 3 
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เอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอเป็นสมำชิกของส ำนักหกับญัชี 
 

บรษิทัไดแ้นบเอกสารประกอบการพจิารณาของส านกัหกับญัช ีดงันี้ (โปรดท ำเครือ่งหมำย ) 

  หลกัฐานการจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์ส าเนาหนงัสอืรบัรอง หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบับรษิทัและ
บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ซึง่รบัรองโดยกระทรวงพาณิชยไ์ม่เกนิ 3 เดอืนก่อนวนัทีย่ื่นค าขอเป็นสมาชกิ 

  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทางของผูม้อี านาจลงนามของบรษิทั 

  หนงัสอืมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนบรษิทั พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง
ของกรรมการผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 

  ส าเนาใบอนุญาตประกอบธุรกจิสญัญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตวัแทนซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ใน
กรณีที่บรษิัทอยู่ระหว่างการขอรบัใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้น าส่งส าเนาเอกสารที่บรษิัทใช้
ประกอบการยื่นขอรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าประเภทตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 1 ชุด มาแสดง พรอ้มทัง้แจง้วนัทีน่ าสง่ส านกังาน ก.ล.ต.) 

  ส าเนาหลกัฐานทีแ่สดงไดว้่าบรษิทัมเีจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร (Operating Officer) เจา้หน้าทีก่ ากบัดแูลการปฏบิตัิ
ตามขอ้ก าหนด หนังสอืเวยีนและค าสัง่ของส านักหกับญัช ี(Compliance Officer) เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน 
(Internal Auditor) และเจา้หน้าทีบ่รหิารความเสีย่ง (Risk Management Officer) ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักหกั
บญัชกี าหนด หรอืส าเนาหลกัฐานทีแ่สดงไดว้่าบรษิทัอยู่ในระหว่างพจิารณารบัสมคัรบุคคลใดเพื่อปฏบิตังิาน
ดงักล่าวตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกัหกับญัชกี าหนด 

  ส าเนาหลกัฐานทีแ่สดงว่าบรษิทัเป็นสมาชกิตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืหลกัฐานทีแ่สดงว่าอยู่ในระหว่าง
ยื่นค าขอเป็นสมาชกิของตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  

  ส าเนาหลกัฐานเกี่ยวกบัฐานะการเงนิ เช่น งบการเงนิงวด 6 เดอืน รายงานประจ าปีฉบบัล่าสุด  ซึ่งต้องเป็น
ฉบบัทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีเป็นตน้  

  ส าเนารายงานการค านวณเงนิกองทุนสภาพคล่องสุทธ ิ(Net Capital) หรอือตัราส่วนเงนิกองทุนสภาพคล่อง
สุทธต่ิอหนี้สนิทัว่ไป (Net Capital Ratio) และ/หรอื อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสนิทรพัย์เสี่ยง (BIS Ratio or 
Capital Adequacy Ratio) หรอืด ารงเงนิกองทุนอื่นในท านองเดยีวกบักองทุนดงักล่าวของบรษิทั โดยตอ้งเป็น
ส าเนารายงานฉบบัรายวนัจ านวน 7 วนัท าการตดิต่อกนั หรอืเป็นส าเนารายงานทีห่น่วยงานทีก่ ากบัดูแลการ
ประกอบธุรกจิของบรษิทัก าหนดใหต้อ้งค านวณเป็นประจ าตามรอบระยะเวลาจ านวน 7 งวดตดิต่อกนั ก่อนวนั
ยื่นค าขอสมคัรเป็นสมาชกิ 

  รายละเอียดเกี่ยวกบัการบริหารความเสี่ยงที่สามารถแสดงได้ว่ามกีารบริหารความเสี่ยงที่มปีระสทิธภิาพ 
อย่างน้อยในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
(1) นโยบายและมาตรการในการบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ข ัน้ตอนในการใหค้วาม

เหน็ชอบและการแกไ้ขเปลีย่นแปลงนโยบายและมาตรการดงักล่าว 
(2) นโยบายและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงในด้าน  credit risk, market risk, legal risk และ 

operational risk 
(3) ระบบทีเ่หมาะสมและเชื่อถอืไดใ้นการบนัทกึขอ้มลู การรายงานขอ้มลูต่อผูบ้รหิาร การป้องกนัการล่วงรู้

ขอ้มลูระหว่างหน่วยงานทีม่ผีลประโยชน์ทบัซอ้น (Chinese Wall) และการควบคุมการปฏบิตังิาน 
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(4) ขัน้ตอนและวธิกีารในการตรวจสอบ  ควบคุม และตดิตามใหม้กีารด าเนินงานตามนโยบายมาตรการ 
และระบบทีว่างไว ้

  ส าเนาแผนรองรบัเมื่อเกดิเหตุฉุกเฉิน โดยตอ้งระบุลกัษณะเหตุการณ์ทีเ่ป็นเหตุฉุกเฉินอย่างชดัเจนไวใ้นแผน
ดงักล่าวดว้ย 

  ส าเนาหลกัฐานทีแ่สดงความพรอ้มของระบบงานดา้นคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ระบบคอมพวิเตอรข์องผูส้มคัร
ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของส านักหกับญัชี รวมถึงระบบปฏิบัติการอื่นที่จ าเป็นต่อการ
ปฏบิตังิานหลงัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีส่ านกัหกับญัชจีดัใหม้ขีึน้ 

  ส าเนาหลกัฐานทีแ่สดงความพรอ้มของระบบรายงานฐานะการเงนิของบรษิทั 

  ส าเนาหลกัฐานทีแ่สดงว่าบรษิทัมสี านักงานและอุปกรณ์เครื่องใชส้ านกังานต่างๆ ทีเ่พยีงพอแสดงไดว้่าบรษิทั
มคีวามพรอ้มในการประกอบธุรกจิ 

  ส าเนาเลขทีบ่ญัชเีงนิฝากธนาคารทีส่มาชกิใชบ้รกิาร Settlement Bank เพื่อการช าระหนี้กบัส านกัหกับญัช ี
  ส าเนาค ายนิยอมใหธ้นาคารทีส่มาชกิใชบ้รกิาร Settlement Bank หกัเงนิจากหรอืน าเงนิเขา้บญัช ีตามค าสัง่

ของส านกัหกับญัช ี
 ส าเนาเอกสารการได้รบัอนุมตัวิงเงนิเบกิเกนิบญัช ี(Overdraft Loan) หรอืเงนิกูร้ะหว่างวนั (Intraday Loan) 

จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้งานช าระหนี้สญัญาซื้อขายล่วงหน้า กบับรษิัท ส านักหกับญัช ี(ประเทศไทย) 
จ ากดั 

 ส าเนาหลกัฐานการวางหลกัทรพัยเ์พื่อความมัน่คง (Security Deposit) และ ทรพัยส์นิสมทบกองทุนทดแทน
ความเสยีหาย (Clearing Fund) ในระบบการช าระหนี้ของส านกัหกับญัชสีญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 ส าเนาหลกัฐานการช าระเงนิค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และค่าธรรมเนียมรายปีสมาชกิภาพ ส านกัหกับญัชสีญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้า 

 เอกสารและหลกัฐานอื่น ไดแ้ก่ 
(1) แผนผงัโครงสรา้งองคก์ร 
(2) รายละเอยีดเกี่ยวกบัการด าเนินงาน แผนธุรกจิ ของบรษิัท โดยให้ระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัขอบเขต

การประกอบธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของบรษิทั ในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
(3) รายละเอยีดเกีย่วกบัระบบตรวจสอบและควบคมุฐานะสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของบญัชขีองสมาชกิ 

(House Account) บญัชขีองลกูคา้รวมของสมาชกิ (Omnibus Client Account) และ/หรอื บญัชขีอง
ลกูคา้แต่ละรายของสมาชกิ (Individual Client Account) 

(4) เอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณารบับรษิทัเขา้เป็นสมาชกิของส านกัหกับญัช ี
 
 
หมำยเหต:ุ  
1. ให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลของผู้สมคัรลงนามในแบบค าขอและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องให้

ครบถว้นทุกหน้า พรอ้มทัง้ประทบัตราของบรษิทั (ถา้ม)ี และกรณีเอกสารของผูส้มคัรเป็นส าเนาเอกสาร ใหล้ง
นามรบัรองส าเนาถูกตอ้งทุกหน้า 

