TCH 2 - 1

คำขอเป็ นสมำชิกสำนักหักบัญชี
(สำหรับสมำชิกที่ใช้บริกำรชำระหนี้ ตำมสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ)
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คำอธิ บำย
ผูท้ ป่ี ระสงค์จะสมัครเป็ นสมาชิกของบริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด (“สานักหักบัญชี”) เพื่อ
ใช้บริการชาระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ให้ย่นื เอกสารคาขอเป็ นสมาชิกสานักหักบัญชี (สาหรับ
สมาชิกที่ใช้บริการชาระหนี้ ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า) ฉบับนี้ มายังสานักหักบัญชี ซึ่งประกอบด้วย
เอกสารดังต่อไปนี้
1. แบบคาขอเป็ นสมาชิกสานักหักบัญชี และข้อตกลงการสมัครเป็ นสมาชิกสานักหักบัญชี (สาหรับ
สมาชิกทีใ่ ช้บริการชาระหนี้ตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า)
2. เอกสารแนบท้ายแบบคาขอ ดังนี้
เอกสารแนบ 1: ข้อมูลตามทีส่ านักหักบัญชีกาหนด
เอกสารแนบ 2: เอกสารประกอบการยืน่ คาขอเป็ นสมาชิกของสานักหักบัญชี
เอกสารแนบ 3: แบบสอบถามการบริหารความเสีย่ งและการปฏิบตั งิ านของบริษทั
เอกสารแนบ 4: แบบแจ้งความประสงค์เพื่อการวางหลักประกันเป็ นหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 5: แบบคาขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั เข้ากับระบบการชาระหนี้
ของสานักหักบัญชี
เอกสารแนบ 6: API Message แยกตามฟั งก์ชนั งานบนระบบ SET CLEAR ด้านสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives Market)
เอกสารแนบ 7: แบบแจ้งความประสงค์ใ ช้งาน API User บนระบบ SET CLEAR (Derivatives
Market)
เอกสารแนบ 8: แบบรับรองชุดคาสังคอมพิ
่
วเตอร์จากผูพ้ ฒ
ั นาระบบ/ผูใ้ ห้บริการระบบภายนอก
เอกสารแนบ 9: แบบประเมินการทางานและการรักษาความปลอดภัยของระบบ
เอกสารแนบ 10: แนวทางการลงนามรับรองสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หมำยเหตุ
1. ให้ผสู้ มัครนาส่งแบบคาขอและเอกสารประกอบทีเ่ กีย่ วข้องตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ทีไ่ ด้ลงนามเอกสารโดยผูม้ อี านาจลง
นามอย่ า งครบถ้ ว น จ านวน 1 ชุ ด มายัง ส านั ก หัก บัญ ชี พร้ อ มน าส่ ง ชุ ด เอกสารดัง กล่ า วในรู ป แบบข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) แบบ pdf File มายัง PosttradeBusinessDevelopment@set.or.th
2. กรณีผสู้ มัครให้ขอ้ มูลหรือนาส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผสู้ มัครแจ้งเหตุผลและความจาเป็ นให้สานักหักบั ญชีทราบ
พร้อมทัง้ ระบุขอ้ มูลและแจ้งวันทีค่ าดว่าจะสามารถให้ขอ้ มูลหรือนาส่งเอกสารดังกล่าวได้ โดยสานักหักบัญชีจะเริม่
พิจารณาคาขอเป็ นสมาชิก ของผู้สมัคร เมื่อสานักหักบัญชีได้รบั ข้อมูลและเอกสารการสมัครเป็ นสมาชิกสานักหัก
บัญชีทถ่ี ูกต้องและครบถ้วน ตามเงื่อนไขทีส่ านักหักบัญชีกาหนดแล้ว
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คำขอเป็ นสมำชิ กสำนักหักบัญชี
(สำหรับสมำชิ กที่ ใช้บริ กำรชำระหนี้ ตำมสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ)

