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เอกสารแนบ 1 ข้อมูลตามที่สานักหักบัญชีกาหนด
เอกสารแนบ 2 เอกสารประกอบการยื่นใบสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กของสานักหักบัญชีหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลด้าน นโยบาย และระบบบริหารความเสี่ยง ของบริษทั
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เอกสารแนบ 1
ข้อมูลตามที่ สานักหักบัญชี กาหนด
รายชือ่ ผูป้ ระสานงานสาหรับการสมัครสมาชิกสานักหักบัญชีจนกระทังเริ
่ ม่ สมาชิกภาพ
....................................................................................................................................................
ตาแหน่ง…………………………………………..ฝ่ าย….................................................................
หมายเลขโทรศัพท์............................................หมายเลขโทรสาร..................................................
E- mail.........................................................................................................................................

1. ข้อมูลบริษทั
1.1 ชื่อผูข้ อรับใบอนุญาต (ภาษาไทย)....................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................................................
1.2 ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ .........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์........................................................หมายเลขโทรสาร...............................................................
สาขา พร้อมรายละเอียดทีต่ งั ้ และหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) .........……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..…………………………..
1.3 ทีต่ งั ้ สานักงานทีใ่ ช้ในการติดต่อ ......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ....................................................หมายเลขโทรสาร..................................................................
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
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1.6 ประวัติและข้อมูลการดาเนินธุรกิจที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับการทาธุรกรรมธุร กิจ
หลักทรัพย์ (หากพืน้ ทีไ่ ม่เพียงพอ โปรดแนบเอกสาร)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
1.7 ภายในระยะเวลา 3 ปี จนถึงวันที่ย่นื ใบสมัคร บริษัทเคยหรืออยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษหรือลงโทษในฐาน
ความผิดใด ๆ จากหน่วยงานทีก่ ากับดูแล/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ ธนาคารแห่งประเทศไทย/ บริษทั ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด/ ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า สมาคมผูป้ ระกอบวิชาชีพ หรือหน่วยงานอื่นที่
เกีย่ วข้อง หรือเคยกระทาการ ฝ่ าฝื นกฎ ระเบียบ วิธปี ฏิบตั ิ ประกาศ คาสังหรื
่ อหนังสือเวียนของหน่ วยงานข้างต้น
หรือไม่
❑
ไม่เคย
❑
เคย (โปรดให้รายละเอียด)

...............................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
1.8 ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) (ถ้ามี)
หน่ วยงาน
Standard & Poor ’s
Fitch
Moody ’ s Investors Service
TRIS
อื่น ๆ

Long - Term Rating

Short – Term Rating

ข้อมูล ณ วันที่
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1.9 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ 10 อันดับแรก ณ วันที่ ................................. ดังตารางด้านล่างนี้

ลำดับ

สัญชำติ

รำยชื่อผูถ้ อื หุ้น

จำนวนหุ้น

ร้อยละของจำนวนหุ้น
ที่ จำหน่ ำยได้ (%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
อื่นๆ
รวม

100

1.10 ผูบ้ ริหารและพนักงาน
1.10.1 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ ........................................ (ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันทีย่ ่นื ใบสมัคร)
ชื่อและชื่อสกุล
(ให้กรอกทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ)

ตาแหน่ ง

สัญชาติ

อานาจกระทาการแทนบริษทั ฯ
(มี/ไม่มี)
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1.10.2 รายชื่อผูบ้ ริหารระดับผูอ้ านวยการฝ่ ายขึน้ ไปทีเ่ ป็ นผูร้ บั ผิดชอบในส่วนการประกอบธุรกิจการซือ้ ขาย
และการปฏิบตั งิ านหลังการซือ้ ขาย ในตลาดหลักทรัพย์ และประวัตขิ องแต่ละท่าน ดังนี้
ชื่อและชื่อสกุล
(ให้กรอกทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ)

ประวัติ
การทางาน

ประวัติการศึกษา จานวนหุ้น
และการอบรม ที่ถือ (ถ้ามี)