2. ในกรณีที่เอกสารประกอบการขอสมคัรเป็นสมาชกิส านักหกับญัชทีี่น าส่งให้แก่ส านักหกับญัชปีรากฏขอ้มูล
ส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ขอ้มูลศาสนา ขอ้มูลหมู่โลหติ ขอ้มูลเชือ้ชาติ 
เป็นต้น ซึ่งเป็นขอ้มูลที่ไม่จ าเป็นต่อการพจิารณารบัสมาชกิ และส านักหกับญัชไีม่มคีวามประสงคท์ี่จะเกบ็
ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหวดงักล่าว จงึขอให้บรษิัทด าเนินการให้เจ้าของเอกสารขดีฆ่าเพื่อปกปิด
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ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวก่อนน าส่งเอกสารใหแ้ก่ส านักหกับญัช ีทัง้นี้ หากเจา้ของเอกสารไม่ไดข้ดี
ฆา่เพื่อปกปิดขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวบนเอกสารดงักล่าว ส านกัหกับญัชจีะถอืว่าเจา้ของเอกสารได้
ใหค้วามยนิยอมแก่ส านกัหกับญัชใีนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว 
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แบบสอบถำมกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรปฏิบติังำนของบริษทั 

 
 
1. โปรดอธบิาย ขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และการแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ การบรหิาร

จดัการในกรณีที่มผีลประโยชน์ทบัซอ้น (conflict of interest) รวมทัง้ระบบการ check-balance 
ระหว่างฝ่ายงานต่าง ๆ ดงันี้ 
❑ ฝ่ายบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Department) 
❑ ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department) 
❑ ฝ่ายก ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์(Compliance Department) 
❑ ฝ่ายปฏบิตักิารหลงัการซือ้ขาย (Back Office Department) 
❑ ฝ่ายดแูลการซือ้ขาย (Trading Department) ส าหรบับญัชกีารลงทุนของบรษิทั  
❑ ฝ่ายการตลาด (Marketing Department) ส าหรบับญัชลีกูคา้ของบรษิทั 
❑ ฝ่ายอื่น ๆ ทีอ่าจจะเกี่ยวขอ้งต่อการประกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (โปรดระบุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ในความคดิเหน็ของบรษิัท ระบบ/วธิกีาร บรหิารความเสี่ยงของบรษิทัในธุรกรรมสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าประกอบดว้ยเรือ่งอะไรบา้ง โปรดอธบิาย 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ: เพื่อให้ส านักหกับญัชีมีข้อมูลที่เพียงพอส าหรบัการพิจารณาคุณสมบตัิของบริษัทในการสมคัรเป็น
สมาชกิของส านกัหกับญัช ีบรษิทัสามารถจดัท าเอกสารประกอบเพื่ออธบิายขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการบรหิารความ
เสี่ยงและการปฏิบตัิงานของบริษัทในแต่ละหวัขอ้ หรืออาจจดัท าเอกสารอธบิายการบริหารความเสี่ยงและการ
ปฏบิตังิานของบรษิทัขึน้ใหม่ เพื่อระบุขอ้มลูของบรษิทัใหค้รบถ้วน โดยพจิารณาเรยีงล าดบัหวัขอ้ตามเนื้อหาทีร่ะบุ
ในแบบสอบถามฉบบันี้ (บรษิัทไม่จ าเป็นต้องใช้แบบฟอร์มเอกสารแนบ 3 ของส านักหกับญัชกีไ็ด้ แต่เอกสารที่
บรษิทัจดัท าขึน้ใหม่ตอ้งมรีายการขอ้มลูครบถว้นตามหวัขอ้ทีร่ะบุไวใ้นเอกสารแนบ 3) 
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3. ระบบรหิารความเสีย่งในธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารความเสี่ยงใน

ระดบัองคก์รรวมของบรษิทั (Enterprise-wide risk management) หรอื แยกออกจากกนั  ถ้าเป็น
ส่วนหนึ่ งของ การบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรรวมของบริษัท (Enterprise-wide risk 
management) โปรดอธบิาย นโยบาย หลกัการ วธิกีารก าหนดโยบาย ตลอดจนการตรวจสอบ 
ควบคุม ก ากบัดแูลใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. การทบทวน นโยบาย และระบบบรหิารความเสีย่ง 

❑ ความถีใ่นการทบทวน วธิกีาร/ระบบบรหิารความเสีย่งของบรษิทั  
❑ ปัจจยั หรอืตวัชี้ (Indicator) อะไรบ้างที่ใช้บ่งชี้ถึงความจ าเป็นในการทบทวนนโยบาย 

วธิกีาร/ระบบบรหิารความเสีย่ง 
 
 
 
 
5. ระบบบรหิารความเสี่ยงที่บรษิัทใช้ส าหรบัธุรกรรมสญัญาซื้อขายล่วงหน้า มกีารเชื่อมต่อกบั

ระบบรบัค าสัง่ซือ้ขาย และ/หรอื กบัระบบหลงัการซือ้ขาย หรอืไม ่อยา่งไร (real time, batch)  
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6. บรษิทัม ีSoftware ในการบรหิารความเสี่ยง หรอืไม่ พฒันาโดยหน่วยงานใด (หน่วยงานภายใน
บรษิทั, จดัจา้งหน่วยงานภายนอก พฒันาระบบตามที่บรษิทัก าหนด หรอื Software ส าเรจ็รูป 
โปรดระบุชื่อ)  

 
 
 
 
 
 
 
7. ระบบบรหิารความเสีย่ง ระบบการวางหลกัประกนั การตรวจสอบวงเงนิหลกัประกนัของลกูคา้ ที่

บรษิัทมนีัน้ สามารถเชื่อมโยงกับระบบติดตาม ดูแล ฐานะการซื้อขายในบญัชีของสมาชิก 
(House Account) หรอืบญัชขีองลกูคา้ของสมาชกิ (Client Account) หรอืไม ่อยา่งไร  
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8. บรษิทั ใช ้สมมตฐิาน “what if” ของการเปลีย่นแปลง “ราคา” และ “ความผนัผวน” ในแบบจ าลอง 
ส าหรบัการถอืครอง account portfolios ในระบบบรหิารความเสีย่งหรอืไม ่อยา่งไร 
a. ไมม่เีลย 
b. มสี าหรบับางบญัช ีเช่น บญัชเีงนิลงทุนของบรษิัท (House Account) หรอื บญัชลีูกค้า 

(โปรดระบุ)   
c. ทุกบญัช ี
d. ส าหรบับญัชทีีม่ฐีานะเกนิกว่าเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด (บรษิทั ก าหนดเกณฑอ์ยา่งไร) 

 
 
 
 
 
 
9. วงเงนิเบกิเกนิบญัชกีบัธนาคารพาณิชย ์(Overdraft Loan) หรอืเงนิกูร้ะหว่างวนั (Intra-day Loan) 

❑ บรษิทัมกีารท าสญัญาเพื่อขอเปิดวงเงนิเบกิเกนิบญัชกีบัธนาคารพาณิชย ์(Overdraft Loan) 
หรอืเงนิกู้ระหว่างวนั (Intra-day Loan) หรอืไม่ เป็นจ านวนกี่แห่ง เป็นจ านวนเท่าใด ใช้
ส าหรบัธุรกรรมใดบา้ง  

❑ มปัีจจยัในการก าหนดวงเงนิทีจ่ดัสรรในแต่ละธุรกรรมอยา่งไร  
❑ บรษิัทมคีวามจ านงจะขอเปิดวงเงนิเบกิเกินบญัช ีหรอื เงนิกู้ระหว่างวนัส าหรบัธุรกรรม

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าหรอืไม ่เป็นจ านวนเท่าใด 
 
 
 
 
 
 
10. บรษิทั ทบทวนความตอ้งการวงเงนิเบกิเกนิบญัช ีหรอืวงเงนิกูร้ะหว่างวนั บ่อยเพยีงใด 
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11. บรษิทั มเีงนิทุนเพยีงพอทีจ่ะจ่ายส ารองใหแ้ก่ลกูคา้ของบรษิทั ถ้าบญัชลีูกคา้ของบรษิทั (Client 
Account) ถูกเรยีกใหว้างเงนิประกนัระหว่างวนัหรอืไม ่อยา่งไร 

 
 
 
 
 
 
12. ถา้บรษิทัมคีวามจ าเป็นเรง่ด่วนทีจ่ะตอ้งใชเ้งนิ แหล่งเงนิทุนของบรษิทัมาจากทีใ่ด 
 
 
 
 
 
 
 
13. บริษัทมีแบบจ าลอง stress test เพื่อทดสอบหาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในบัญชีของ

สมาชกิ (House Account) และ/หรอืบญัชขีองลกูคา้ของสมาชกิ (Client Account) หรอืไม ่ 
❑ ก าหนด Stress Scenario เป็นอะไรบา้ง อยา่งไร 
❑ ท าการทดสอบ Stress Test บ่อยเพยีงใด   
❑ ปัจจยัอะไรทีจ่ะท าใหบ้รษิทัทบทวนแบบจ าลอง stress test 

 
 
 
 
 
 