วันที.่ .........เดือน..........................พ.ศ. ..................
เรียน บริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เอกสารแนบท้ายแบบคาขอ ข้อตกลงการสมัครเป็ นสมาชิกสานักหักบัญชี (สาหรับสมาชิกทีใ่ ช้บริการชาระหนี้
ตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า)
ข้าพเจ้า บริษทั ......................................................................................................................................
(ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษทั ”) มีช่อื ภาษาอังกฤษว่า..............................................................................................
ชื่อย่อบริษทั ................................ โดย...................................................................................................................
ซึ่ ง เป็ นผู้ มี อ านาจกระท า การแ ทนแ ละ ผู ก พั น บริ ษั ท หรื อ ผู้ ร ั บ มอบอ านาจ ส านั ก งานตั ้ง อยู่ เลข ที่
......................................................... ...................................................................................... เลขประจาตัวผูเ้ สีย
ภาษีอากรเลขที่................................ เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.................................................... เว็บไซต์
................................................................. หมายเลขโทรศัพท์.......................................................... หมายเลข
โทรสาร.......................................................... e-mail address..................................................................
สถานะการเป็ นสมาชิกอื่น ๆ ในปั จจุบนั (โปรดทำเครือ่ งหมำย )
 สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 สมาชิกของ บมจ. ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
 สมาชิกของบริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด เพื่อใช้บริการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
บริษทั มีความประสงค์จะสมัครเป็ นสมาชิก สามัญ (General Clearing Member) ของบริษทั สานักหักบัญชี
(ประเทศไทย) จากัด (ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำนักหักบัญชี ”) เพื่อใช้บริการชาระหนี้ตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าใน
ระบบของสานักหักบัญชีเพื่อบัญชีของสมาชิก หรือเพื่อบัญชีของลูกค้าของสมาชิก หรือเพื่อบัญชีของสมาชิกรายอื่นที่
สมาชิกทาหน้าทีช่ าระหนี้แทน
ทัง้ นี้ ข้อตกลงการสมัครเป็ นสมาชิกสานักหักบัญชี และเอกสารแนบท้ายแบบคาขอทุกฉบับ รวมถึงหลักฐาน
ทีแ่ นบมาพร้อมกับแบบคาขอฉบับนี้ ซึง่ ได้ย่นื ต่อสานักหักบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณารับบริษทั เป็ นสมาชิกของ
สานักหักบัญชี ถือเป็ นส่วนหนึ่งของแบบคาขอฉบับนี้ดว้ ย
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อนึ่ง บริษทั ขอรับรองว่า ข้อมูลทีไ่ ด้แจ้งไว้ในแบบคาขอฉบับนี้ รวมถึงข้อมูลและเอกสารทีน่ าส่งให้แก่สานัก
หักบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณารับบริษทั เป็ นสมาชิกของสานักหักบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นความจริงทุก
ประการ ทัง้ นี้ บริษทั ได้อ่านและตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของสานักหักบัญชี ตลอดจนข้อตกลงการสมัครเป็ น
สมาชิกสานักหักบัญชีตามทีแ่ นบท้ายแบบคาขอฉบับนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีแ่ นบมาด้วย) รวมถึงเงื่อนไขอื่น
ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็ นสมาชิกสานักหักบัญชีตามทีส่ านักหักบัญชีกาหนดทุกประการ บริษทั จึงได้ลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสาคัญของบริษทั (ถ้ามี) ไว้เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ.......................................ผูม้ อี านาจลงนามแทนบริษทั
(.........................................)
ลงชื่อ....................................... ผูม้ อี านาจลงนามแทนบริษทั
(.........................................)
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ข้อตกลงกำรสมัครเป็ นสมำชิ กสำนักหักบัญชี
(สำหรับสมำชิ กที่ใช้บริกำรชำระหนี้ ตำมสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ)
บริษทั ตกลงปฏิบตั ติ ามข้อตกลงการสมัครเป็ นสมาชิกสานักหักบัญชี (สาหรับสมาชิกทีใ่ ช้บริการชาระหนี้ตาม
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า) ดังมีรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ข้อตกลงทัวไป
่
1. บริษทั ขอรับรองว่า เมื่อบริษทั ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้เข้าเป็ นสมาชิกของสานักหักบัญชีแล้ว บริษทั ตกลงและยินยอม
ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ วิธปี ฏิบตั ิ ประกาศ คาสัง่ และหนังสือเวียนต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทีส่ านักหักบัญชีได้ออกใช้บงั คับ
กับสมาชิกสานักหักบัญชี ทัง้ ทีม่ ผี ลใช้บงั คับในขณะยื่นคาขอนี้และทีจ่ ะมีการออกใช้บงั คับในอนาคต (ซึง่ ต่อไปนี้จะรวม
เรียกว่า “กฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี ”) รวมทัง้ บริษทั ตกลงทีจ่ ะชาระค่าบริการให้แก่สานักหักบัญชีตามอัตราและ
ภายในระยะเวลาทีส่ านักหักบัญชีกาหนด
หากบริษัทฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ข องสานักหักบัญชี ดงั กล่าว บริษัทยินยอมให้สานักหักบัญ ชี
ดาเนิ น การใด ๆ ตามที่ก าหนดไว้ใ นกฎเกณฑ์ของสานัก หัก บัญ ชี รวมทัง้ ยิน ยอมชาระค่ าปรับ ค่ า ใช้จ่ า ย และ
ค่าเสียหายใด ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของสานักหักบัญชีดงั กล่าว
2. บริษัทตกลงและยินยอมให้สานักหักบัญชีใช้ข้อมูลการใช้บริการ Settlement Bank เพื่อการดาเนินงานของ
สานักหักบัญชีในการให้บริการชาระหนี้ตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของบริษทั
3. ตลอดระยะเวลาการเป็ นสมาชิกสานักหักบัญชี บริษทั ตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และคาสังของ
่
หน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ใช้บงั คับกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ทัง้ ที่ได้มกี ารประกาศใช้บงั คับในปั จจุบนั
และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือบังคับใช้ในอนาคต (ซึ่งต่ อไปนี้จะรวมเรียกว่า “กฎเกณฑ์ของหน่ วยงำนกำกับ
ดูแล”)
ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลทีก่ าหนดในวรรคหนึ่ง จนเป็ น
เหตุให้สานักหักบัญชีได้รบั ความเสียหาย บริษทั ตกลงทีจ่ ะดาเนินการหรือระงับการดาเนินการใด ๆ ตามทีส่ านักหัก
บัญชีกาหนด เพื่อบรรเทาหรือ เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึง ยินยอมให้สานักหักบัญชีดาเนินการใด ๆ
ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย หรือดาเนินการตามทีร่ ะบุไว้ในกฎเกณฑ์ของสานักหักบัญชี ตลอดจนยินยอมชาระ
ค่าปรับ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายใด ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับ
ดูแลดังกล่าว
ควำมผูกพันตำมข้อมูลรำยงำนกำรชำระหนี้
4. บริษัท ยินยอมผูกพันตามข้อมูลรายงานการชาระหนี้ท่สี านักหักบัญชีจดั ทาขึ้น และตกลงชาระหนี้และวาง
หลักประกันตามข้อมูลรายงานการชาระหนี้ ท่สี านักหักบัญชีได้นาส่งให้แก่บริษทั ทัง้ นี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขทีส่ านักหักบัญชีกาหนด
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กำรชำระหนี้ และกำรส่งมอบสิ นค้ำ
5. บริษทั ตกลงชาระหนี้ทเ่ี กิดจากการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือเกิดจากการถือครองสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้ า ดาเนินการวางหลักประกัน ปรับมูลค่าหลักประกัน (Mark to Market) และในกรณีท่มี กี ารส่งมอบสินค้า
บริษัทตกลงวางทรัพย์สนิ เพื่อการส่งมอบสินค้า (Delivery Deposit) และชาระราคาสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีส่ านักหักบัญชีกาหนด
กำรดำเนิ นกำรกรณี ผิดนัด
6. ในกรณีทบ่ี ริษทั ผิดนัดชาระหนี้ บริษทั ตกลงและยินยอมให้สานักหักบัญชีดาเนินการตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
ในกฎเกณฑ์ของสานักหักบัญชีในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับ การผิดนัดชาระหนี้จนกว่าบริษทั จะได้มกี ารชาระหนี้ทผ่ี ดิ นัด
ตลอดจนชาระค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จนครบถ้วน
กำรวำงทรัพย์สินเพือ่ ควำมมันคง
่
7. บริษทั ตกลงวางทรัพย์สนิ เพื่อความมันคง
่ ได้แก่ หลักทรัพย์เพื่อความมันคง
่ (Security Deposit) และทรัพย์สนิ
สมทบกองทุนทดแทนความเสียหาย (Clearing Fund) แก่สานักหักบัญชี ทัง้ นี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
สานักหักบัญชีกาหนด
8. บริษัทตกลงและยินยอมให้สานักหักบัญชีหรือบุคคลทีส่ านักหักบัญชีมอบหมาย เป็ นผู้มอี านาจในการบริหาร
จัดการหลักทรัพย์เพื่อความมันคง
่ (Security Deposit) ทรัพย์สนิ สมทบกองทุนทดแทนความเสียหาย (Clearing
Fund) หลักประกัน และทรัพย์สนิ เพื่อการส่งมอบสินค้า (Delivery Deposit) รวมทัง้ หลักประกันหรือทรัพย์สนิ ส่วนที่
เกิน จากจ านวนที่ส านั ก หัก บัญ ชีก าหนดให้ ส มาชิก ต้ อ งวาง ( Excess Margin) โดยส านั ก หัก บัญ ชีจ ะจั ด สรร
ผลตอบแทนทีไ่ ด้จากการบริหารจัดการหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ และหลักประกันดังกล่าวข้างต้น ตามนโยบายการลงทุน
ในกฎเกณฑ์ของสานักหักบัญชี และสานักหักบัญชีจะเรียกเก็บค่าบริการในการบริหารจัดการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขทีส่ านักหักบัญชีกาหนด
ข้อตกลงอื่น ๆ
9. บริษทั ตกลงและยินยอมให้ความร่วมมือพร้อมทัง้ อานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องสานักหัก บัญชี และ/
หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากสานักหักบัญชีในการดาเนินการใด ๆ เพื่อการตรวจสอบข้อมูล เอกสาร และหลักฐานของ
บริษัท ที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงาน ฐานะทางการเงิน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ ระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ของบริษทั การเข้าตรวจสอบระบบปฏิบตั กิ ารและวิธปี ฏิบตั ใิ นการบริหาร
ติดตาม และควบคุมความเสีย่ งและเรียกเอกสารสมุดบัญชีและหลักฐาน หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษทั ตลอดจนสอบถาม
ข้อเท็จจริงจากกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั ได้
นอกจากนี้ บริษทั รับทราบและตกลงทีจ่ ะนาส่งข้อมูลและเอกสารเพิม่ เติมตามทีส่ านักหักบัญชีร้องขอ รวมทัง้ ตกลง
และยินยอมให้สานักหักบัญชีเปิ ดเผยหรือแลกเปลีย่ นข้อมูลของบริษทั หรือของลูกค้าของบริษทั ทีเ่ กีย่ วกับการซือ้ ขาย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า การชาระหนี้ตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า การดาเนินการเพื่อบริหารความเสีย่ งเกีย่ วกับการซือ้
ขายและการชาระหนี้ตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า การดาเนินการเพื่อการส่งมอบสินค้า และการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิ
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ตามข้อกาหนดของสานักหักบัญชี รวมทัง้ การพิจารณาลงโทษสมาชิกแก่ทางการหรือหน่ วยงานอื่นเพื่อประโยชน์ใน
การกากับดูแล เช่น คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) สานักหักบัญชีสนิ ค้าหรือตัวแปรอ้างอิงในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ น
ต้น หรือเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกาหนด
10. บริษทั ตกลงและยินยอมให้สานักหักบัญชีหกั เงินจากหรือนาเงินเข้าบัญชี ท่ี Settlement Bank ตามข้อมูลเลขที่
บัญชีทบ่ี ริษทั ได้แจ้งต่อสานักหักบัญชี โดยบริษทั จะดาเนินการให้ความยินยอมแก่ Settlement Bank ในการหักเงิน
จากหรือนาเงินเข้าบัญชี ตามคาสังของส
่
านักหักบัญชี เพื่อการชาระหนี้ การวางหลักประกัน การส่งมอบสินค้าและ/
หรือการชาระราคาสินค้า ในส่วนทีเ่ ป็ นเงินสด โดยบริษทั จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด
ๆ ต่อธนาคาร อันเกิดจากการทีธ่ นาคารได้ดาเนินการตามคาสังดั
่ งกล่าวของสานักหักบัญชี
11. หากบริษทั ถูกฟ้ องเป็ นคดีลม้ ละลายหรือถูกศาลมีคาสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์ รวมถึงกรณีทบ่ี ริษทั ได้ เข้าสู่กระบวนการ
ฟื้ นฟูกจิ การ หรือในกรณีทม่ี เี หตุอ่นื ใดซึง่ อาจทาให้บริษทั ไม่สามารถดาเนินการชาระหนี้ตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ได้ตามปกติ บริษทั ตกลงให้ถอื ว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นกรณีทบ่ี ริษทั ผิดนัด และยินยอมให้สานักหักบัญชีดาเนินการ
ตามกฎเกณฑ์ของสานักหักบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการผิดนัดชาระหนี้ได้ทนั ที
12. บริษทั รับทราบและตกลงทาความเข้าใจและดูแลลูกค้าของบริษทั ในการดาเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้
ขายในตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าและการชาระหนี้ตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สานักหักบัญชีและหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
13. บรรดาข้อมูลทีส่ านักหักบัญชีมหี น้าทีจ่ ดั ส่งให้แก่บริษทั ตามคาขอนี้ บริษทั ยินยอมให้สานักหักบัญชีจดั ส่งโดย
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทส่ี านักหักบัญชีเชื่อมต่อกับบริษทั ตามระบบทีส่ านักหักบัญชีกาหนด และตกลงยอมรับว่า สานัก
หักบัญชีได้จดั ส่งข้อมูลให้แก่บริษทั โดยชอบแล้วเมื่อระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสานักหักบัญชีแสดงผลว่าได้มกี ารส่ง
ข้อมูลดังกล่าวแล้ว
14. ในการดาเนินการใด ๆ เกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลซึง่ อยู่ภายใต้หรือเกีย่ วข้องกับเอกสารฉบับนี้ บริษทั ตกลงทีจ่ ะ
ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้อง และกฎหมาย
ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
อย่างเคร่งครัด ซึง่ รวมถึงการดาเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็ น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อ่านและเข้าใจรายละเอียด
ที่ ร ะ บุ ไ ว้ ใ น ค า ป ร ะ ก า ศ เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม เ ป็ น ส่ ว น ตั ว ข อ ง ก ลุ่ ม ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
(https://www.set.or.th/th/privacy-notice) และได้ดาเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอม ในกรณีท่ี
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนดให้ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยแล้ว
ในกรณีท่ขี อบเขตการดาเนินงานใด ๆ ภายใต้หรือเกีย่ วข้องกับเอกสารฉบับนี้ เป็ นกรณีทฝ่ี ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมี
หน้าทีท่ จ่ี ะต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนไปต่างประเทศซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคล ตามคาสังของอี
่
กฝ่ ายหนึ่ง
ในกรณีดงั กล่าวทัง้ สองฝ่ ายตกลงลงนามในสัญญาเกี่ยวกับ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุ คคล (Data Processing
Agreement) ตามแบบทีส่ านักหักบัญชีกาหนด
อนึ่ง สาหรับสาเนาเอกสารแสดงตนที่บริษัทนาส่งให้แก่สานักหักบัญชีอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วาม
อ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมู่โลหิต ข้อมูลเชื้อชาติ เป็ นต้น ซึ่งเป็ นข้อมูล ทีไ่ ม่จาเป็ นต่อการให้บริการของ
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สานักหักบัญชีและสานักหักบัญชีไม่มีความประสงค์ท่จี ะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนัน้
เจ้าของเอกสารสามารถดาเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนาส่งเอกสาร
แสดงตนที่ปรากฎข้อมูลส่วนบุ คคลที่มคี วามอ่อนไหวนัน้ ให้แก่สานักหักบัญชี ทัง้ นี้ ในกรณีท่ไี ม่ได้ดาเนินการเพื่อ
ปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว สานักหักบัญชีจะถือว่าเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าว
15. บริษทั รับทราบและตกลงว่า แบบคาขอเป็ นสมาชิกสานักหักบัญชี รวมถึงข้อตกลงการสมัครเป็ นสมาชิกสานัก
หักบัญชีฉบับนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้สอดคล้องกับ กฎเกณฑ์ของสานักหักบัญชี โดยบริษัทตกลงที่จะ
นาส่งข้อมูลและเอกสารอื่น ๆ เพิม่ เติม ตามทีส่ านักหักบัญชีกาหนด
16. บริษัทรับทราบและตกลงว่า สานักหักบัญชีมีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะพิจารณาและอนุ มตั ิให้บริษัท เป็ น
สมาชิกของสานักหักบัญชี ซึ่งสานักหักบัญชีจะพิจารณาและแจ้งผลการอนุ มตั ิ ปฏิเสธ หรือกาหนดเงื่อนไขอื่นใด
เพิม่ เติมได้ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยบริษทั จะสามารถใช้สทิ ธิในฐานะสมาชิกของสาหักบัญชีได้ต่อเมื่อบริษทั ได้ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามทีส่ านักหักบัญชีกาหนด (ถ้ามี) แล้ว
------------------------------------------------------
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ข้อมูลตำมที่ สำนักหักบัญชี กำหนด
รำยชื่อผู้ประสำนงำนสำหรับกำรสมัครสมำชิ กสำนักหักบัญชีจนกระทังเริ
่ ่ มสมำชิ กภำพ
..............................................................................................................................................................
ตำแหน่ ง…………………………………………..ฝ่ ำย…..........................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์............................................หมำยเลขโทรสำร.......................................................
E- mail..................................................................................................................................................
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1.4 ทุนจดทะเบียน......................................บาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว......................................................บาท
1.5 เงินกองทุน ณ วันที.่ ..........................................
(1) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ.........................................................บาท
(2) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิคดิ เป็ นร้อยละ..................................ของหนี้สนิ ทัวไปและทรั
่
พย์สนิ ทีเ่ ป็ น
หลักประกัน
1.6 ประวัติและข้อมูลการดาเนินธุรกิจที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับการทาธุรกรรมสินค้า
อ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิงหรือธุรกรรมอนุพนั ธ์ (หากพืน้ ทีไ่ ม่เพียงพอระบุขอ้ มูล โปรดแนบเอกสาร)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
1.7 ภายในระยะเวลา 3 ปี จนถึงวันที่ย่นื ใบสมัคร บริษัทเคยหรืออยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษหรือลงโทษในฐาน
ความผิดใดๆ จากสานักงาน ก.ล.ต./ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ ธนาคารแห่งประเทศไทย/ บริษทั ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด/ บมจ. ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) / สมาคมผูป้ ระกอบวิชาชีพ
หรือหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเคยกระทาการฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์ คาสัง่ หรือหนังสือเวียนของหน่ วยงานข้างต้น
หรือไม่
❑
ไม่เคย
❑
เคย (โปรดให้รายละเอียด)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
1.8 ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) (ถ้ามี)
หน่ วยงำน

Long - Term Rating

Short – Term Rating

ข้อมูล ณ วันที่

Standard & Poor ’s
Fitch
Moody ’s Investors Service
TRIS
อื่นๆ
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1.9 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ 10 อันดับแรก ณ วันที่ ................................. ดังตารางด้านล่างนี้