อานาจกระทา
การแทนบริษทั

นอกจากนี้หากบุคคลดังกล่าว ตาม 1.10.1 และ 1.10.2 มีประวัตเิ กีย่ วกับการถูกกล่าวโทษหรือถูกดาเนินคดี กฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายฟอกเงิน กฎหมายอาญาทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ หรือกฎหมายเกีย่ วกับธุรกิจ
การเงินอื่นใด หรือมีประวัตเิ สียหายหรือดาเนินกิจการใดทีม่ ลี กั ษณะที่ แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความ
รอบคอบเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ ให้บริษทั ส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่สานักหักบัญชี ด้วย
1.11 การประกอบธุรกิจอยู่ภายใต้การกากับดูแลของทางการหรือหน่ วยงานทีท่ าหน้าที่กากับดูแลตลาดหลักทรัพย์
โดย (ระบุได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
❑
ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นตัวแทนหรือนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกีย่ วกับการทาธุรกรรมและการ
ให้บริการด้านหลักทรัพย์ของบริษทั หลักทรัพย์ซง่ึ ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 แล้ว ตามหนังสือของสานักงาน ก.ล.ต. ที่.................................
ลงวันที.่ ..................................
❑
อยู่ระหว่างการยื่นขออนุ ญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นตัวแทนหรือนายหน้าซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทา
ธุ ร กรรมและการให้ บ ริ ก ารด้ า นหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ซ่ึ ง ออกตามความใน
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามหนังสือ......................................
ลงวันที่ ..........................................
* ทัง้ นี้ หากบริษทั ไม่ได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นตัวแทนหรือนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ สานักหักบัญชี มีสทิ ธิปฏิเสธไม่รบั พิจารณาคาขอเป็ นสมาชิกสานักหักบัญชี
ของบริษทั ได้
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1.12 บริษัท อยู่ร ะหว่ า งถู ก ทางการหรือ หน่ ว ยงานที่ท าหน้ า ที่ก ากับ ดู แ ลการเ ป็ น ตัว แทนซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์
ภาคทัณฑ์ หรือพักการประกอบธุรกิจเป็ นตัวแทนซือ้ ขายหลักทรัพย์
❑
ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)
❑
ไม่ใช่
2. การบริหารงาน
2.1 รายชื่อผูม้ อี านาจในการบริหารงานระดับผูอ้ านวยการฝ่ ายขึน้ ไป หรือเทียบเท่า หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย ทีส่ านักหัก
บัญชี สามารถติดต่อประสานงานได้
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารระบบหลังการซือ้ ขายหลักทรัพย์.......................................................................................................
(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 .................................................................................................................................................................
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ฝ่ ายคอมพิวเตอร์....................................................................................................................................................
(Information Technology Department)
ตาแหน่ง.........................................................................หมายเลขโทรศัพท์...........................................................
E- mail .................................................................................................................................................................
กรณีมเี หตุขดั ข้องเกีย่ วกับการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์…………………………………………………………
ตาแหน่ง.........................................................................ฝ่ าย ………………………………………………………...
หมายเลขโทรศัพท์..................................................E-mail……………………………………………………………..
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที.่ ...................................................................................................................................
กรณีมเี หตุฉุกเฉินเกีย่ วกับระบบปฏิบตั กิ าร..............................................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................ฝ่ าย…………………….…………………………...............
หมายเลขโทรศัพท์..................................................E-mail………………………………….………………………….
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที.่ ...................................................................................................................................
หมายเหตุ กรณี บริ ษัทเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลหรือรายละเอี ยดตามที่ แจ้งไว้ บริ ษัทต้องแจ้งให้สานักหักบัญชี
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง
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 ....................................................................................................................................................................
เลขที่ ....................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.........................................หมายเลขโทรสาร..............................................................................
E-mail...................................................................................................................................................................
ชื่อผูต้ ดิ ต่อประสานงาน...........................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................E-mail......................................................................................
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2.2.3 จานวนและ Specification ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทีใ่ ช้เพื่อรองรับระบบปฏิบตั งิ านหลังการซื้อขาย
หลักทรัพย์
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2.2.4 ระบุช่อื โปรแกรม Software Standard ของระบบปฏิบตั กิ าร (Operating System) เช่น Window
version, IE, etc และ software อื่น ๆ ทีใ่ ช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในข้อ 2.2.1 หรือข้อ 2.2.2
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2.2.5 อธิบายถึงโครงสร้างระบบเชื่อมต่ อ ( Network Infrastructure) และลักษณะการเชื่อมต่ อระหว่าง
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
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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2.3

การชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อชาระราคาตามรายงานข้อมูลการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
บริษทั มีความประสงค์ให้สานักหักบัญชีหกั เงินจาก หรือ นาเงินเข้าบัญชีธนาคารตามข้อมูลด้านล่างนี้เพื่อการ
ชาระราคาตามธุรกรรมหลักทรัพย์
❑

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี..............................................................................................................................
เลขทีบ่ ญ
ั ชี .........................................................................................................................
ประเภท……......................................................................................................................
สาขา..................................................................................................................................