 
14. บรษิัทมแีหล่งเงนิทุนส ารองส าหรบัรองรบัภาระผูกพนัที่เกิดจากการส่งรายการซื้อขายของ

บรษิทัไปยงับรษิทัรายอื่นทีไ่มไ่ดร้บัการตอบรบัหรอืไม ่อยา่งไร (unaccepted give-up trades) 
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15. ระบบของบรษิทัมคีวามสามารถในการประมาณการหรอืคาดการณ์ มลูค่าหลกัประกนั ส าหรบั

ฐานะสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มแีนวโน้มว่าจะสรา้งภาระผูกพนัต่อบรษิทั (potential positions) 
(มูลค่าหลักประกันนี้จะต้องรวมถึง intra-day margin call ที่อาจจะถูกเรียกด้วย) หรือไม่ 
อยา่งไร 

 
 
 
 
 
 
16. บรษิทัตดิตาม ดูแล (monitor) การกระจุกตวัของ position (position concentration) ของลูกคา้

แต่ละราย (End Client) และของบญัชีของลูกค้ารวมของสมาชกิ (Omnibus Client Account) 
อยา่งไร  

 
 
 
 
 
17. บรษิทัก าหนดเกณฑข์ัน้ต ่าส าหรบั การบงัคบัใช้ position concentration หรอืไม่ เท่าไร ก าหนด

อยา่งไร ใชปั้จจยัอะไรเป็นเกณฑ ์
 
 
 
 
 
18. มาตรการหรอืวธิกีารอะไรทีบ่รษิทัจะด าเนินการในกรณทีีเ่กดิ position concentration ในบญัชขีอง

ลูกค้าแต่ละรายของสมาชิก (Individual Client Account) หรือบัญชีของลูกค้ารวมของสมาชิก 
(Omnibus Client Account)  
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19. ปัจจยัอะไรที่บริษัทคิดว่าจะต้องค านึงถึงมากที่สุดในการท าธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า 

 
 
 
 
 
20. บรษิัทมนีโยบายก าหนดคุณสมบตัิทางการเงนิของลูกค้า หรอืข้อก าหนดเรื่องสภาพคล่องของ

ลกูคา้ หรอืไม ่อยา่งไร ความถีใ่นการทบทวน credit risk เป็นอยา่งไร 
 
 
 
 
 
21. บรษิทัใชข้อ้มลูใดในการประเมนิฐานะการเงนิของลกูคา้ 
 
 
 
 
 
22. การก าหนด trading limit ส าหรบับญัชลีกูคา้  

❑ บรษิทัมกีารก าหนด trading limit ส าหรบับญัชขีองลกูคา้แต่ละรายของสมาชกิ (Individual 
Client Account) หรอืไม ่อยา่งไร 

❑ บรษิัทติดตาม ดูแล (monitor) ให้เป็นไปตาม trading limit ที่ ก าหนดไว้ (set) หรอืไม่  
อยา่งไร  

❑ บรษิทัใชปั้จจยัอะไร เป็นเกณฑใ์นการทบทวน trading limit (เช่น cumulative losses) 
❑ ความถีใ่นการทบทวน trading limit เป็นเท่าใด 
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23. บุคคล หน่วยงาน ฝ่ายงานใด ทีท่ าหน้าทบทวน ฐานะการเงนิของลกูคา้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
24. การด าเนินการเมื่อลูกค้าของบริษัทผิดนัดวางหลักประกัน หรือ ผิดนัดช าระราคาและส่งมอบ

หลกัทรพัย ์
❑ บุคคล หน่วยงาน ฝ่ายงานใด ทีท่ าหน้าทีใ่นการด าเนินการหากลูกค้าผดินัดวางหลกัประกนั

หรอืผดินดัช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย ์
❑ โปรดอธบิายแนวทาง กระบวนการ และระยะเวลาทัง้หมดที่บรษิัทใช้ด าเนินการในปัจจุบนั

กรณทีีล่กูคา้ผดินดัช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย ์
❑ โปรดอธบิายการด าเนินการและระยะเวลาในการด าเนินการหากลกูคา้ผดินดัวางหลกัประกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. บรษิทัมเีกณฑส์ าหรบัการหา้มท าธุรกรรมของลกูคา้หรอืไม ่อยา่งไร 
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26. การก าหนด open position ในบญัชลีกูคา้ 
❑ บรษิัท ก าหนด open position ในบญัชีของลูกค้าแต่ละรายของสมาชิก (Individual Client 

Account) หรอืไม่ ใช้ปัจจยัอะไรเป็นตวัก าหนด open position ในบญัชขีองลูกค้าแต่ละราย
ของสมาชกิ (individual Client Account) 

❑  ความถีใ่นการทบทวนเป็นเท่าใด?  
 
 
 
 
 
 
 
27. วธิดี าเนินการเมือ่ลกูคา้ม ีposition เกนิกว่า position limit ทีบ่รษิทัก าหนด 
 
 
 
 
 
 
28. บรษิทัมขีอ้ก าหนด หรอืเงือ่นไข ในการบงัคบัลา้งฐานะของลกูคา้แต่ละราย (End Client) หรอืไม่ 

อยา่งไร 
 
 
 
 
 
29. จ านวนบุ ค ล ากรด้ าน  back office ที่ ร ับผิดชอบ ในแ ต่ ล ะ เ รื่ อ ง ( trade allocation, trade 

reconciliation, margin, position limits, preparation and maintenance of books and record) 
มกีีท่่าน 
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30. ในกระบวนการ reconcile ฐานะในบญัชขีองสมาชกิ (House Account) และบญัชขีองลูกค้าบรษิัท 
สอดคลอ้งกบัก าหนดเวลาของส านกัหกับญัชหีรอืไม ่มวีธิกีาร และระยะเวลาทีใ่ช ้อยา่งไร  

 
 
 
 
31. อุปสรรคทีส่ าคญัทีสุ่ดต่อการด าเนินการตามก าหนดเวลา (schedule) ของส านกัหกับญัช ี

 
 
 
 

32. มเีหตุใดบา้งทีอ่าจท าใหก้ารท ารายการ give-up ไมเ่สรจ็สิน้ภายในวนัทีซ่ือ้ขาย? 
 
 
 
 
33. บรษิทัมกีารจดัเตรยีมระบบส ารองและแผนปฏบิตักิารเมื่อเกดิกรณีฉุกเฉินเมื่อระบบปฏบิตักิาร

หลกัมปัีญหาหรอืไม ่อยา่งไร และคาดว่าจะมกีารซกัซอ้มแผนดงักล่าวปีละกีค่ร ัง้ 
❑ มวีธิปีฏบิตัเิขยีนไวช้ดัเจนหรอืไม่ 
❑ มกีารก าหนดเหตุการณ์ทีจ่ะเป็นเหตุใหก้ระบวนการท างานยา้ยไปใชร้ะบบส ารอง 
❑ มกีารก าหนดขัน้ตอน ระยะเวลา หน่วยงานรบัผดิชอบ และ contact person 

 
 
 
 
 
 
34. ในการโอนยา้ยระบบปฏบิตักิารหลกัไปยงัระบบปฏบิตักิารส ารอง บรษิทัคาดว่าจะใชเ้วลานานเท่าใด 
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แบบแจ้งควำมประสงคเ์พ่ือกำรวำงหลกัประกนัเป็นหลกัทรพัย์ 

 

เขยีนที ่ ………………………………………….………… 

วนัที ่  ………………………………………….………… 

 

เรยีน  กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทั ส านกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

 

ขา้พเจา้ บรษิทั บล................................................................................... (ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกวา่ “สมำชิก”) โดย
.....................................................................................................  ต าแหน่ง............................................................และ
...................................................................................................... ต าแหน่ง............................................................  