ลำดับ

รำยชื่อผูถ้ ือหุ้น

สัญชำติ

จำนวนหุ้น

ร้อยละของจำนวนหุ้น
ที่ จำหน่ ำยได้ (%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
อื่นๆ
รวม

100

1.10 คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
1.10.1 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ ........................................ (ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันทีย่ ่นื ใบสมัคร)
ชื่อและชื่อสกุล
(ให้กรอกทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ)
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1.10.2 รายชื่อผูบ้ ริหารระดับผูอ้ านวยการฝ่ ายขึน้ ไปทีเ่ ป็ นผูร้ บั ผิดชอบในส่วนการประกอบธุรกิจการซือ้ ขาย
และการปฏิบตั งิ านหลังการซือ้ ขาย ในตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และประวัตขิ องแต่ละท่าน ดังนี้

ชื่อและชื่อสกุล
(ให้กรอกทัง้ ภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ)

ตำแหน่ ง

ประวัติ
กำรทำงำน

ประวัติ
กำรศึกษำ
และกำรอบรม

จำนวนหุ้น
ที่ถือ (ถ้ำมี)

อำนำจกระทำ
กำรแทนบริษทั

นอกจากนี้หากบุคคลดังกล่าว ตาม 1.10.1 และ 1.10.2 มีประวัติเกี่ยวกับการถูกกล่าวโทษหรือถูกดาเนินคดี ตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายฟอกเงิน กฎหมาย
อาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์ หรือกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการเงินอื่นใด หรือมีประวัติเสียหายหรือดาเนินกิจการใดที่มี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ให้บริษัทส่งรายละเอียด
ดังกล่าวให้แก่สานักหักบัญชี ด้วย
1.11 การประกอบธุรกิจอยู่ภายใต้การกากับดูแลของทางการหรือหน่ วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าโดย (ระบุได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
❑
ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าประเภทการเป็ นตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกีย่ วกับการทาธุรกรรมและ
การให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ซ่งึ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าพ.ศ. 2546 แล้ว ตามหนังสือของสานักงาน ก.ล.ต. ที.่ ................................
ลงวันที.่ ..................................
❑
อยู่ระหว่างการยื่นขออนุ ญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าประเภทการเป็ นตัวแทนซื้อ ขาย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกีย่ วกับการ
ทาธุรกรรมและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ซ่งึ ออกตามความใน
พระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามหนังสือ..................................................
ลงวันที่ ..........................................
* ทัง้ นี้ หากบริษทั ไม่ได้รบั อนุ ญาตประกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าประเภทการเป็ นตัวแทนซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สานักหักบัญชีสงวนสิทธิในการปฏิ
เสธไม่รบั พิจารณาคาขอเป็ นสมาชิก
์
สานักหักบัญชีของบริษทั

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

Version 004
หน้าที่ 4 จาก 9 ของเอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1
❑

ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจเป็ นผูค้ า้ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าได้โดยไม่ตอ้ งขอรับใบอนุ ญาตหรือขอ
จดทะเบี ย นจากหน่ ว ยงานก ากับ ดู แ ล ตามหนั ง สือ ..................................................
ลงวันที่ ..........................................
(ผูค้ า้ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หมายถึง ผูค้ า้ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตามกฎหมายสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า)

1.12
แผนในการกาหนดขอบเขตการประกอบธุรกิจการเป็ นตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าภายใน
ระยะเวลาประมาณ 5 ปี นับจากวันทีย่ ่นื คาขอนี้ โดยให้ระบุขอบเขตดังต่อไปนี้
❑
ประเภทของสินค้าอ้างอิง หรือตัวแปรอ้างอิง (เช่น ตราสารทางการเงิน / โลหะมีค่า /
อัตราดอกเบีย้ / ดัชนี / สินค้าเกษตร เป็ นต้น)
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
❑

ประเภทของคู่สญ
ั ญา (เช่น ผูล้ งทุนทัวไป
่ / ผูล้ งทุนสถาบัน / สถาบันการเงิน เป็ นต้น)
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

❑

ลักษณะของการทาธุรกรรม ( OTC / on exchange เป็ นต้น)
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ประเภทของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ( futures / options / forwards / swaps เป็ นต้น)
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

❑

❑

อื่นๆ
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

1.13 บริษทั อยู่ระหว่างถูกทางการหรือหน่ วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากับดูแลการเป็ นตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้า ตัวแทนซือ้ ขายสินค้าอ้างอิง หรือตัวแปรอ้างอิง ภาคทัณฑ์ หรือพักการประกอบธุรกิจเป็ นตัวแทนซื้อ
ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ตัวแทนซือ้ ขายสินค้าอ้างอิง หรือตัวแปรอ้างอิง
❑
ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)
❑
ไม่ใช่
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2. กำรบริหำรงำน
2.1 รายชื่อผูม้ อี านาจในการบริหารงานระดับผูอ้ านวยการฝ่ ายขึน้ ไป หรือเทียบเท่า หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย ทีส่ านักหัก
บัญชี สามารถติดต่อประสานงานได้
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารระบบหลังการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า.....................................................................................
(Operation Department)
ตาแหน่ง...................................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................
E- mail .................................................................................................................................................................
ฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ................................................................................................................
(Compliance Department)
ตาแหน่ง...................................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................
E- mail .................................................................................................................................................................
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน.............................................................................................................................................
(Internal Audit Department)
ตาแหน่ง..................................................................................หมายเลขโทรศัพท์..................................................
E- mail .................................................................................................................................................................
ฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง............................................................................................................................................
(Risk Management Department)
ตาแหน่ง..................................................................................หมายเลขโทรศัพท์..................................................
E- mail .................................................................................................................................................................
ฝ่ ายบัญชี...............................................................................................................................................................
(Accounting Department)
ตาแหน่ง..................................................................................หมายเลขโทรศัพท์..................................................
E- mail .................................................................................................................................................................
ฝ่ ายคอมพิวเตอร์....................................................................................................................................................
(Information Technology Department)
ตาแหน่ง...................................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................
E- mail .................................................................................................................................................................
กรณีมเี หตุขดั ข้องเกีย่ วกับการวางเงินประกัน..........................................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................ฝ่ าย…………………………………………………………..
หมายเลขโทรศัพท์..........................................................E-mail………………………………………….……………
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที.่ ...................................................................................................................................
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กรณีมเี หตุฉุกเฉินเกีย่ วกับระบบปฏิบตั กิ าร..............................................................................................................
ตาแหน่ง...........................................................................ฝ่ าย…………………………………….................……….
หมายเลขโทรศัพท์............................................................E-mail………………………………………….…………..
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที.่ ...................................................................................................................................
หมำยเหตุ กรณี บริ ษัทเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลหรือรำยละเอี ยดตำมที่ แจ้งไว้ บริ ษัทต้องแจ้งให้สำนักหักบัญชี
ทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรทันทีที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
2.2 ส่วนปฏิบตั กิ ารงานสนับสนุน (Back Office)
2.2.1 สถานทีต่ งั ้ ส่วนปฏิบตั กิ ารงานสนับสนุน
❑
ทีต่ งั ้ บริษทั
❑
สถานทีอ่ ่นื
ตัง้ อยู่เลขที.่ ...............................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์............................................................หมายเลขโทรสาร...........................................................
2.2.2 บริษทั ว่าจ้างหรือให้บุคคลอื่นปฏิบตั งิ านส่วนปฏิบตั กิ ารงานสนับสนุน (Back Office) แทนบริษทั
หรือไม่
ไม่
❑
ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)
ชื่อบุคคลทีป่ ฏิบตั งิ านส่วนปฏิบตั กิ ารงานสนับสนุน (Back Office) แทนบริษทั คือ
บริษทั ....................................................................................................................................................................
เลขที.่ ....................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์............................................................หมายเลขโทรสาร...........................................................
E-mail...................................................................................................................................................................
ชื่อผูต้ ดิ ต่อประสานงาน...........................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.............................................................E-mail..........................................................................
❑

2.2.3 จานวนและ Specification ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทีใ่ ช้เพื่อรองรับระบบปฏิบตั งิ านหลังการซื้อขาย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2.2.4 ระบุช่อื โปรแกรม Software Standard ของระบบปฏิบตั ิการ (Operating System) เช่น Window
version และ software อื่นๆ ทีใ่ ช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในข้อ 2.2.1 หรือข้อ 2.2.2
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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2.2.5 อธิบายถึงโครงสร้างระบบเชื่อมต่อ (Network Infrastructure) และลักษณะการเชื่อมต่อระหว่าง
บริษัท และส านั ก หัก บัญ ชี และระหว่ า งบริษัท กับ สาขาของบริษัท พร้อ มทัง้ ระบุ แ ผนภาพแสดงจ านวนเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ทงั ้ หมด และการเชื่อมต่อดังกล่าว
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2.2.6 อธิบายถึงวิธี และระบบในการป้ องกันความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (Security Policy)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2.2.7 ระบุช่อื ผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการระบบปฏิบตั กิ าร (Software Vendor)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2.2.8 ระบุช่อื ชุดคาสังระบบปฏิ
่
บตั กิ าร (Software Application) และ Version
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2.3 การชาระหนี้ การวางหลักประกัน และการวางทรัพย์สนิ เพื่อการส่งมอบสินค้า ตามรายงานการชาระหนี้ตาม
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
บริษทั มีความประสงค์ให้สานักหักบัญชีหกั เงินจากหรือนาเงินเข้าบัญชีธนาคารตามข้อมูลด้านล่างนี้เพื่อการ
ชาระหนี้ รับชาระหนี้ การวางหลักประกัน และการวางทรัพย์สนิ เพื่อการส่งมอบสินค้า ตามรายงานการชาระหนี้ตาม
สัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ส านั ก หัก บัญ ชีน าส่ ง ให้แ ก่ บ ริษัท หรือ ตามความประสงค์ข องสมาชิก ในการขอถอน
หลักประกันหรือทรัพย์สนิ ส่วนทีเ่ กินจากจานวนที่สานักหักบัญชีกาหนดให้สมาชิกต้องวาง (Excess Margin) หรือ
เพื่อการคืนผลตอบแทนในหลักประกันของสมาชิก
❑
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
- บัญชีของสมาชิก (House Account)
ชื่อบัญชี.....................................................................................................................................
บัญชีเลขที.่ .........................................................ประเภทบัญชี...................................................
สาขา..................................................................เปิ ดบัญชีตงั ้ แต่วนั ที.่ ........................................
- บัญชีของลูกค้าของสมาชิก (Client Account)
ชื่อบัญชี.....................................................................................................................................
บัญชีเลขที.่ .........................................................ประเภทบัญชี...................................................
สาขา..................................................................เปิ ดบัญชีตงั ้ แต่วนั ที.่ ........................................
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❑

ธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน)
- บัญชีของสมาชิก (House Account)
ชื่อบัญชี.....................................................................................................................................
บัญชีเลขที.่ .........................................................ประเภทบัญชี...................................................
สาขา..................................................................เปิ ดบัญชีตงั ้ แต่วนั ที.่ ........................................
- บัญชีของลูกค้าของสมาชิก (Client Account)
ชื่อบัญชี.....................................................................................................................................
บัญชีเลขที.่ .........................................................ประเภทบัญชี...................................................
สาขา..................................................................เปิ ดบัญชีตงั ้ แต่วนั ที.่ ........................................

❑

ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
- บัญชีของสมาชิก (House Account)
ชื่อบัญชี.....................................................................................................................................
บัญชีเลขที.่ .........................................................ประเภทบัญชี...................................................
สาขา..................................................................เปิ ดบัญชีตงั ้ แต่วนั ที.่ ........................................
- บัญชีของลูกค้าของสมาชิก (Client Account)
ชื่อบัญชี.....................................................................................................................................
บัญชีเลขที.่ .........................................................ประเภทบัญชี...................................................
สาขา..................................................................เปิ ดบัญชีตงั ้ แต่วนั ที.่ ........................................