ในฐานะสมาชิกบริษัท ส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ส ำนักหกับญัชี”) เลขที่สมาชิก 
(Participant no. )  ……………… ขอแจ้งความประสงค์ต่อส านักหักบัญชีเพื่อวางหลักประกันเป็นหลักทรัพย์  
(Non-cash collateral) ส าหรบัรองรบัการด าเนินธุรกรรมในกรณีดงัต่อไปนี้ 

 ธุรกรรมในตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้       และ/หรอื   ธุรกรรมในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  

เพื่อให้การด าเนินธุรกรรมการวางหลกัทรพัย์เป็นหลกัประกนัตามที่ขา้พเจ้าแจ้งความประสงค์ขา้งต้นเป็นไปด้วย
ความราบรื่น ขา้พเจา้รบัทราบและยนิยอมในการปฏบิตัติามขอ้ตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้  

1. ขา้พเจ้ารบัทราบว่าการเกบ็รกัษาหลกัทรพัย์ที่ขา้พเจ้าน ามาวางเป็นหลกัประกนักบัส านักหกับญัช ีส านักหกั
บญัชจีะแยกบญัชใีนการเกบ็รกัษาหลกัประกนัของสมาชกิแต่ละรายแยกเป็นบญัชหีลกัประกนัเพื่อสมาชกิ กบั 
บญัชหีลกัประกนัเพื่อลกูคา้ของสมาชกิ  

2. ในการวางและคนืหลกัประกนัทีเ่ป็นหลกัทรพัยแ์ละการด าเนินการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้ านกัหกั
บญัชหีรอืบุคคลทีส่ านกัหกับญัชมีอบหมายด าเนินการโอนและ/หรอืรบัโอนหลกัทรพัยจ์ากบญัชฝีากหลกัทรพัย์
เพื่อการส่งมอบหรือรบัมอบหลกัทรพัย์ที่ซื้อขาย (Settlement Account) ของข้าพเจ้าและ/หรือลูกค้าของ
ข้าพเจ้าเข้าบญัชีฝากหลกัทรพัย์ที่ส านักหกับญัชีเปิดไว้กับศูนย์รับฝากเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษา
หลกัประกนัของสมาชกิหรอืลกูคา้ของสมาชกิ แลว้แต่กรณี  

3. กรณีทีม่กีารจ่ายสทิธปิระโยชน์ในหลกัทรพัยท์ีว่างเป็นหลกัประกนั และส านกัหกับญัชพีจิารณาแลว้เหน็ควรใหม้ี
การจ่ายคนืสทิธปิระโยชน์หลงัหกัค่าใช้จ่ายและภาระภาษีที่เกี่ยวขอ้ง ขา้พเจ้ายนิยอมให้ส านักหกับญัชีหรอื
บุคคลที่ส านักหกับญัชมีอบหมายใชข้อ้มูลตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ เพื่อด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกบัการจ่าย
สิทธิประโยชน์ดงักล่าว รวมถึงการรับโอนหลักทรัพย์จากการจ่ายสทิธิประโยชน์ในหลกัทรพัย์ที่วางเป็น
หลกัประกนัเขา้บญัชฝีากหลกัทรพัยเ์พื่อการส่งมอบหรอืรบัมอบหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขาย (Settlement Account) 
ของขา้พเจา้และ/หรอืลูกค้าของขา้พเจ้าแล้วแต่กรณี โดยระบุทีม่าของผลประโยชน์ตาม Brokerage Account 
เพื่อใหส้มาชกิทราบว่าเป็นสทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากบญัชหีลกัประกนั โดยทีโ่ครงสรา้งของ Brokerage Account 
ม ี7 หลกั ดงันี้ 
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- หลกัที ่1 – 3 คอื Participant no. ของส านกัหกับญัช ี(999) 
- หลกัที ่4 – 6 คอื Participant no. ของสมาชกิ  
- หลกัที ่7 เป็นเลข 1 หรอื 2 โดยที ่1 คอื Proprietary account  และ 2 คอื Client account 

4. ขา้พเจา้รบัทราบว่า ขา้พเจา้และ/หรอืลกูคา้ของขา้พเจา้อาจถูกตดัสทิธทิีจ่ะไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากหลกัทรพัยท์ี่
วางเป็นหลักประกัน อันเนื่องมาจากหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกันนัน้ไม่ตรงกับสัญชาติของเจ้าของ
หลกัทรพัย ์หรอืไม่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และขา้พเจา้ตกลงจะไม่ยกเหตุดงักล่าวมา
เป็นขอ้อา้งในการเรยีกรอ้งสทิธปิระโยชน์หรอืค่าชดเชยใดๆ จากส านักหกับญัชแีละ/หรอืบุคคลทีส่ านักหกับญัชี
มอบหมาย 

5. ในการจ่ายสทิธปิระโยชน์ที่เป็นเงนิ ส านักหกับญัชหีรอืบุคคลทีส่ านักหกับญัชมีอบหมายอาจจ่ายเป็นเชค็หรอื
โอนเขา้บญัชเีงนิฝากของสถาบนัการเงนิตามเงื่อนไขการจ่ายสทิธปิระโยชน์ของบรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย์ และ/
หรอื เงื่อนไขของสถาบนัการเงนิ และในกรณีทีก่ารจ่ายสทิธปิระโยชน์ดงักล่าวมมีลูค่าเกนิกว่าเงื่อนไขทีส่ถาบนั
การเงนิก าหนด ส านักหกับญัชแีละ/หรอืบุคคลทีส่ านักหกับญัชมีอบหมายอาจด าเนินการจ่ายสทิธปิระโยชน์ที่
เป็นเงนิดงักล่าวในรปูแบบเชค็ตามรายชื่อผูถ้อืหลกัทรพัยท์ีร่ะบุไวใ้นแบบแจง้ความประสงคฉ์บบันี้  

 
อนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการของส านักหกับญัชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการวาง

หลกัประกนั ขา้พเจา้ขอแจง้ขอ้มูลดงัต่อไปนี้ พรอ้มทัง้แนบส าเนาหน้าสมุดบญัช ี/ Bank Statement ทีป่รากฏชื่อและเลขที่
บญัชขีองผูถ้อืหลกัทรพัย์มายงัส านักหกับญัชดีว้ย เพื่อใหส้ านักหกับญัชใีชเ้ป็นขอ้มูลในการบนัทกึการวางหลกัประกนัเป็น
หลกัทรพัย์ (Non-cash collateral) ทัง้ในตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้และ/หรือตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า และการ
ด าเนินการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึการน าสง่ขอ้มลูเพื่อการบนัทกึเป็นสว่นหนึ่งของสมุดทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัยใ์นกรณีทีม่ี
การจ่ายสทิธิประโยชน์ในหลกัทรพัย์ที่วางเป็นหลกัประกนั และส านักหกับญัชีพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการจ่ายคืนสทิธิ
ประโยชน์ดงักล่าว  

 
1. ข้อมูลผูถ้ือหลกัทรพัยท่ี์วำงหลกัประกนัในบญัชีฝำกหลกัทรพัยข์องส ำนักหกับญัชีส ำหรบักำรเกบ็รกัษำ

หลกัประกนัของลูกค้ำของสมำชิก (TCH Collateral for Member’s Client Account) 

• ชื่อผูถ้อืหลกัทรพัย ์
(ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………………….… 
(ภาษาองักฤษ)……………………………………………………………………………………………………… 

• ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………………………………………… 
รหสัไปรษณีย…์…………………………………………จงัหวดั …………………………………………………  

• ประเภทนิตบิุคคล 
 นิตบิุคคลในประเทศ    นิตบิุคคลต่างประเทศ 

• ทะเบยีนนิตบิุคคลเลขที…่………………………………………………………………………………………….. 
• เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี……………………………………………………………………………………………. 
• สญัชาต…ิ………………………………………………………………………………………………………….. 
• การรบัเงนิปันผล และสทิธปิระโยชน์อื่นใดทีเ่ป็นเงนิ (ส าหรบัตราสารทุน) 
 เขา้บญัชธีนาคาร 

ชื่อธนาคาร (เฉพาะทีม่สีาขาในประเทศไทยเท่านัน้) …………………………………………………..…… 
เลขทีบ่ญัชธีนาคาร ………………………..…………………………………………………………...…….. 
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• การรบัเงนิปันผล และสทิธปิระโยชน์อื่นใดทีเ่ป็นเงนิ  
(ส าหรบัพนัธบตัรรฐับาล และพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย) 
 เขา้บญัชธีนาคาร   

ชื่อธนาคาร (เฉพาะทีม่สีาขาในประเทศไทยเท่านัน้)  …………………………………………………….... 
เลขทีบ่ญัชธีนาคาร……………………..…………………………………………………………………...... 

• การหกั Withholding Tax ส าหรบั Property fund 
 หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย     ไม่หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 

• การรบัเงนิสดสว่นต่างส าหรบักรณี Derivatives warrant หมดอายุและเป็น In the money  
 รบัเงนิสดสว่นต่าง    ไม่รบัเงนิสดสว่นต่าง 

 

2. ข้อมูลผูถ้ือหลกัทรพัยท่ี์วำงหลกัประกนัในบญัชีฝำกหลกัทรพัยข์องส ำนักหกับญัชีส ำหรบักำรเกบ็รกัษำ
หลกัประกนัของสมำชิก (TCH Collateral for Member’s Proprietary Account) 

• ชื่อผูถ้อืหลกัทรพัย ์(บรษิทัสมาชกิ)  
(ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………….………… 
(ภาษาองักฤษ)……………………………………………………………………………………………………… 

• ทีอ่ยู่……………………………………………………………………………………………………….……...… 
รหสัไปรษณีย…์…………………………………………จงัหวดั …………………………………………………  

• ประเภทนิตบิุคคล 
 นิตบิุคคลในประเทศ    นิตบิุคคลต่างประเทศ 

• ทะเบยีนนิตบิุคคลเลขที…่…………………………………………………………………………………………. 
• เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี……………………………………………………………………………………….…… 
• สญัชาต…ิ………………………………………………………………………………………………………….. 
• การรบัเงนิปันผล และสทิธปิระโยชน์อื่นใดทีเ่ป็นเงนิ (ส าหรบัตราสารทุน) 
 เขา้บญัชธีนาคาร   

ชื่อธนาคาร (เฉพาะทีม่สีาขาในประเทศไทยเท่านัน้)  ……………………………………………………… 
เลขทีบ่ญัชธีนาคาร………………………..…………………………………………………………..…...…. 

• การรบัเงนิปันผล และสทิธปิระโยชน์อื่นใดทีเ่ป็นเงนิ 
(ส าหรบัพนัธบตัรรฐับาล และพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย) 
 เขา้บญัชธีนาคาร  

ชื่อธนาคาร (เฉพาะทีม่สีาขาในประเทศไทยเท่านัน้)  …………………………………………..………… 
เลขทีบ่ญัชธีนาคาร………………………..……………………………………………………….…..……. 

• การหกั Withholding Tax ส าหรบั Property fund 
 หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย     ไม่หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 

• การรบัเงนิสดสว่นต่างส าหรบักรณี Derivatives warrant หมดอายุและเป็น In the money  
 รบัเงนิสดสว่นต่าง    ไม่รบัเงนิสดสว่นต่าง 
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 ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าขอ้มูลตามที่ระบุไว้ขา้งต้นเป็นขอ้มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจรงิ และหากมกีาร
เปลีย่นแปลงขอ้มลูแตกต่างไปจากทีไ่ดแ้จง้ขา้งตน้ ขา้พเจา้จะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวมายงัส านกัหกับญัชโีดยไมช่กัชา้  

ในการด าเนินการใด ๆ ของส านักหกับญัชตีามขอ้มูลทีข่า้พเจา้แจง้ในเอกสารฉบบันี้หรอืที่อาจแจง้เปลีย่นแปลง
ภายหลงั (หากม)ี ใหถ้อืว่าเป็นการด าเนินการของขา้พเจา้เองทุกประการ และหากมคีวามเสยีหายใด ๆ เกดิขึน้แก่บุคคลใด
อนัเนื่องจากการด าเนินการตามขอ้มูลดงักล่าวหรือจากการที่ขา้พเจ้าไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงขอ้มูล ข้าพเจ้าตกลงยนิยอม
รบัผดิชอบในความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ทุกประการ รวมทัง้การชดใชค้่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จนครบถว้นและจะไม่เรยีกรอ้ง
สทิธปิระโยชน์หรอืค่าชดเชยใด ๆ จากส านกัหกับญัชแีละ/หรอืบุคคลทีส่ านกัหกับญัชมีอบหมาย 

ในการด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้เอกสารฉบบันี้ ข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบตัิตาม
พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายล าดบัรองทีเ่กีย่วขอ้ง และกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ
ในอนาคต (ซึง่ต่อไปนี้จะรวมเรยีกว่า “กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างเคร่งครดั ซึง่รวมถงึการ
ด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็น เพื่อใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลไดอ้่านและเขา้ใจรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความ
เป็นส่วนตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และได้ด าเนินการใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใหค้วามยนิยอม ใน
กรณีทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลก าหนดใหต้อ้งไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลดว้ยแลว้  
 
 
ประทบัตราบรษิทั ลงชื่อ ................................................................ผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทั 
       (ถา้ม)ี                           (                                                ) 
 
 
 ลงชื่อ ...............................................................ผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทั 
  (                                               ) 
 
 

ชื่อผูต้ดิต่อประสานงาน............................................................................................................................................ 

ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศพัท.์........................................…………….........E-mail..................................................................... 
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แบบค ำขออนุญำตต่อเชือ่มระบบคอมพวิเตอรข์องบริษัทเขำ้กับระบบกำรช ำระหนี้ของบริษัท ส ำนักหกับัญชี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

วนัท่ี________________________ 
เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 
 บรษิัท ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั 
   

ขา้พเจา้ บรษิัท                                                                                                                    (ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “บรษิัท”) 
ซึง่เป็นสมาชิกหมายเลข________________มีความประสงคจ์ะขออนญุาตตอ่เช่ือมระบบคอมพิวเตอรข์องบรษิัทฯ เขา้กบัระบบการช าระ
ราคาและส่งมอบหลกัทรพัย/์ระบบการช าระหนีข้องบรษิัท ส  านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั (ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “ส านกัหกับญัชี”) ตาม
รายละเอียดดงันี ้
 
ประเภทสมาชิก       สมาชิกส านกัหกับญัชี (Clearing Member) 

      บคุคลที่ส  านกัหกับญัชีอนญุาตใหท้  าการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัยแ์ทนสมาชิก 
      (Settlement Agent) *เฉพาะ Securities Market เท่านัน้ 

วตัถปุระสงคก์ารใชง้าน       ส  าหรบัใชง้านระบบการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย ์(SET/mai) 
เช่ือมตอ่เขา้ระบบ SET CLEAR (Equity) 
เช่ือมตอ่เพ่ือใชฟั้งกช์ั่น Pre-Settlement Matching System (PSMS) ของส านกัหกั    
บญัชีท่ีอยู่ในระบบงานของ บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

      ส  าหรบัใชง้านระบบช าระหนีส้ญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (TFEX) : SET CLEAR (Derivatives) 
การเปล่ียนแปลงหรือ 
แกไ้ขระบบคอมพิวเตอร ์
ของบรษิัท 

       ขอใชง้านระบบท่ีสมาชิกน ามาเช่ือมตอ่เป็นครัง้แรก (New Platform)  
    ขอใชฟั้งกช์ั่นเพิ่มเตมิการท างานในระบบการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย/์การช าระหนี ้
(SET CLEAR)  

       เปล่ียนแปลงผูพ้ฒันาระบบหรือผูใ้หบ้รกิารระบบภายนอก (Service Provider) 
       เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีของชดุค  าสั่งคอมพิวเตอรท่ี์ใชใ้นการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย/์  
       การช าระหนี ้
   เปล่ียนแปลงฟังกช์ั่นการท างานระบบคอมพิวเตอรข์องบรษิัท (Functional Specification)  
   ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย/์การช าระหนี ้

       เปล่ียนแปลงโครงสรา้งของระบบเครือข่าย (Network Architecture) ของระบบคอมพิวเตอร ์
       ของบรษิัทท่ีใชใ้นการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย/์การช าระหนี ้
 เปล่ียนแปลงสถานท่ีตัง้ของเครื่องคอมพิวเตอร ์(Server) ของระบบคอมพิวเตอรข์องบรษิัทท่ีใช้
 ในการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย/์การช าระหนี ้
       อ่ืนๆ ___________________________________________________ 

ฟังกช์ั่นท่ีตอ้งการใชง้านบน
ระบบ SET CLEAR 
(Derivatives Market) 
 
 
 

ฟังกช่ั์นทีเ่กี่ยวข้องกับฐำนะของสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Position)  
 Position Ledger and Trading Listing 
       Trade Amendment 
 Give-up  
 Exercise Request 
 Position Transfer   
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 Account Management  
 Match Out 
ฟังกช่ั์นทีเ่กี่ยวข้องกับหลักประกัน (Assets)  
 Cash Deposit/ Withdraw 

      Collateral Deposit/ Withdraw/ Exchange 
ฟังกช่ั์นทีเ่กี่ยวข้องกับกำรส่งมอบสินค้ำอ้ำงอิง (Delivery) 
      Tender Notification  
 Volunteer to Equalize Imbalance Position  
 Delivery Instruction 
 Delivery Report 

ระบบงานของสมาชิกท่ี 
ตอ้งการน ามาเช่ือมตอ่ 

       Front Office 
       Internet Trading 
 Back Office 
       อ่ืนๆ___________________________________________________ 

Protocol        FIXML 

ขอ้มลูเก่ียวกบัระบบท่ีขอ
อนญุาต 

ช่ือระบบ________________________________________________________________________ 
Version_________________________________________________________________________ 
ช่ือบรษิัทผูพ้ฒันาระบบ_____________________________________________________________ 
สถานท่ีตัง้ระบบ___________________________________________________________________ 
วนัท่ีคาดวา่จะเริ่มใชร้ะบบ___________________________________________________________ 

Security       การขออนญุาตดงักล่าวกระทบตอ่ความ   
ปลอดภยัของระบบ (Security) 