หมำยเหตุ
1. โปรดเลือกธนาคารใดธนาคารหนึ่ง โดยบัญชีของสมาชิก (House Account) กับบัญชีของลูกค้าของสมาชิก
(Client Account) ต้องเป็ นบัญชีของธนาคารเดียวกันเท่านัน้
2. ต้องเป็ นบัญชีทเ่ี ปิ ดเพื่อการชาระหนี้ ตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเท่านัน้ และไม่เป็ นบัญชีเดียวกับที่บริษทั ใช้
เพื่อการชาระราคาหรือชาระหนี้สาหรับการซือ้ ขายหลักทรัพย์
3. สาหรับการเปิ ดบัญชีของลูกค้าของสมาชิก ต้องระบุช่อื บัญชีให้ชดั เจนว่า “บริษทั ……………เพื่อลูกค้า”
4. การบริหารความเสีย่ ง
• โปรดอธิบายนโยบาย มาตรการบริหารและควบคุมความเสีย่ ง ตามทีร่ ะบุในข้อ 7 เอกสารแนบ 2
• โปรดอธิบาย ขัน้ ตอน วิธกี ารดาเนินการเกีย่ วกับการบริหาร การติดตาม และควบคุมความเสีย่ งของ
บริษทั ในแบบสอบถามการบริหารความเสีย่ งและการปฏิบตั งิ านของบริษทั ทีป่ รากฏในเอกสารแนบ 3
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เอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอเป็ นสมำชิ กของสำนักหักบัญชี
บริษทั ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาของสานักหักบัญชี ดังนี้ (โปรดทำเครือ่ งหมำย )


หลักฐานการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ สาเนาหนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษทั และ
บัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันทีย่ ่นื คาขอเป็ นสมาชิก



สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผูม้ อี านาจลงนามของบริษทั



หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนบริษทั พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
ของกรรมการผูม้ อบอานาจและผูร้ บั มอบอานาจ (กรณีมอบอานาจ)



สาเนาใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ใน
กรณีท่บี ริษัทอยู่ระหว่างการขอรับใบอนุ ญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นาส่งสาเนาเอกสารที่บริษัทใช้
ประกอบการยื่นขอรับใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 1 ชุด มาแสดง พร้อมทัง้ แจ้งวันทีน่ าส่งสานักงาน ก.ล.ต.)



สาเนาหลักฐานทีแ่ สดงได้ว่าบริษทั มีเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร (Operating Officer) เจ้าหน้าทีก่ ากับดูแลการปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนด หนังสือเวียนและคาสังของส
่
านักหักบัญชี (Compliance Officer) เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายใน
(Internal Auditor) และเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง (Risk Management Officer) ตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักหัก
บัญชีกาหนด หรือสาเนาหลักฐานทีแ่ สดงได้ว่าบริษทั อยู่ในระหว่างพิจารณารับสมัครบุคคลใดเพื่อปฏิบตั งิ าน
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักหักบัญชีกาหนด



สาเนาหลักฐานทีแ่ สดงว่าบริษทั เป็ นสมาชิกตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือหลักฐานทีแ่ สดงว่าอยู่ในระหว่าง
ยื่นคาขอเป็ นสมาชิกของตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า



สาเนาหลักฐานเกี่ยวกับฐานะการเงิน เช่น งบการเงินงวด 6 เดือน รายงานประจาปี ฉบับล่าสุด ซึ่งต้องเป็ น
ฉบับทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น



สาเนารายงานการคานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital) หรืออัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่อง
สุทธิต่อหนี้สนิ ทัวไป
่ (Net Capital Ratio) และ/หรือ อัตราส่วนเงินกองทุนต่ อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio or
Capital Adequacy Ratio) หรือดารงเงินกองทุนอื่นในทานองเดียวกับกองทุนดังกล่าวของบริษทั โดยต้องเป็ น
สาเนารายงานฉบับรายวันจานวน 7 วันทาการติดต่อกัน หรือเป็ นสาเนารายงานทีห่ น่ วยงานทีก่ ากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั กาหนดให้ตอ้ งคานวณเป็ นประจาตามรอบระยะเวลาจานวน 7 งวดติดต่อกัน ก่อนวัน
ยื่นคาขอสมัครเป็ นสมาชิก



รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่สามารถแสดงได้ว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่มปี ระสิทธิภาพ
อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) นโยบายและมาตรการในการบริหารความเสีย่ งทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทัง้ ขัน้ ตอนในการให้ความ
เห็นชอบและการแก้ไขเปลีย่ นแปลงนโยบายและมาตรการดังกล่าว
(2) นโยบายและมาตรการในการบริห ารความเสี่ย งในด้า น credit risk, market risk, legal risk และ
operational risk
(3) ระบบทีเ่ หมาะสมและเชื่อถือได้ในการบันทึกข้อมูล การรายงานข้อมูลต่อผูบ้ ริหาร การป้ องกันการล่วงรู้
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานทีม่ ผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน (Chinese Wall) และการควบคุมการปฏิบตั งิ าน
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(4)


ขัน้ ตอนและวิธกี ารในการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามให้มกี ารดาเนินงานตามนโยบายมาตรการ
และระบบทีว่ างไว้
สาเนาแผนรองรับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยต้องระบุลกั ษณะเหตุการณ์ทเ่ี ป็ นเหตุฉุกเฉินอย่างชัดเจนไว้ในแผน
ดังกล่าวด้วย



สาเนาหลักฐานทีแ่ สดงความพร้อมของระบบงานด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ของผูส้ มัคร
ที่สามารถเชื่อมต่ อ กับระบบคอมพิวเตอร์ของสานักหัก บัญชี รวมถึงระบบปฏิบ ัติการอื่น ที่จาเป็ นต่ อการ
ปฏิบตั งิ านหลังการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีส่ านักหักบัญชีจดั ให้มขี น้ึ



สาเนาหลักฐานทีแ่ สดงความพร้อมของระบบรายงานฐานะการเงินของบริษทั



สาเนาหลักฐานทีแ่ สดงว่าบริษทั มีสานักงานและอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานต่างๆ ทีเ่ พียงพอแสดงได้ว่าบริษทั
มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ




สาเนาเลขทีบ่ ญ
ั ชีเงินฝากธนาคารทีส่ มาชิกใช้บริการ Settlement Bank เพื่อการชาระหนี้กบั สานักหักบัญชี
สาเนาคายินยอมให้ธนาคารทีส่ มาชิกใช้บริการ Settlement Bank หักเงินจากหรือนาเงินเข้าบัญชี ตามคาสัง่
ของสานักหักบัญชี
สาเนาเอกสารการได้รบั อนุ มตั วิ งเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft Loan) หรือเงินกูร้ ะหว่างวัน (Intraday Loan)
จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้งานชาระหนี้สญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้า กับบริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย)
จากัด
สาเนาหลักฐานการวางหลักทรัพย์เพื่อความมันคง
่ (Security Deposit) และ ทรัพย์สนิ สมทบกองทุนทดแทน
ความเสียหาย (Clearing Fund) ในระบบการชาระหนี้ของสานักหักบัญชีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า
สาเนาหลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี สมาชิกภาพ สานักหักบัญชีสญ
ั ญา
ซือ้ ขายล่วงหน้า
เอกสารและหลักฐานอื่น ได้แก่
(1) แผนผังโครงสร้างองค์กร
(2) รายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินงาน แผนธุรกิจ ของบริษัท โดยให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขต
การประกอบธุรกรรมสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของบริษทั ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
(3) รายละเอียดเกีย่ วกับระบบตรวจสอบและควบคุมฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของบัญชีของสมาชิก
(House Account) บัญชีของลูกค้ารวมของสมาชิก (Omnibus Client Account) และ/หรือ บัญชีของ
ลูกค้าแต่ละรายของสมาชิก (Individual Client Account)
(4) เอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั เห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณารับบริษทั เข้าเป็ นสมาชิกของสานักหักบัญชี







หมำยเหตุ:
1. ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู้สมัครลงนามในแบบคาขอและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อ งให้
ครบถ้วนทุกหน้า พร้อมทัง้ ประทับตราของบริษทั (ถ้ามี) และกรณีเอกสารของผูส้ มัครเป็ นสาเนาเอกสาร ให้ลง
นามรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
2. ในกรณีท่เี อกสารประกอบการขอสมัครเป็ นสมาชิกสานักหักบัญชีท่นี าส่งให้แก่สานักหักบัญชีปรากฏข้อมูล
ส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมู่โลหิต ข้อมูลเชือ้ ชาติ
เป็ นต้น ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ไม่จาเป็ นต่อการพิจารณารับสมาชิก และสานักหักบัญชีไม่มคี วามประสงค์ท่จี ะเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วามอ่อนไหวดังกล่าว จึงขอให้บริษัทดาเนินการให้เจ้าของเอกสารขีดฆ่าเพื่อปกปิ ด
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ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวก่อนนาส่งเอกสารให้แก่ สานักหักบัญชี ทัง้ นี้ หากเจ้าของเอกสารไม่ได้ขดี
ฆ่าเพื่อปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวบนเอกสารดังกล่าว สานักหักบัญชีจะถือว่าเจ้าของเอกสารได้
ให้ความยินยอมแก่สานักหักบัญชีในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าว
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แบบสอบถำมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงและกำรปฏิ บตั ิ งำนของบริ ษทั
หมายเหตุ : เพื่อให้สานักหักบัญชีมีข้อมูลที่เพียงพอสาหรับการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในการสมัครเป็ น
สมาชิกของสานักหักบัญชี บริษทั สามารถจัดทาเอกสารประกอบเพื่ออธิบายข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการบริหารความ
เสี่ยงและการปฏิบตั ิงานของบริษัท ในแต่ละหัวข้อ หรืออาจจัดทาเอกสารอธิบายการบริหารความเสี่ยงและการ
ปฏิบตั งิ านของบริษทั ขึน้ ใหม่ เพื่อระบุขอ้ มูลของบริษทั ให้ครบถ้วน โดยพิจารณาเรียงลาดับหัวข้อตามเนื้อหาทีร่ ะบุ
ในแบบสอบถามฉบับนี้ (บริษัทไม่จาเป็ นต้องใช้แบบฟอร์มเอกสารแนบ 3 ของสานักหักบัญชีกไ็ ด้ แต่เอกสารที่
บริษทั จัดทาขึน้ ใหม่ตอ้ งมีรายการข้อมูลครบถ้วนตามหัวข้อทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบ 3)

1.

โปรดอธิบาย ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ การบริหาร
จัดการในกรณีท่มี ผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน (conflict of interest) รวมทัง้ ระบบการ check-balance
ระหว่างฝ่ ายงานต่าง ๆ ดังนี้
❑
ฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Department)
❑
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department)
❑
ฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ (Compliance Department)
❑
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารหลังการซือ้ ขาย (Back Office Department)
❑
ฝ่ ายดูแลการซือ้ ขาย (Trading Department) สาหรับบัญชีการลงทุนของบริษทั
❑
ฝ่ ายการตลาด (Marketing Department) สาหรับบัญชีลกู ค้าของบริษทั
❑
ฝ่ ายอื่น ๆ ทีอ่ าจจะเกี่ยวข้องต่อการประกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (โปรดระบุ)

2.

ในความคิดเห็นของบริษัท ระบบ/วิธกี าร บริหารความเสี่ยงของบริษทั ในธุรกรรมสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าประกอบด้วยเรือ่ งอะไรบ้าง โปรดอธิบาย
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3.

ระบบริหารความเสีย่ งในธุรกรรมสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า เป็ นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงใน
ระดับองค์กรรวมของบริษทั (Enterprise-wide risk management) หรือ แยกออกจากกัน ถ้าเป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ของ การบริห ารความเสี่ย งในระดับ องค์ ก รรวมของบริษัท (Enterprise-wide risk
management) โปรดอธิบาย นโยบาย หลักการ วิธกี ารกาหนดโยบาย ตลอดจนการตรวจสอบ
ควบคุม กากับดูแลให้เป็ นไปตามนโยบาย

4.