** สมาชิกตอ้งน าส่งแบบฟอรม์ CL-SECURITY1 

การขออนญุาตดงักล่าวไม่กระทบต่อ   
ความปลอดภยัของระบบ (Security) 

 
พรอ้มกนันีบ้รษิัทไดแ้นบขอ้มลูประกอบการพิจารณา ดงันี  ้

 
รายละเอียด 

แนบมาดว้ยพรอ้ม 
แบบค าขอ 

หมายเหต ุ

เอกสารประกอบส าหรบัการขออนญุาตตอ่เช่ือมทกุกรณี 
1 รายละเอียดอปุกรณค์อมพิวเตอร ์(Hardware Specification) ของทัง้ PCs 

และ Servers, Software พืน้ฐาน (Operating System, Database, etc.) 
โครงสรา้งระบบคอมพิวเตอร ์(System Architecture) และสถานท่ีตัง้อุปกรณ์
ดงักล่าวทัง้ Main Site, Backup Site, สาขา หรืออ่ืนๆ 

  

2 รายละเอียดโครงสรา้งการเช่ือมตอ่ระบบของบรษิัท(Network Infrastructure) 
โครงสรา้งการเช่ือมตอ่ระหว่าง Head Office, สาขาและโครงสรา้งการ
เช่ือมตอ่ภายในของอปุกรณค์อมพิวเตอรท์ัง้หมดท่ีใชใ้นระบบบริษัท 
 

  

3 รายละเอียดของ Software Specification (System Process Flow, 
Functional Specification ของระบบ และ Program Description) 
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ประทบัตราบริษทั 

 
รายละเอียด 

แนบมาดว้ยพรอ้ม 
แบบค าขอ 

หมายเหต ุ

4 แบบประเมินการท างานและการรกัษาความปลอดภยัของระบบ (แบบฟอรม์ 
CL-SECURITY1) (เอกสารแนบ 9) 

  

5 คูมื่อการใชง้านระบบ   

6 รายละเอียดการทดสอบ และผลการทดสอบ (Test Cases, Test Scripts 
and Test Results) พรอ้มทัง้รายช่ือผูร้บัผิดชอบการทดสอบ 

  

7 แบบรบัรองชดุค  าสั่งคอมพิวเตอรจ์ากผูพ้ฒันาระบบ/ผูใ้หบ้รกิารระบบ
ภายนอก (แบบฟอรม์ CL-ISV1) 

  

8 หนงัสือรบัรองคณุสมบตัจิากผูพ้ฒันาระบบหรือผูใ้หบ้รกิารระบบภายนอก
ของบรษิัท (กรณีย่ืนขอใชง้านระบบเป็นครัง้แรก) 

  

 

บรษิัทขอรบัรองวา่ระบบคอมพิวเตอรข์องบรษิัทท่ีตอ่เช่ือมกบัระบบการช าระหนีด้งักล่าว มีระบบการท างานท่ีไม่ขดัและถูกตอ้ง
ตามขอ้ก าหนดของ ส านกัหกับญัชี และไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบการช าระหนี ้และบริษัทยินดีน าส่งขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ช าระราคา หรือการท าธุรกรรมของบรษิัทและลกูคา้ หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีส านกัหกับญัชีรอ้งขอ  
 อนึ่ง หากมีความเสียหายใดๆ แก่ส  านักหกับญัชี หรือบุคคลอ่ืนใดเน่ืองจากการด าเนินการตามรายการท่ีระบุขา้งตน้ บริษัท
ยินยอมรบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้ทกุประการรวมทัง้การชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดขึน้จนครบถว้นโดยทนัที 
 
 
                                                                                                                           __________________________________________ 
                                                                                                                 (                                                                          ) 

                            ต าแหน่ง  _________________________________________ 

                                                                                                                               ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัแทนบริษทั 
                                     
                                                                                                                            __________________________________________ 
              (                                                                         )  

                             ต าแหน่ง  _________________________________________ 

              ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัแทนบริษทั 
 
 

ช่ือผูป้ระสานงาน ___________________________________ 
ฝ่าย / หน่วยงาน ____________________________________ 

โทรศพัท ์__________________________________________ 
E-mail ____________________________________________     
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API Message แยกตำมฟังกช์นังำนบนระบบ SET CLEAR ด้ำนสัญญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (Derivatives Market) 

ฟังกช์ั่นงำนบนระบบ SET CLEAR (Derivatives Market) 
ฟังกช่ั์นทีเ่กี่ยวข้องกับรำยกำรซือ้ขำยและฐำนะสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Trade and Position)  

ล ำดับ ฟังกช่ั์นงำน Message 
1 

Recommend 
Position Ledger and Trading Listing  
ส าหรบัตรวจสอบการเปล่ียนแปลงการถือครองจ านวน
ฐานะสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ และรายการซือ้ขายของ
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ 

- Query Derivatives Trade Listing 
- Query Derivatives Position Ledger 
- Notify Derivatives Position Ledger 

2 
Recommend 

Trade Amendment  
ส าหรบัการแกไ้ขรายการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ 

- Query Derivatives Trade Listing 
- Notify Derivatives Position Ledger  
- Query Derivatives Trade Amendment  
- Perform Derivatives Trade Amendment 
- Notify Derivatives Trade Amendment 

3 
Recommend 

Give-up  
ส าหรบัการโอนรายการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้โดย
ใชร้าคาจบัคู ่(Exercise Price) 

- Give-up Request 
- Confirm/ Reject Give-up Request  

- Query Derivatives Trade Listing 
- Notify Derivatives Position Ledger  
- Query Derivatives Giveup/Takeup 
- Perform Derivatives  Giveup/Takeup 
- Notify Derivatives Giveup/Takeup 

4 
Optional 

Exercise Request  
ส าหรบัการใชส้ิทธิ/ปฏิเสธการใชส้ิทธิของ Options 

- Exercise Request  
- Cancel Exercise Request  
- Deny Auto Exercise Request 
- Cancel Deny Auto Exercise Request 

 

- Query Exercise/Assignment Result 
- Notify Derivatives Position Ledger 
- Query Exercise(Request/Deny) 
- Perform Exercise(Request/Deny) 
- Notify Exercise(Request/Deny) 

5 
Recommend 

Position Transfer  
ส าหรบัการโอนยา้ยฐานะสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้คงคา้ง
โดยใชร้าคาเพ่ือการช าระราคา (Settlement Price) 

- Position Transfer Account to Account  
- Position Transfer Member to Member 
- Confirm/ Reject Position Transfer 
- TCH Approve Position Transfer (Member to 

Member)* 
*สมาชิกจะไดร้บั respone message เม่ือ TCH Approve 
รายการ 
 

- Query Open Interest 
- Notify Derivatives Position Ledger 
- Query Selective Position Transfer 
- Perform Selective Position Transfer 
- Notify Selective Position Transfer 

6 
Recommend 

Account Management  
ส าหรบัการสรา้ง/แกไ้ข/ลบขอ้มลูเลขท่ีบญัชีในระบบงาน
ของส านกัหกับญัชี 

- Create Account  
- Update Account 
- Delete Account 

 

- Query Account 
- Perform Account Management 
- Query Account Management 
- Notify Account Approval 
- Notify Account Management Activity 

7 
Recommend 

Match Out  
ส าหรบัการปิด/ยกเลิกการปิดฐานะการท ารายการหกักลบ
ฐานะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ท่ีมีฐานะตรงขา้ม 

- Manual Match Out 
- Undo Manual Match Out 

- Query Open Interest 
- Notify Derivatives Position Ledger 
- Query Match Out/Undo Match Out 
- Perform  Match Out/Undo Match Out 
- Notify  Match Out/Undo Match Out 
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ฟังกช่ั์นทีเ่กี่ยวข้องกับหลักประกัน (Assets) 
ล ำดับ ฟังกช่ั์นงำน Message 

1 
Recommend 

Cash Deposit/Withdraw  
ส าหรบัการรองรบัการฝาก/ถอน เงินสดสกลุเงินบาท และ
สกลุเงินตา่งประเทศ 

- Cash Deposit 
- Cash Withdraw 

 

- Query Cash Deposit/ Withdrawal    
- Perform Cash  Deposit/ Withdrawal  
- Notify Cash  Deposit/ Withdrawal 
- Query Asset Holdings 
- Notify Asset Ledger 

2 
Optional 

Collateral Deposit/Withdraw/Exchange 
ส าหรบัการรองรบัการฝาก/ถอน/แลกเปล่ียนหลกัทรพัยท่ี์
วางเป็นหลกัประกนั 

- Collateral Deposit 
- Collateral Withdraw 
- Collateral Exchange 

 

- Query Collateral Deposit/Withdraw/Exchange 
- Perform Collateral Deposit/Withdraw/Exchange 
- Notify Collateral Deposit/Withdraw/Exchange 
- Query Asset Holdings 
- Notify Asset Ledger 
- Query Collateral Instrument 