การทบทวน นโยบาย และระบบบริหารความเสีย่ ง
❑
ความถีใ่ นการทบทวน วิธกี าร/ระบบบริหารความเสีย่ งของบริษทั
❑
ปั จจัย หรือตัวชี้ (Indicator) อะไรบ้างที่ใช้บ่งชี้ถึงความจาเป็ นในการทบทวนนโยบาย
วิธกี าร/ระบบบริหารความเสีย่ ง

5.

ระบบบริหารความเสี่ยงที่บริษัทใช้สาหรับธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า มีการเชื่อมต่อกับ
ระบบรับคาสังซื
่ อ้ ขาย และ/หรือ กับระบบหลังการซือ้ ขาย หรือไม่ อย่างไร (real time, batch)
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6.

บริษทั มี Software ในการบริหารความเสี่ยง หรือไม่ พัฒนาโดยหน่ วยงานใด (หน่ วยงานภายใน
บริษทั , จัดจ้างหน่ วยงานภายนอก พัฒนาระบบตามที่บริษทั กาหนด หรือ Software สาเร็จรูป
โปรดระบุช่อื )

7.

ระบบบริหารความเสีย่ ง ระบบการวางหลักประกัน การตรวจสอบวงเงินหลักประกันของลูกค้า ที่
บริษัทมีนัน้ สามารถเชื่อ มโยงกับ ระบบติดตาม ดูแล ฐานะการซื้อ ขายในบัญ ชีของสมาชิก
(House Account) หรือบัญชีของลูกค้าของสมาชิก (Client Account) หรือไม่ อย่างไร

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

Version 004
หน้าที่ 3 จาก 10 ของเอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 3

8.

บริษทั ใช้ สมมติฐาน “what if” ของการเปลีย่ นแปลง “ราคา” และ “ความผันผวน” ในแบบจาลอง
สาหรับการถือครอง account portfolios ในระบบบริหารความเสีย่ งหรือไม่ อย่างไร
a. ไม่มเี ลย
b. มีสาหรับบางบัญชี เช่น บัญชีเงินลงทุนของบริษัท (House Account) หรือ บัญชีลูกค้า
(โปรดระบุ)
c. ทุกบัญชี
d. สาหรับบัญชีทม่ี ฐี านะเกินกว่าเกณฑ์ทบ่ี ริษทั กาหนด (บริษทั กาหนดเกณฑ์อย่างไร)

9.

วงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารพาณิชย์ (Overdraft Loan) หรือเงินกูร้ ะหว่างวัน (Intra-day Loan)
❑
บริษทั มีการทาสัญญาเพื่อขอเปิ ดวงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารพาณิชย์ (Overdraft Loan)
หรือเงินกู้ระหว่างวัน (Intra-day Loan) หรือไม่ เป็ นจานวนกี่แห่ง เป็ นจานวนเท่าใด ใช้
สาหรับธุรกรรมใดบ้าง
❑
มีปัจจัยในการกาหนดวงเงินทีจ่ ดั สรรในแต่ละธุรกรรมอย่างไร
❑
บริษัทมีความจานงจะขอเปิ ดวงเงินเบิกเกินบัญชี หรือ เงินกู้ระหว่างวันสาหรับธุรกรรม
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าหรือไม่ เป็ นจานวนเท่าใด

10. บริษทั ทบทวนความต้องการวงเงินเบิกเกินบัญชี หรือวงเงินกูร้ ะหว่างวัน บ่อยเพียงใด
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11. บริษทั มีเงินทุนเพียงพอทีจ่ ะจ่ายสารองให้แก่ลกู ค้าของบริษทั ถ้าบัญชีลูกค้าของบริษทั (Client
Account) ถูกเรียกให้วางเงินประกันระหว่างวันหรือไม่ อย่างไร

12. ถ้าบริษทั มีความจาเป็ นเร่งด่วนทีจ่ ะต้องใช้เงิน แหล่งเงินทุนของบริษทั มาจากทีใ่ ด

13. บริษัท มีแ บบจ าลอง stress test เพื่อ ทดสอบหาความเสีย หายที่อ าจจะเกิด ขึ้น ในบัญ ชีของ
สมาชิก (House Account) และ/หรือบัญชีของลูกค้าของสมาชิก (Client Account) หรือไม่
❑
กาหนด Stress Scenario เป็ นอะไรบ้าง อย่างไร
❑
ทาการทดสอบ Stress Test บ่อยเพียงใด
❑
ปั จจัยอะไรทีจ่ ะทาให้บริษทั ทบทวนแบบจาลอง stress test

14. บริษัทมีแ หล่ งเงินทุนส ารองส าหรับรองรับภาระผูกพันที่เกิดจากการส่ งรายการซื้อ ขายของ
บริษทั ไปยังบริษทั รายอื่นทีไ่ ม่ได้รบั การตอบรับหรือไม่ อย่างไร (unaccepted give-up trades)
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15. ระบบของบริษทั มีความสามารถในการประมาณการหรือคาดการณ์ มูลค่าหลักประกัน สาหรับ
ฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มแี นวโน้มว่าจะสร้างภาระผูกพันต่อบริษทั (potential positions)
(มูล ค่ า หลัก ประกัน นี้ จ ะต้ อ งรวมถึง intra-day margin call ที่อ าจจะถู ก เรีย กด้ว ย) หรือ ไม่
อย่างไร

16. บริษทั ติดตาม ดูแล (monitor) การกระจุกตัวของ position (position concentration) ของลูกค้า
แต่ละราย (End Client) และของบัญชีของลูกค้ารวมของสมาชิก (Omnibus Client Account)
อย่างไร

17. บริษทั กาหนดเกณฑ์ขนั ้ ต่ าสาหรับ การบังคับใช้ position concentration หรือไม่ เท่าไร กาหนด
อย่างไร ใช้ปัจจัยอะไรเป็ นเกณฑ์

18. มาตรการหรือวิธกี ารอะไรทีบ่ ริษทั จะดาเนินการในกรณีทเ่ี กิด position concentration ในบัญชีของ
ลูกค้าแต่ ละรายของสมาชิก (Individual Client Account) หรือบัญชีของลูกค้ารวมของสมาชิก
(Omnibus Client Account)
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19. ปั จจัยอะไรที่บริษัทคิดว่ าจะต้องค านึ งถึงมากที่สุ ดในการท าธุ รกรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อ ขาย
ล่วงหน้า

20. บริษัทมีนโยบายกาหนดคุณสมบัติทางการเงินของลูกค้า หรือข้อกาหนดเรื่องสภาพคล่องของ
ลูกค้า หรือไม่ อย่างไร ความถีใ่ นการทบทวน credit risk เป็ นอย่างไร

21. บริษทั ใช้ขอ้ มูลใดในการประเมินฐานะการเงินของลูกค้า

22. การกาหนด trading limit สาหรับบัญชีลกู ค้า
❑
บริษทั มีการกาหนด trading limit สาหรับบัญชีของลูกค้าแต่ละรายของสมาชิก (Individual
Client Account) หรือไม่ อย่างไร
❑
บริษัทติดตาม ดูแล (monitor) ให้เป็ นไปตาม trading limit ที่ กาหนดไว้ (set) หรือ ไม่
อย่างไร
❑
บริษทั ใช้ปัจจัยอะไร เป็ นเกณฑ์ในการทบทวน trading limit (เช่น cumulative losses)
❑
ความถีใ่ นการทบทวน trading limit เป็ นเท่าใด
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23. บุคคล หน่วยงาน ฝ่ ายงานใด ทีท่ าหน้าทบทวน ฐานะการเงินของลูกค้า

24. การด าเนิ นการเมื่อลูกค้าของบริษัทผิดนัดวางหลักประกัน หรือ ผิดนัดช าระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์
❑ บุคคล หน่ วยงาน ฝ่ ายงานใด ทีท
่ าหน้าทีใ่ นการดาเนินการหากลูกค้าผิดนัดวางหลักประกัน
หรือผิดนัดชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
❑ โปรดอธิบายแนวทาง กระบวนการ และระยะเวลาทัง
้ หมดที่บริษัทใช้ดาเนินการในปั จจุบนั
กรณีทล่ี กู ค้าผิดนัดชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
❑ โปรดอธิบายการดาเนินการและระยะเวลาในการดาเนินการหากลูกค้าผิดนัดวางหลักประกัน

25. บริษทั มีเกณฑ์สาหรับการห้ามทาธุรกรรมของลูกค้าหรือไม่ อย่างไร
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26. การกาหนด open position ในบัญชีลกู ค้า
❑ บริษ ัท ก าหนด open position ในบัญ ชีข องลู ก ค้า แต่ ล ะรายของสมาชิก (Individual Client
Account) หรือไม่ ใช้ปัจจัยอะไรเป็ นตัวกาหนด open position ในบัญชีของลูกค้าแต่ล ะราย
ของสมาชิก (individual Client Account)
❑
ความถีใ่ นการทบทวนเป็ นเท่าใด?

27. วิธดี าเนินการเมือ่ ลูกค้ามี position เกินกว่า position limit ทีบ่ ริษทั กาหนด

28. บริษทั มีขอ้ กาหนด หรือเงือ่ นไข ในการบังคับล้างฐานะของลูกค้าแต่ละราย (End Client) หรือไม่
อย่างไร

29. จ า น ว น บุ ค ล า ก ร ด้ า น back office ที่ ร ั บ ผิ ด ช อ บ ใ น แ ต่ ล ะ เ รื่ อ ง ( trade allocation, trade
reconciliation, margin, position limits, preparation and maintenance of books and record)
มีกท่ี ่าน
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30. ในกระบวนการ reconcile ฐานะในบัญชีของสมาชิก (House Account) และบัญชีของลูกค้าบริษัท
สอดคล้องกับกาหนดเวลาของสานักหักบัญชีหรือไม่ มีวธิ กี าร และระยะเวลาทีใ่ ช้ อย่างไร

31. อุปสรรคทีส่ าคัญทีส่ ุดต่อการดาเนินการตามกาหนดเวลา (schedule) ของสานักหักบัญชี

32. มีเหตุใดบ้างทีอ่ าจทาให้การทารายการ give-up ไม่เสร็จสิน้ ภายในวันทีซ่ อ้ื ขาย?

33. บริษทั มีการจัดเตรียมระบบสารองและแผนปฏิบตั กิ ารเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเมื่อระบบปฏิบตั กิ าร
หลักมีปัญหาหรือไม่ อย่างไร และคาดว่าจะมีการซักซ้อมแผนดังกล่าวปี ละกีค่ รัง้
❑
มีวธิ ปี ฏิบตั เิ ขียนไว้ชดั เจนหรือไม่
❑
มีการกาหนดเหตุการณ์ทจ่ี ะเป็ นเหตุให้กระบวนการทางานย้ายไปใช้ระบบสารอง
❑
มีการกาหนดขัน้ ตอน ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ และ contact person

34. ในการโอนย้ายระบบปฏิบตั กิ ารหลักไปยังระบบปฏิบตั กิ ารสารอง บริษทั คาดว่าจะใช้เวลานานเท่าใด
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แบบแจ้งควำมประสงค์เพื่อกำรวำงหลักประกันเป็ นหลักทรัพย์
เขียนที่ ………………………………………….…………
วันที่
เรียน

………………………………………….…………

กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด

ข้าพเจ้า บริษทั บล................................................................................... (ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมำชิ ก”) โดย
..................................................................................................... ตาแหน่ง............................................................และ
...................................................................................................... ตาแหน่ง............................................................
ในฐานะสมาชิก บริษัท สานัก หัก บัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด (ซึ่ง ต่ อ ไปนี้ จะเรียกว่า “สำนั กหักบัญชี ”) เลขที่สมาชิก
(Participant no.) ……………… ขอแจ้ ง ความประสงค์ ต่ อ ส านั ก หั ก บั ญ ชี เ พื่ อ วางหลั ก ประกั น เป็ นหลั ก ทรั พ ย์
(Non-cash collateral) สาหรับรองรับการดาเนินธุรกรรมในกรณีดงั ต่อไปนี้
 ธุรกรรมในตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้

และ/หรือ

 ธุรกรรมในตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า

เพื่อให้การดาเนินธุรกรรมการวางหลักทรัพย์เป็ นหลักประกันตามที่ขา้ พเจ้าแจ้งความประสงค์ขา้ งต้นเป็ นไปด้วย
ความราบรื่น ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมในการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการเก็บรักษาหลักทรัพย์ท่ขี า้ พเจ้านามาวางเป็ นหลักประกันกับสานักหักบัญชี สานักหัก
บัญชีจะแยกบัญชีในการเก็บรักษาหลักประกันของสมาชิกแต่ละรายแยกเป็ นบัญชีหลักประกันเพื่อสมาชิก กับ
บัญชีหลักประกันเพื่อลูกค้าของสมาชิก
2. ในการวางและคืนหลักประกันทีเ่ ป็ นหลักทรัพย์และการดาเนินการอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง ข้าพเจ้ายินยอมให้สานักหัก
บัญชีหรือบุคคลทีส่ านักหักบัญชีมอบหมายดาเนินการโอนและ/หรือรับโอนหลักทรัพย์จากบัญชีฝากหลักทรัพย์
เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ท่ซี ้อื ขาย (Settlement Account) ของข้าพเจ้า และ/หรือลูกค้าของ
ข้า พเจ้า เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ท่ีสานักหักบัญชีเปิ ดไว้ก ับศูนย์ร ับฝากเพื่อวัตถุ ประสงค์ในการเก็บรักษา
หลักประกันของสมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิก แล้วแต่กรณี
3. กรณีทม่ี กี ารจ่ายสิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ทว่ี างเป็ นหลักประกัน และสานักหักบัญชีพจิ ารณาแล้วเห็นควรให้มี
การจ่ายคืนสิทธิประโยชน์หลังหักค่าใช้จ่ายและภาระภาษีท่เี กี่ยวข้อง ข้าพเจ้ายินยอมให้สานักหักบัญชีหรือ
บุคคลที่สานักหักบัญชีมอบหมายใช้ขอ้ มูลตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ เพื่อดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการจ่าย
สิท ธิป ระโยชน์ ดงั กล่ า ว รวมถึง การรับโอนหลัก ทรัพ ย์จ ากการจ่ายสิทธิประโยชน์ ในหลักทรัพย์ท่วี างเป็ น
หลักประกันเข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ทซ่ี อ้ื ขาย (Settlement Account)
ของข้าพเจ้าและ/หรือลูกค้าของข้าพเจ้าแล้วแต่กรณี โดยระบุทม่ี าของผลประโยชน์ตาม Brokerage Account
เพื่อให้สมาชิกทราบว่าเป็ นสิทธิประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากบัญชีหลักประกัน โดยทีโ่ ครงสร้างของ Brokerage Account
มี 7 หลัก ดังนี้
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- หลักที่ 1 – 3 คือ Participant no. ของสานักหักบัญชี (999)
- หลักที่ 4 – 6 คือ Participant no. ของสมาชิก
- หลักที่ 7 เป็ นเลข 1 หรือ 2 โดยที่ 1 คือ Proprietary account และ 2 คือ Client account
4. ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าและ/หรือลูกค้าของข้าพเจ้าอาจถูกตัดสิทธิทจ่ี ะได้รบั สิทธิประโยชน์จากหลักทรัพย์ท่ี
วางเป็ นหลักประกัน อัน เนื่ องมาจากหลักทรัพย์ท่ีวางเป็ นหลักประกันนั น้ ไม่ ตรงกับสัญชาติของเจ้าของ
หลักทรัพย์ หรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และข้าพเจ้าตกลงจะไม่ยกเหตุดงั กล่าวมา
เป็ นข้ออ้างในการเรียกร้องสิทธิประโยชน์หรือค่าชดเชยใดๆ จากสานักหักบัญชีและ/หรือบุคคลทีส่ านักหักบัญชี
มอบหมาย
5. ในการจ่ายสิทธิประโยชน์ท่เี ป็ นเงิน สานักหักบัญชีหรือบุคคลทีส่ านักหักบัญชีมอบหมายอาจจ่ายเป็ นเช็คหรือ
โอนเข้าบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินตามเงื่อนไขการจ่ายสิทธิประโยชน์ของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ และ/
หรือ เงื่อนไขของสถาบันการเงิน และในกรณีทก่ี ารจ่ายสิทธิประโยชน์ดงั กล่าวมีมลู ค่าเกินกว่าเงื่อนไขทีส่ ถาบัน
การเงินกาหนด สานักหักบัญชีและ/หรือบุคคลทีส่ านักหักบัญชีมอบหมายอาจดาเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ท่ี
เป็ นเงินดังกล่าวในรูปแบบเช็คตามรายชื่อผูถ้ อื หลักทรัพย์ทร่ี ะบุไว้ในแบบแจ้งความประสงค์ฉบับนี้
อนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการของสานักหักบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวาง
หลักประกัน ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ พร้อมทัง้ แนบสาเนาหน้าสมุดบัญชี / Bank Statement ทีป่ รากฏชื่อและเลขที่
บัญชีของผูถ้ อื หลักทรัพย์มายังสานักหักบัญชีดว้ ย เพื่อให้สานักหักบัญชีใช้เป็ นข้อมูลในการบันทึกการวางหลักประกันเป็ น
หลักทรัพย์ (Non-cash collateral) ทัง้ ในตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้และ/หรือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการ
ดาเนินการอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รวมถึงการนาส่งข้อมูลเพื่อการบันทึกเป็ นส่วนหนึ่งของสมุดทะเบียนผูถ้ อื หลักทรัพย์ในกรณีทม่ี ี
การจ่ายสิทธิประโยชน์ ในหลักทรัพย์ ท่วี างเป็ นหลักประกัน และสานักหักบัญชีพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการจ่ายคืนสิทธิ
ประโยชน์ดงั กล่าว
1. ข้อมูลผูถ้ ือหลักทรัพย์ที่วำงหลักประกันในบัญชีฝำกหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชีสำหรับกำรเก็บรักษำ
หลักประกันของลูกค้ำของสมำชิ ก (TCH Collateral for Member’s Client Account)
• ชื่อผูถ้ อื หลักทรัพย์
(ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………………….…
(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………………………
• ทีอ่ ยู่…………………………………………………………………………………………………………………
รหัสไปรษณีย…
์ …………………………………………จังหวัด …………………………………………………
• ประเภทนิตบิ ุคคล
 นิตบิ ุคคลในประเทศ
 นิตบิ ุคคลต่างประเทศ
•
•
•
•

ทะเบียนนิตบิ ุคคลเลขที…
่ …………………………………………………………………………………………..
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี…………………………………………………………………………………………….
สัญชาติ……………………………………………………………………………………………………………..
การรับเงินปั นผล และสิทธิประโยชน์อ่นื ใดทีเ่ ป็ นเงิน (สาหรับตราสารทุน)
 เข้าบัญชีธนาคาร
ชื่อธนาคาร (เฉพาะทีม่ สี าขาในประเทศไทยเท่านัน้ ) …………………………………………………..……
เลขทีบ่ ญ
ั ชีธนาคาร ………………………..…………………………………………………………...……..
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• การรับเงินปั นผล และสิทธิประโยชน์อ่นื ใดทีเ่ ป็ นเงิน
(สาหรับพันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย)
 เข้าบัญชีธนาคาร
ชื่อธนาคาร (เฉพาะทีม่ สี าขาในประเทศไทยเท่านัน้ ) ……………………………………………………....
เลขทีบ่ ญ
ั ชีธนาคาร……………………..…………………………………………………………………......
• การหัก Withholding Tax สาหรับ Property fund
 หักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
 ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย
• การรับเงินสดส่วนต่างสาหรับกรณี Derivatives warrant หมดอายุและเป็ น In the money
 รับเงินสดส่วนต่าง
 ไม่รบั เงินสดส่วนต่าง
2. ข้อมูลผูถ้ ือหลักทรัพย์ที่วำงหลักประกันในบัญชีฝำกหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชีสำหรับกำรเก็บรักษำ
หลักประกันของสมำชิ ก (TCH Collateral for Member’s Proprietary Account)
• ชื่อผูถ้ อื หลักทรัพย์ (บริษทั สมาชิก)
(ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………….…………
(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………………………
• ทีอ่ ยู่……………………………………………………………………………………………………….……...…
รหัสไปรษณีย…
์ …………………………………………จังหวัด …………………………………………………
• ประเภทนิตบิ ุคคล
 นิตบิ ุคคลในประเทศ
 นิตบิ ุคคลต่างประเทศ
• ทะเบียนนิตบิ ุคคลเลขที…
่ ………………………………………………………………………………………….
• เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี……………………………………………………………………………………….……
• สัญชาติ……………………………………………………………………………………………………………..
• การรับเงินปั นผล และสิทธิประโยชน์อ่นื ใดทีเ่ ป็ นเงิน (สาหรับตราสารทุน)
 เข้าบัญชีธนาคาร
ชื่อธนาคาร (เฉพาะทีม่ สี าขาในประเทศไทยเท่านัน้ ) ………………………………………………………
เลขทีบ่ ญ
ั ชีธนาคาร………………………..…………………………………………………………..…...….
• การรับเงินปั นผล และสิทธิประโยชน์อ่นื ใดทีเ่ ป็ นเงิน
(สาหรับพันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย)
 เข้าบัญชีธนาคาร
ชื่อธนาคาร (เฉพาะทีม่ สี าขาในประเทศไทยเท่านัน้ ) …………………………………………..…………
เลขทีบ่ ญ
ั ชีธนาคาร………………………..……………………………………………………….…..…….
• การหัก Withholding Tax สาหรับ Property fund
 หักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
 ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย
• การรับเงินสดส่วนต่างสาหรับกรณี Derivatives warrant หมดอายุและเป็ น In the money
 รับเงินสดส่วนต่าง
 ไม่รบั เงินสดส่วนต่าง
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นความจริง และหากมีการ
เปลีย่ นแปลงข้อมูลแตกต่างไปจากทีไ่ ด้แจ้งข้างต้น ข้าพเจ้าจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวมายังสานักหักบัญชีโดยไม่ชกั ช้า
ในการดาเนินการใด ๆ ของสานักหักบัญชีตามข้อมูลทีข่ า้ พเจ้าแจ้งในเอกสารฉบับนี้หรือที่อาจแจ้งเปลีย่ นแปลง
ภายหลัง (หากมี) ให้ถอื ว่าเป็ นการดาเนินการของข้าพเจ้าเองทุกประการ และหากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึน้ แก่บุคคลใด
อันเนื่องจากการดาเนินการตามข้อมูลดังกล่าวหรือจากการที่ขา้ พเจ้าไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล ข้าพเจ้าตกลงยินยอม
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทุกประการ รวมทัง้ การชดใช้ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จนครบถ้วนและจะไม่ เรียกร้อง
สิทธิประโยชน์หรือค่าชดเชยใด ๆ จากสานักหักบัญชีและ/หรือบุคคลทีส่ านักหักบัญชีมอบหมาย
ในการดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้เอกสารฉบับนี้ ข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบตั ิต าม
พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลาดับรองทีเ่ กีย่ วข้อง และกฎหมายฉบับแก้ไขเพิม่ เติม
ในอนาคต (ซึง่ ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างเคร่งครัด ซึง่ รวมถึงการ
ดาเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็ น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในคาประกาศเกีย่ วกับความ
เป็ นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ดาเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอม ใน
กรณีทก่ี ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนดให้ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยแล้ว

ประทับตราบริษทั
(ถ้ามี)

ลงชื่อ ................................................................ผูม้ อี านาจลงนามแทนบริษทั
(
)