ฟังกช่ั์นทีเ่กี่ยวข้องกับกำรส่งมอบรับมอบสินค้ำ (Physical Delivery) 
ล ำดับ ฟังกช่ั์นงำน Message 

1 
Optional 

Tender Notification 
ส าหรบัการแจง้ความประสงค/์ยกเลิกการแจง้ความ
ประสงคใ์นการส่งมอบหรือรบัมอบสินคา้ 

- Tender Notification Request  
- Cancellation Tender Notification Request  

- Query Tender Notification 
- Perform Tender Notification 
- Notify Tender Notification 
- Query Tender Notification Listing 
- Notify Summary Tender and Matched Situation 
- Query Summary Tender and Matched Situation 

 
2 

Optional 
Volunteer to Equalize Imbalance Position  
ส าหรบัการแจง้ความประสงคส์่งมอบสินคา้เพ่ือปฏิบตัิ
หนา้ท่ีในการเสรมิสรา้งความสมดลุ 

- Perform Volunteer to Equalize Imbalance 
Position 

- Perform Volunteer to Equalize Imbalance 
Position Cancellation 

 

- Perform Volunteer to Equalize Imbalance Position 
- Notify Volunteer to Equalize Imbalance Position 
- Query Volunteer to Equalize Imbalance Position 
- Query Volunteer to Equalize Imbalance Position Listing 
- Notify Summary Volunteer to Equalize Imbalance Position 
- Query Summary Volunteer to Equalize Imbalance Position 

3 
Optional 

Delivery Instruction  
ส าหรบัการแจง้รายละเอียดการส่งมอบหรือรบัมอบสินคา้ 

- Buyer/Seller Perform Delivery Instruction 
- Buyer/Seller Perform Confirm Delivery 

Instruction 
- Buyer/Seller Request Delivery Instruction 

Cancellation 
 

- Perform/Perform Confirm/Cancel Delivery Instruction 
- Notify Delivery Instruction 
- Query Delivery Instruction 

4 
Optional 

Delivery Report  
ส าหรบัการแจง้ผลการส่งมอบหรือรบัมอบสินคา้ 

- Perform Delivery Report 
- Perform Confirm Delivery Report 

 

- Perform /Perform Confirm Delivery Report 
- Notify Delivery Report 
- Query Delivery Report 
- Query Daily Delivery Position 
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แบบแจ้งควำมประสงคใ์ชง้ำน API User บนระบบ SET CLEAR (Derivatives Market) 

     วนัที่________________________ 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 
 บริษทั ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ขา้พเจา้ บริษัท_____________________________________________________________(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริษัท”)  
ซึ่งเป็นสมาชิกหมายเลข_________________มีความประสงคข์อใชง้าน API User เพ่ือใชใ้นการเช่ือมต่อเขา้กับระบบการช าระหนี ้
(SET CLEAR) ของ บรษิัท ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ส ำนักหักบัญชี“)  โดยจะเริ่มใชง้านบนระบบ
การช าระหนี ้(Production) ตัง้แตว่นัท่ี __________________________เป็นตน้ไป ตามรายละเอียดดงันี ้

1. ช่องทางเช่ือมตอ่ (API User) ท่ี 1 

ช่ือผูพ้ฒันาระบบ  

ระบบงานของสมาชิกท่ีตอ้งการน ามาเช่ือมตอ่        Front  Office 
       Internet Trading 
       Back Office 

ลกัษณะการใชง้านระบบ        ระบบของบรษิัทสมาชิก 
       ระบบของ Application Service Provider 

รูปแบบ Protocol ท่ีใชง้าน         FIXML 

2. ช่องทางเช่ือมตอ่ (API User) ท่ี 2 

ช่ือผูพ้ฒันาระบบ  
ระบบงานของสมาชิกท่ีตอ้งการน ามาเช่ือมตอ่        Front  Office 

        Internet Trading 
       Back Office 

ลกัษณะการใชง้านระบบ        ระบบของบรษิัทสมาชิก 
       ระบบของ Application Service Provider  

รูปแบบ Protocol ท่ีใชง้าน         FIXML 

3. ช่องทางเช่ือมตอ่ (API User) ท่ี 3 

ช่ือผูพ้ฒันาระบบ  

ระบบงานของสมาชิกท่ีตอ้งการน ามาเช่ือมตอ่        Front  Office 
        Internet Trading 
       Back Office 

ลกัษณะการใชง้านระบบ        ระบบของบรษิัทสมาชิก 
       ระบบของ Application Service Provider  

รูปแบบ Protocol ท่ีใชง้าน         FIXML 
 
 

 

แบบ CL-API1 หนา้ 2/2 

แบบ CL-API1 หนา้ 1/2 
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ประทบัตราบริษทั 

4. รายละเอียดอ่ืนๆ (ถา้มี) 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

 
การใชง้านช่องทางเช่ือมตอ่ (API User) บรษัิทจะไดส้ิทธ์ิใชง้าน API User จ านวน 3 ชดุแรก (ประกอบดว้ยระบบ Front office, 

Internet Trading, Back office) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทัง้นี ้หากบริษัทประสงคจ์ะใช้งาน API User ในการเช่ือมต่อระบบการช าระหนี้
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ เพ่ิมเตมิจากจ านวนสิทธ์ิใชง้านท่ีมีให ้จะมีอตัราคา่ธรรมเนียม 10,000 บาท ตอ่ชดุตอ่เดือน (คา่ธรรมเนียมดงักล่าว
ยงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

 
บริษัทขอรบัรองว่าขอ้มลูตามท่ีบริษัทไดแ้จง้ต่อส านักหกับญัชีขา้งตน้เป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น และบริษัทตกลงยินยอม

ปฏิบตัติามขอ้ตกลง และเง่ือนไขการใชง้าน API User บนระบบ SET CLEAR (Derivatives Market) ตามที่ส  านกัหกับญัชีก าหนด ตลอดจน
ใหค้วามรว่มมือแก่ส  านกัหกับญัชี ในการตรวจสอบการใชง้าน รวมถงึด  าเนินการตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ือมตอ่ระบบการช าระหนีส้ญัญา
ซือ้ขายล่วงหนา้ของบริษัทผ่านระบบ SET CLEAR ตามท่ีส านักหกับญัชีรอ้งขอ ทัง้นี ้หากในการด าเนินการของบริษัทเป็นผลท าใหเ้กิด
ความเสียหายขึน้แก่ส านกัหกับญัชีหรือบุคคลอ่ืนใด บริษัทตกลงรบัผิดชอบในบรรดาความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้ทกุประการรวมท้งัตกลง
ชดใชค้า่เสียหายท่ีเกิดขึน้จนครบถว้น 

 
                                                                                                                             __________________________________________ 
                                                                                                                 (                                                                          )  

                            ต าแหน่ง  _________________________________________ 

                                                                                                                               ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัแทนบริษทั 
                                   
                                                                                                                           __________________________________________ 
              (                                                                         )  

                             ต าแหน่ง  _________________________________________ 

              ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัแทนบริษทั 
ช่ือผูป้ระสานงาน__________________________________ 

ฝ่าย / หน่วยงาน___________________________________ 

โทรศพัท_์________________________________________ 
E-mail___________________________________________                                                                                                              
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แบบรับรองชุดค ำสั่งคอมพิวเตอรจ์ำกผู้พัฒนำระบบ/ผู้ให้บริกำรระบบภำยนอก 

                                                                                                                                            
        วนัที่________________________ 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 
 บรษิัท ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ขา้พเจา้ บรษิัท_______________________________________________________________(ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “บริษัท”) 
เป็นผูพ้ฒันาระบบ/ผูใ้หบ้ริการระบบภายนอก ส าหรบั บริษัท____________________________________________________________
ซึง่เป็นสมาชิกหรือเป็นผูส้มคัรเป็นสมาชิกของ บรษิัท ส  านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ส ำนักหักบัญชี”)  

การท าค  ารบัรองนี ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชป้ระกอบการขออนญุาตต่อเช่ือมระบบคอมพิวเตอรข์องบริษัทซึ่งเป็นสมาชิกเข้ากับ
ระบบการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย/์การช าระหนีข้องส านกัหกับญัชี ตามรายละเอียดดงันี ้

 
วตัถปุระสงคก์ารใชง้าน       ส  าหรบัใชง้านระบบการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย ์(SET/mai) 

เช่ือมตอ่เขา้ระบบ SET CLEAR (Securities) 
เช่ือมตอ่เพ่ือใชฟั้งกช์นั Pre-Settlement Matching System (PSMS) ของส านกัหกั    
บญัชีท่ีอยู่ในระบบงานของ บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