ลงชื่อ ...............................................................ผูม้ อี านาจลงนามแทนบริษทั
(
)

ชื่อผูต้ ดิ ต่อประสานงาน............................................................................................................................................
ตาแหน่ง………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์.........................................…………….........E-mail.....................................................................
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แบบคำขออนุญำตต่อเชือ่ มระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเข้ำกับระบบกำรชำระหนี้ของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่________________________
เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด

ข้าพเจ้า บริษัท
(ต่อไปนีเ้ รียกว่า “บริษัท”)
ซึง่ เป็ นสมาชิกหมายเลข________________มีความประสงค์จะขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เข้ากับระบบการชาระ
ราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/ระบบการชาระหนีข้ องบริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด (ต่อไปนีเ้ รียกว่า “สานักหักบัญชี”) ตาม
รายละเอียดดังนี ้
ประเภทสมาชิก

สมาชิกสานักหักบัญชี (Clearing Member)
บุคคลที่สานักหักบัญชีอนุญาตให้ทาการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก
(Settlement Agent) *เฉพาะ Securities Market เท่านัน้
วัตถุประสงค์การใช้งาน
สาหรับใช้งานระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (SET/mai)
เชื่อมต่อเข้าระบบ SET CLEAR (Equity)
เชื่อมต่อเพื่อใช้ฟังก์ช่นั Pre-Settlement Matching System (PSMS) ของสานักหัก
บัญชีท่อี ยู่ในระบบงานของ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
สาหรับใช้งานระบบชาระหนีส้ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า (TFEX) : SET CLEAR (Derivatives)
การเปลี่ยนแปลงหรือ
ขอใช้งานระบบที่สมาชิกนามาเชื่อมต่อเป็ นครัง้ แรก (New Platform)
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
ขอใช้ฟังก์ช่นั เพิ่มเติมการทางานในระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชาระหนี ้
ของบริษัท
(SET CLEAR)
เปลี่ยนแปลงผูพ้ ฒ
ั นาระบบหรือผูใ้ ห้บริการระบบภายนอก (Service Provider)
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของชุดคาสั่งคอมพิวเตอร์ท่ใี ช้ในการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/
การชาระหนี ้
เปลี่ยนแปลงฟั งก์ช่นั การทางานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Functional Specification)
ในส่วนที่เกี่ยวกับการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชาระหนี ้
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเครือข่าย (Network Architecture) ของระบบคอมพิวเตอร์
ของบริษัทที่ใช้ในการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชาระหนี ้
เปลี่ยนแปลงสถานที่ตงั้ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ใช้
ในการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชาระหนี ้
อื่นๆ ___________________________________________________
ฟั งก์ช่นั ที่ตอ้ งการใช้งานบน ฟั งก์ช่ันทีเ่ กี่ยวข้องกับฐำนะของสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Position)
Position Ledger and Trading Listing
ระบบ SET CLEAR
Trade Amendment
(Derivatives Market)
Give-up
Exercise Request
Position Transfer
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ระบบงานของสมาชิกที่
ต้องการนามาเชื่อมต่อ

Protocol
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบที่ขอ
อนุญาต

Security

Account Management
Match Out
ฟั งก์ช่ันทีเ่ กี่ยวข้องกับหลักประกัน (Assets)
Cash Deposit/ Withdraw
Collateral Deposit/ Withdraw/ Exchange
ฟั งก์ช่ันทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรส่งมอบสินค้ำอ้ำงอิง (Delivery)
Tender Notification
Volunteer to Equalize Imbalance Position
Delivery Instruction
Delivery Report
Front Office
Internet Trading
Back Office
อื่นๆ___________________________________________________
FIXML
ชื่อระบบ________________________________________________________________________
Version_________________________________________________________________________
ชื่อบริษัทผูพ้ ฒ
ั นาระบบ_____________________________________________________________
สถานที่ตงั้ ระบบ___________________________________________________________________
วันที่คาดว่าจะเริ่มใช้ระบบ___________________________________________________________
การขออนุญาตดังกล่าวกระทบต่อความ
การขออนุญาตดังกล่าวไม่กระทบต่อ
ปลอดภัยของระบบ (Security)
ความปลอดภัยของระบบ (Security)
** สมาชิกต้องนาส่งแบบฟอร์ม CL-SECURITY1

พร้อมกันนีบ้ ริษัทได้แนบข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี ้
รายละเอียด

แนบมาด้วยพร้อม
แบบคาขอ

หมายเหตุ

เอกสารประกอบสาหรับการขออนุญาตต่อเชื่อมทุกกรณี
1 รายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware Specification) ของทัง้ PCs
และ Servers, Software พืน้ ฐาน (Operating System, Database, etc.)
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ (System Architecture) และสถานที่ตงั้ อุปกรณ์
ดังกล่าวทัง้ Main Site, Backup Site, สาขา หรืออื่นๆ
2 รายละเอียดโครงสร้างการเชื่อมต่อระบบของบริษัท(Network Infrastructure)
โครงสร้างการเชื่อมต่อระหว่าง Head Office, สาขาและโครงสร้างการ
เชื่อมต่อภายในของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทงั้ หมดที่ใช้ในระบบบริษัท

3

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

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

Version 004
หน้าที่ 2 จาก 3 ของเอกสารแนบ 5

แบบ CL-Member 1 หน้า 3/3

เอกสารแนบ 5

แนบมาด้วยพร้อม
แบบคาขอ

รายละเอียด

4
5
6
7
8

หมายเหตุ

แบบประเมินการทางานและการรักษาความปลอดภัยของระบบ (แบบฟอร์ม
CL-SECURITY1) (เอกสารแนบ 9)
คูม่ ือการใช้งานระบบ
รายละเอียดการทดสอบ และผลการทดสอบ (Test Cases, Test Scripts
and Test Results) พร้อมทัง้ รายชื่อผูร้ บั ผิดชอบการทดสอบ
แบบรับรองชุดคาสั่งคอมพิวเตอร์จากผูพ้ ฒ
ั นาระบบ/ผูใ้ ห้บริการระบบ
ภายนอก (แบบฟอร์ม CL-ISV1)
หนังสือรับรองคุณสมบัตจิ ากผูพ้ ฒ
ั นาระบบหรือผูใ้ ห้บริการระบบภายนอก
ของบริษัท (กรณีย่ืนขอใช้งานระบบเป็ นครัง้ แรก)

บริษัทขอรับรองว่าระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ตอ่ เชื่อมกับระบบการชาระหนีด้ งั กล่าว มีระบบการทางานที่ไม่ขดั และถูกต้อง
ตามข้อกาหนดของ สานักหักบัญชี และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการชาระหนี ้ และบริษัทยินดีนาส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ชาระราคา หรือการทาธุรกรรมของบริษัทและลูกค้า หรือเอกสารอื่นใดที่สานักหักบัญชีรอ้ งขอ
อนึ่ง หากมีความเสีย หายใดๆ แก่สานักหักบัญชี หรือบุคคลอื่นใดเนื่องจากการดาเนินการตามรายการที่ระบุขา้ งต้น บริษัท
ยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ ทุกประการรวมทัง้ การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ จนครบถ้วนโดยทันที

ประทับตราบริ ษทั

__________________________________________
(
)
ตาแหน่ง _________________________________________
ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันแทนบริ ษทั
__________________________________________
(
)
ตาแหน่ง _________________________________________
ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันแทนบริ ษทั

ชื่อผูป้ ระสานงาน ___________________________________
ฝ่ าย / หน่วยงาน ____________________________________
โทรศัพท์ __________________________________________
E-mail ____________________________________________
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API Message แยกตำมฟั งก์ชนั งำนบนระบบ SET CLEAR ด้ำนสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives Market)
ฟั งก์ช่นั งำนบนระบบ SET CLEAR (Derivatives Market)
ฟั งก์ช่ันทีเ่ กี่ยวข้องกับรำยกำรซือ้ ขำยและฐำนะสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Trade and Position)
ลำดับ
ฟั งก์ช่ันงำน
Message
1
Position Ledger and Trading Listing
- Query Derivatives Trade Listing
Recommend สาหรับตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการถือครองจานวน
- Query Derivatives Position Ledger
ฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และรายการซือ้ ขายของ
- Notify Derivatives Position Ledger
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
2
Trade Amendment
- Query Derivatives Trade Listing
Recommend สาหรับการแก้ไขรายการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
- Notify Derivatives Position Ledger
- Query Derivatives Trade Amendment
- Perform Derivatives Trade Amendment
- Notify Derivatives Trade Amendment
3
Give-up
- Query Derivatives Trade Listing
Recommend สาหรับการโอนรายการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าโดย - Notify Derivatives Position Ledger
ใช้ราคาจับคู่ (Exercise Price)
- Query Derivatives Giveup/Takeup
- Give-up Request
- Perform Derivatives Giveup/Takeup
- Confirm/ Reject Give-up Request
- Notify Derivatives Giveup/Takeup
4
Exercise Request
- Query Exercise/Assignment Result
Optional
สาหรับการใช้สิทธิ/ปฏิเสธการใช้สิทธิของ Options
- Notify Derivatives Position Ledger
- Exercise Request
- Query Exercise(Request/Deny)
- Cancel Exercise Request
- Perform Exercise(Request/Deny)
- Deny Auto Exercise Request
- Notify Exercise(Request/Deny)
- Cancel Deny Auto Exercise Request
5
Recommend

Position Transfer
สาหรับการโอนย้ายฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าคงค้าง
โดยใช้ราคาเพื่อการชาระราคา (Settlement Price)
- Position Transfer Account to Account
- Position Transfer Member to Member
- Confirm/ Reject Position Transfer
- TCH Approve Position Transfer (Member to
Member)*
*สมาชิกจะได้รบั respone message เมื่อ 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
สาหรับการสร้าง/แก้ไข/ลบข้อมูลเลขที่บญ
ั ชีในระบบงาน
ของสานักหักบัญชี
- 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
สาหรับการปิ ด/ยกเลิกการปิ ดฐานะการทารายการหักกลบ
ฐานะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มีฐานะตรงข้าม
- 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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ฟั งก์ช่ันทีเ่ กี่ยวข้องกับหลักประกัน (Assets)
ลำดับ
ฟั งก์ช่ันงำน
1
Cash Deposit/Withdraw
Recommend สาหรับการรองรับการฝาก/ถอน เงินสดสกุลเงินบาท และ
สกุลเงินต่างประเทศ
- Cash Deposit
- Cash Withdraw
2
Optional

Collateral Deposit/Withdraw/Exchange
สาหรับการรองรับการฝาก/ถอน/แลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ท่ี
วางเป็ นหลักประกัน
- Collateral Deposit
- Collateral Withdraw
- Collateral Exchange

ฟั งก์ช่ันทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรส่งมอบรับมอบสินค้ำ (Physical Delivery)
ลำดับ
ฟั งก์ช่ันงำน
1
Tender Notification
Optional
สาหรับการแจ้งความประสงค์/ยกเลิกการแจ้งความ
ประสงค์ในการส่งมอบหรือรับมอบสินค้า
- Tender Notification Request
- Cancellation Tender Notification Request

-

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

-

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

-

Message
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
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

2
Optional

Volunteer to Equalize Imbalance Position
สาหรับการแจ้งความประสงค์ส่งมอบสินค้าเพื่อปฏิบตั ิ
หน้าที่ในการเสริมสร้างความสมดุล
- Perform Volunteer to Equalize Imbalance
Position
- Perform Volunteer to Equalize Imbalance
Position Cancellation

-

3
Optional

Delivery Instruction
สาหรับการแจ้งรายละเอียดการส่งมอบหรือรับมอบสินค้า
- 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
สาหรับการแจ้งผลการส่งมอบหรือรับมอบสินค้า
- Perform Delivery Report
- Perform Confirm Delivery Report

-
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แบบแจ้งควำมประสงค์ใช้งำน API User บนระบบ SET CLEAR (Derivatives Market)
วันที่________________________
เรี ยน

กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด

ข้าพเจ้า บริษัท_____________________________________________________________(ซึ่งต่อไปนี จ้ ะเรียกว่า “บริษัท”)
ซึ่งเป็ นสมาชิกหมายเลข_________________มีความประสงค์ขอใช้งาน API User เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อเข้ากับระบบการชาระหนี ้
(SET CLEAR) ของ บริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด (ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “สำนักหักบัญชี“) โดยจะเริ่มใช้งานบนระบบ
การชาระหนี ้ (Production) ตัง้ แต่วนั ที่ __________________________เป็ นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี ้
1. ช่องทางเชื่อมต่อ (API User) ที่ 1
ชื่อผูพ้ ฒ
ั นาระบบ
ระบบงานของสมาชิกที่ตอ้ งการนามาเชื่อมต่อ

ลักษณะการใช้งานระบบ
รู ปแบบ Protocol ที่ใช้งาน

Front Office
Internet Trading
Back Office
ระบบของบริษัทสมาชิก
ระบบของ Application Service Provider
FIXML

2. ช่องทางเชื่อมต่อ (API User) ที่ 2
ชื่อผูพ้ ฒ
ั นาระบบ
ระบบงานของสมาชิกที่ตอ้ งการนามาเชื่อมต่อ

ลักษณะการใช้งานระบบ
รู ปแบบ Protocol ที่ใช้งาน

Front Office
Internet Trading
Back Office
ระบบของบริษัทสมาชิก
ระบบของ Application Service Provider
FIXML

3. ช่องทางเชื่อมต่อ (API User) ที่ 3
ชื่อผูพ้ ฒ
ั นาระบบ
ระบบงานของสมาชิกที่ตอ้ งการนามาเชื่อมต่อ

ลักษณะการใช้งานระบบ
รู ปแบบ Protocol ที่ใช้งาน

Front Office
Internet Trading
Back Office
ระบบของบริษัทสมาชิก
ระบบของ Application Service Provider
FIXML
แบบ CL-API1 หน้า 2/2
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4. รายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
การใช้งานช่องทางเชื่อมต่อ (API User) บริษัทจะได้สิทธิ์ใช้งาน API User จานวน 3 ชุดแรก (ประกอบด้วยระบบ Front office,
Internet Trading, Back office) โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ทัง้ นี ้ หากบริษัทประสงค์จะใช้งาน API User ในการเชื่ อ มต่อ ระบบการชาระหนี ้
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า เพิ่มเติมจากจานวนสิทธิ์ใช้งานที่มีให้ จะมีอตั ราค่าธรรมเนียม 10,000 บาท ต่อชุดต่อเดือน (ค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลตามที่บริษัทได้แจ้งต่อสานักหักบัญชีขา้ งต้นเป็ นข้อมูลที่ถู กต้องครบถ้วน และบริษัทตกลงยินยอม
ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งาน API User บนระบบ SET CLEAR (Derivatives Market) ตามที่สานักหักบัญชีกาหนด ตลอดจน
ให้ความร่วมมือแก่สานักหักบัญชี ในการตรวจสอบการใช้งาน รวมถึงดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระบบการชาระหนีส้ ญ
ั ญา
ซือ้ ขายล่วงหน้าของบริษัทผ่านระบบ SET CLEAR ตามที่สานักหักบัญชีรอ้ งขอ ทัง้ นี ้ หากในการดาเนินการของบริษัทเป็ นผลทาให้เกิด
ั
ความเสียหายขึน้ แก่สานักหักบัญชีหรือบุคคลอื่นใด บริษัทตกลงรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ ทุกประการรวมท้งตกลง
ชดใช้คา่ เสียหายที่เกิดขึน้ จนครบถ้วน

ประทับตราบริ ษทั

__________________________________________
(
)
ตาแหน่ง _________________________________________
ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันแทนบริ ษทั
__________________________________________
(
)
ตาแหน่ง _________________________________________
ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันแทนบริ ษทั

ชื่อผูป้ ระสานงาน__________________________________
ฝ่ าย / หน่วยงาน___________________________________
โทรศัพท์_________________________________________
E-mail___________________________________________
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แบบรับรองชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์จำกผู้พัฒนำระบบ/ผู้ให้บริกำรระบบภำยนอก
วันที่________________________

เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด

ข้าพเจ้า บริษัท_______________________________________________________________(ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “บริษัท”)
เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาระบบ/ผูใ้ ห้บริการระบบภายนอก สาหรับ บริษัท____________________________________________________________
ซึง่ เป็ นสมาชิกหรือเป็ นผูส้ มัครเป็ นสมาชิกของ บริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด (ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “สำนักหักบัญชี”)
การทาคารับรองนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทซึ่งเป็ นสมาชิกเข้ากับ
ระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชาระหนีข้ องสานักหักบัญชี ตามรายละเอียดดังนี ้
วัตถุประสงค์การใช้งาน

การเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
ของบริษัท

ระบบงานของสมาชิกที่
ต้องการนามาเชื่อมต่อ
Protocol
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สาหรับใช้งานระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (SET/mai)
เชื่อมต่อเข้าระบบ SET CLEAR (Securities)
เชื่อมต่อเพื่อใช้ฟังก์ชนั Pre-Settlement Matching System (PSMS) ของสานักหัก
บัญชีท่อี ยู่ในระบบงานของ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
สาหรับใช้งานระบบการชาระหนีส้ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า (TFEX) : SET CLEAR (Derivatives)
ขอใช้งานระบบที่สมาชิกนามาเชื่อมต่อเป็ นครัง้ แรก (New Platform)
ขอใช้ฟังก์ชนั เพิ่มเติมการทางานในระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชาระหนี ้
(SET CLEAR)
เปลี่ยนแปลงผูพ้ ฒ
ั นาระบบหรือผูใ้ ห้บริการระบบภายนอก (Service Provider)
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของชุดคาสั่งคอมพิวเตอร์ท่ใี ช้ในการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/
ชาระหนี ้
เปลี่ยนแปลงฟั งก์ชนั การทางานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Functional Specification)
ในส่วนที่เกี่ยวกับการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชาระหนี ้
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเครือข่าย (Network Architecture) ของระบบคอมพิวเตอร์
ของบริษัทที่ใช้ในการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชาระหนี ้
เปลี่ยนแปลงสถานที่ตงั้ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ใช้
ในการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชาระหนี ้
อื่นๆ______________________________________________________________
Front Office
Internet Trading
Back Office
FIXML

Version 004
หน้าที่ 1 จาก 3 ของเอกสารแนบ 9

เอกสารแนบ
แบบ CL-ISV1
หน้า 2/2 9

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบที่ขอ
อนุญาต

ชื่อผูพ้ ฒ
ั นาระบบระบบ _______________________________________________
ชื่อระบบ ___________________________________________________________
Version ___________________________________________________________
สถานที่ตงั้ ระบบระบบ ____________________________________________________
สถานที่ตงั้ ระบบสารอง(ถ้ามี) _______________________________________________

ทัง้ นี ้ บริษัทขอรับรองว่าระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่สมาชิกหรือผูส้ มัครเป็ นสมาชิกของสานักหักบัญชีขออนุญาตต่อเชื่อม
เข้ากับระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชาระหนีข้ องสานักหักบัญชีนนั้ เป็ นระบบที่ได้มาตรฐาน และสามารถเชื่อมต่อเข้า
กับระบบงานของสานักหักบัญชีได้โดยไม่ทาให้ระบบการทางานของสานักหักบัญชีหรือระบบการทางานของสมาชิกรายอื่นขัดข้อง และ
เป็ นระบบที่สามารถทางานได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับ วิธี ปฏิบตั ิ ประกาศ คาสั่งหรือเงื่อนไขใด ๆ ตามที่สานักหักบัญชีกาหนดโดยไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชาระหนีห้ รือระบบการทางานอื่นใดของสานักหักบัญชีและ
สมาชิกรายอื่น ตลอดจนยินดีท่ีจะนาส่งชุดโปรแกรม (Source Code) ให้แก่สานักหักบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาหรือเพื่อ ประโยชน์
ในการตรวจสอบการทางานของระบบเมื่อสานักหักบัญชีรอ้ งขอ

ประทับตราบริ ษทั

__________________________________________
(
)
ตาแหน่ง _________________________________________
ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันแทนบริษัท
__________________________________________
(
)
ตาแหน่ง _________________________________________
ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันแทนบริษัท

ชื่อผูป้ ระสานงาน____________________________________
ฝ่ าย / หน่วยงาน____________________________________
โทรศัพท์___________________________________________
E-mail____________________________________________
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แบบ CL-Security 1

แบบประเมินกำรทำงำนและกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบ
1. สมาชิกมีมาตรฐานความปลอดภัยสาหรับระบบที่เชื่อมต่อกับระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/
การชาระหนีต้ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การจัด
ให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มี

ไม่มี

2. สมาชิกมีการจากัดการเข้าถึงข้อมูลและฟั งก์ชันต่างๆ ของแอพพลิเคชั่นเฉพาะผูท้ ่ีได้รบั อนุญาตเท่านั้น
และการเข้าถึงจะต้องแยกตามประเภทของผูใ้ ช้งาน (User role) รวมทัง้ มีระบบการบันทึกข้อมูลการทางาน
ของแอพพลิเคชั่น (audit trail log) อย่างเหมาะสม
3. ในการเข้าใช้งานระบบผูใ้ ช้งานระบบชาระหนีจ้ ะต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความเป็ นตัวตนว่าเป็ น
บุคคลที่ได้รบั อนุญาตจริง (KYC – Know Your Customer) อีกทัง้ การเข้าใช้งานระบบจะต้องมีการรักษา
ความปลอดภัยอย่างเพียงพอ โดยสามารถจัดหาวิธีการหรือเทคโนโลยีใดๆ เช่นรหัสผูใ้ ช้ งานและรหัสผ่าน,
การใช้ OTP (One-time password) หรือการควบคุม Session เป็ นต้น
4. ต้องมีขอ้ ความแจ้งเตือนผูใ้ ช้งานระบบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดจากการกระทาของผูใ้ ช้งานระบบอย่าง
ชัด เจนและครบถ้ว น (Agreement/ Disclaimer) รวมถึง การเก็ บ ข้อ มูล ที่ แ สดงการยอมรั บ ความเสี่ ยง
เหล่านัน้ อย่างเหมาะสม
5. สมาชิกต้องมีมาตรการดาเนินการควบคุมการใช้โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชาระหนี ้
6. ต้องมีขนั้ ตอนการส่งมอบรหัสผูใ้ ช้งานและรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยเพี ยงพอ และมีการให้ความรู ก้ ับ
ผูใ้ ช้งานในการเก็บรักษารหัสผ่านของตนไว้เป็ นความลับ เพื่อให้มีความตระหนักถึงประเด็นของความ
ปลอดภัย เช่น การแนะนาให้ใช้รหัสผ่านที่ซบั ซ้อนหรือเดาได้ยาก การแนะนาไม่ให้เปิ ดเผยรหัสผ่านใดๆ ให้
บุคคลอื่นทราบ การแนะนาให้มีการ Logout ออกจากระบบทุกครัง้ ที่ไม่ได้ใช้งานทัง้ แบบชั่วคราวและเมื่อ
เลิกใช้งาน การแนะนาความเสี่ยงในการบันทึกรหัสผ่านไว้บนเครื่องหรือระบบเป็ นต้น
7. สมาชิกมีแผนสารองในการบริหารความต่อเนื่องในการดาเนินงานขององค์กร และมีระบบสารองของระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีใช้เชื่อมต่อกับระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชาระหนีท้ ่ีสามารถทางานได้
ทันที เพื่อรองรับในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกไม่สามารถทางานได้ตามปกติ และจัดให้มีการ
ทดสอบระบบสารองดังกล่าวอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ชื่อผูป้ ระเมิน………….....................................................................................................................................................................
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