      ส  าหรบัใชง้านระบบการช าระหนีส้ญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (TFEX) : SET CLEAR (Derivatives) 
การเปล่ียนแปลงหรือ 
แกไ้ขระบบคอมพิวเตอร ์
ของบรษิัท 

       ขอใชง้านระบบท่ีสมาชิกน ามาเช่ือมตอ่เป็นครัง้แรก (New Platform) 
    ขอใชฟั้งกช์นัเพิ่มเตมิการท างานในระบบการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย/์การช าระหนี ้    
     (SET CLEAR)  

       เปล่ียนแปลงผูพ้ฒันาระบบหรือผูใ้หบ้รกิารระบบภายนอก (Service Provider) 
       เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีของชดุค  าสั่งคอมพิวเตอรท่ี์ใชใ้นการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย/์   
        ช  าระหนี ้
   เปล่ียนแปลงฟังกช์นัการท างานระบบคอมพิวเตอรข์องบรษิัท (Functional Specification)  
   ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย/์การช าระหนี ้

       เปล่ียนแปลงโครงสรา้งของระบบเครือข่าย (Network Architecture) ของระบบคอมพิวเตอร ์
       ของบรษิัทท่ีใชใ้นการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย/์การช าระหนี ้
 เปล่ียนแปลงสถานท่ีตัง้ของเครื่องคอมพิวเตอร ์(Server) ของระบบคอมพิวเตอรข์องบรษิัทท่ีใช้
 ในการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย/์การช าระหนี ้
       อ่ืนๆ______________________________________________________________ 

ระบบงานของสมาชิกท่ี 
ตอ้งการน ามาเช่ือมตอ่ 

       Front Office 
       Internet Trading 
       Back Office 

Protocol         FIXML 
 

แบบ CL-ISV1 หนา้ 1/2 
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ประทบัตราบริษทั 

  

 
 ทัง้นี ้ บริษัทขอรบัรองว่าระบบคอมพิวเตอรข์องบรษิัทท่ีสมาชิกหรือผูส้มคัรเป็นสมาชิกของส านกัหกับญัชีขออนญุาตต่อเช่ือม
เขา้กบัระบบการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย/์การช าระหนีข้องส านกัหกับญัชีนัน้เป็นระบบท่ีไดม้าตรฐาน และสามารถเช่ือมตอ่เขา้
กบัระบบงานของส านกัหกับญัชีไดโ้ดยไม่ท  าใหร้ะบบการท างานของส านกัหกับญัชีหรือระบบการท างานของสมาชิกรายอ่ืนขดัขอ้ง และ
เป็นระบบท่ีสามารถท างานไดอ้ย่างถูกตอ้งตามขอ้บงัคบั วิธีปฏิบตัิ ประกาศ ค  าสั่งหรือเง่ือนไขใด ๆ ตามท่ีส านกัหกับญัชีก าหนดโดยไม่
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบการช าระราคาและส่งมอบหลักทรพัย์/การช าระหนีห้รือระบบการท างานอ่ืนใดของส านกัหกับญัชีและ
สมาชิกรายอ่ืน ตลอดจนยินดีท่ีจะน าส่งชุดโปรแกรม (Source Code) ใหแ้ก่ส  านกัหกับญัชีเพ่ือประกอบการพิจารณาหรือเพ่ือประโยชน์
ในการตรวจสอบการท างานของระบบเม่ือส านกัหกับญัชีรอ้งขอ 

 
  
                                                                                                                 __________________________________________ 
                                                                                                                 (                                                                          )  
                            ต  าแหน่ง  _________________________________________ 
                                                                                                                               ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัแทนบรษิัท 
                                     
                                                                                                                 __________________________________________ 
              (                                                                         )  
                             ต  าแหน่ง  _________________________________________ 
              ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัแทนบริษัท 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผูป้ระสานงาน____________________________________ 
ฝ่าย / หน่วยงาน____________________________________ 
โทรศพัท_์__________________________________________ 
E-mail____________________________________________ 

 
 
 

  

ขอ้มลูเก่ียวกบัระบบท่ีขอ
อนญุาต 

       ช่ือผูพ้ฒันาระบบระบบ _______________________________________________ 
       ช่ือระบบ ___________________________________________________________ 
        Version ___________________________________________________________ 
สถานท่ีตัง้ระบบระบบ ____________________________________________________ 
สถานท่ีตัง้ระบบส ารอง(ถา้มี) _______________________________________________ 

แบบ CL-ISV1 หนา้ 2/2 
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1. สมาชิกมีมาตรฐานความปลอดภยัส าหรบัระบบท่ีเช่ือมต่อกบัระบบการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย/์

การช าระหนีต้ามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ย การจดั
ใหมี้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มี ไม่มี 

2. สมาชิกมีการจ ากัดการเขา้ถึงขอ้มูลและฟังกช์ันต่างๆ ของแอพพลิเคชั่นเฉพาะผูท่ี้ไดร้บัอนุญาตเท่านั้น 
และการเขา้ถงึจะตอ้งแยกตามประเภทของผูใ้ชง้าน (User role) รวมทัง้มีระบบการบนัทกึขอ้มลูการท างาน
ของแอพพลิเคชั่น (audit trail log) อย่างเหมาะสม 

มี ไม่มี 

3. ในการเขา้ใชง้านระบบผูใ้ชง้านระบบช าระหนีจ้ะตอ้งผ่านการตรวจสอบและยืนยนัความเป็นตวัตนว่าเป็น
บุคคลท่ีไดร้บัอนญุาตจริง (KYC – Know Your Customer) อีกทัง้การเขา้ใชง้านระบบจะตอ้งมีการรักษา
ความปลอดภยัอย่างเพียงพอ โดยสามารถจดัหาวิธีการหรือเทคโนโลยีใดๆ เช่นรหสัผูใ้ช้งานและรหสัผ่าน, 
การใช ้OTP (One-time password) หรือการควบคมุ Session เป็นตน้ 

มี ไม่มี 

4. ตอ้งมีขอ้ความแจง้เตือนผูใ้ชง้านระบบเก่ียวกับความเส่ียงท่ีเกิดจากการกระท าของผูใ้ชง้านระบบอย่าง
ชัดเจนและครบถ้วน (Agreement/ Disclaimer) รวมถึงการเก็บข้อมูลท่ีแสดงการยอมรับความเส่ียง
เหล่านัน้อย่างเหมาะสม 

มี ไม่มี 

5. สมาชิกตอ้งมีมาตรการด าเนินการควบคมุการใชโ้ปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นท่ีเหมาะสม และไม่ก่อใหเ้กิด
ความเสียหายตอ่ระบบการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย/์การช าระหนี ้

มี ไม่มี 

6. ตอ้งมีขัน้ตอนการส่งมอบรหสัผูใ้ชง้านและรหสัผ่านท่ีมีความปลอดภัยเพียงพอ และมีการใหค้วามรูก้ับ
ผูใ้ชง้านในการเก็บรักษารหสัผ่านของตนไวเ้ป็นความลับ เพ่ือใหมี้ความตระหนักถึงประเด็นของความ
ปลอดภยั เช่น การแนะน าใหใ้ชร้หสัผ่านท่ีซบัซอ้นหรือเดาไดย้าก การแนะน าไม่ใหเ้ปิดเผยรหสัผ่านใดๆ ให้
บุคคลอ่ืนทราบ การแนะน าใหมี้การ Logout ออกจากระบบทกุครัง้ท่ีไม่ไดใ้ชง้านทัง้แบบชั่วคราวและเม่ือ
เลิกใชง้าน การแนะน าความเส่ียงในการบนัทกึรหสัผ่านไวบ้นเครื่องหรือระบบเป็นตน้ 

มี ไม่มี 

7. สมาชิกมีแผนส ารองในการบริหารความตอ่เน่ืองในการด าเนินงานขององคก์ร และมีระบบส ารองของระบบ
คอมพิวเตอรท่ี์ใชเ้ช่ือมต่อกบัระบบการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย์/การช าระหนีท่ี้สามารถท างานได้
ทนัที เพ่ือรองรบัในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอรข์องสมาชิกไม่สามารถท างานไดต้ามปกติ  และจดัใหมี้การ
ทดสอบระบบส ารองดงักล่าวอย่างนอ้ยปีละ 1  ครัง้  

มี ไม่มี 

 

ชื่อผูป้ระเมนิ…………..................................................................................................................................................................... 
บรษิทั…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่ง………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเลขโทรศพัท.์........................................…………….........E-mail........................................................................................... 
หมายเหตุ: ตอ้งเป็นผูบ้รหิารระดบัผูอ้ านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศหรอืเทยีบเท่า

แบบประเมินกำรท ำงำนและกำรรักษำควำมปลอดภยัของระบบ 

แบบ CL-Security 1 
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