❑

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี..............................................................................................................................
เลขทีบ่ ญ
ั ชี .........................................................................................................................
ประเภท……......................................................................................................................
สาขา..................................................................................................................................

❑

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี..............................................................................................................................
เลขทีบ่ ญ
ั ชี .........................................................................................................................
ประเภท……......................................................................................................................
สาขา..................................................................................................................................

❑

ธนาคารซิ ตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ
ชื่อบัญชี..............................................................................................................................
เลขทีบ่ ญ
ั ชี .........................................................................................................................
ประเภท……......................................................................................................................
สาขา..................................................................................................................................

❑

ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี..............................................................................................................................
เลขทีบ่ ญ
ั ชี .........................................................................................................................
ประเภท……......................................................................................................................
สาขา..................................................................................................................................
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เอกสารแนบ 1
หมายเหตุ
1. โปรดระบุข้อมูลการใช้บริการ Settlement bank เพียง 1 บัญชี เพื่อให้บริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศ
ไทย) จากัด ใช้ทาการ Debit /Credit จานวนเงิ นชาระราคาหลักทรัพย์
2. ต้ อ งเป็ นบัญชี ที่ เ ปิ ดเพื่อการช าระราคาส าหรับการซื้ อขายหลักทรัพย์เ ท่ านั น้ และไม่ เป็ นบัญชี
เดียวกับที่สมาชิ กใช้ชาระการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
3. การบริหารความเสี่ยง
โปรดอธิบายขัน้ ตอนและวิธกี ารดาเนินการเกีย่ วกับการบริหาร การติดตาม และควบคุมความเสีย่ ง ข้อมูล
ด้าน นโยบาย และระบบบริหารความเสีย่ งของบริษทั ตามเอกสารแนบ 2 และเอกสารแนบ 3 ซึง่ ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของคาขอสมัครเป็ นสมาชิกสานักหักบัญชีฉบับนี้
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เอกสารแนบ 2
เอกสารประกอบการยื่นใบสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กของสานักหักบัญชีหลักทรัพย์
1 หลักฐานการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ สาเนาหนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษทั และ
บัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันทีย่ ่นื คาขอเป็ นสมาชิก
2 สาเนาใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิจ หลัก ทรัพย์จาก สานัก งาน ก.ล.ต. (ในกรณี ท่ีบ ริษัท อยู่ร ะหว่า งการขอรับ
ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นาสาเนาเอกสารทีบ่ ริษทั ใช้ประกอบการยื่น
ขอรับใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 1 ชุด มาแสดง พร้อมทัง้ แจ้งวันทีน่ าส่ง
สานักงาน ก.ล.ต.)
3 สาเนาหลักฐานเกีย่ วกับฐานะการเงิน เช่น งบการเงินงวด 6 เดือน รายงานประจาปี ฉบับล่าสุด ซึง่ ต้องเป็ นฉบับ
ทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น
4 สาเนาหลักฐานทีแ่ สดงว่าบริษทั เป็ นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์หรือหลักฐานทีแ่ สดงว่าอยู่ในระหว่าง ยื่นคาขอเป็ น
สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
5 สาเนารายงานการคานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital) หรืออัตราส่วนเงินกองทุนสภาพ คล่อง
สุท ธิต่ อ หนี้ สิน ทัว่ ไป (Net Capital Ratio) และ/หรือ อัต ราส่ว นเงิน กองทุ น ต่ อ สิน ทรัพ ย์เ สี่ย ง (BIS Ratio or
Capital Adequacy Ratio) หรือดารงเงินกองทุนอื่นในทานองเดียวกับกองทุนดังกล่าวของบริษัทโดยต้องเป็ น
สาเนารายงานฉบับรายวันจานวน 7 วันทาการติดต่อกัน หรือเป็ นสาเนารายงานที่หน่ วยงานที่กากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั กาหนดให้ต้องคานวณเป็ นประจาตามรอบระยะเวลาจานวน 7 งวดติดต่อกัน ในเวลา
ล่วงหน้าตามที่สานักหักบัญชีกาหนดก่อนวันยื่นคาขอสมัครเป็ นสมาชิก หรือในเวลาล่วงหน้าตามที่สานักหัก
บัญชีกาหนดก่อนวันเริม่ สมาชิกภาพ แล้วแต่กรณี
6 รายละเอียดเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งทีส่ ามารถแสดงได้ว่ามีการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่าง
น้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) นโยบายและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร รวมทัง้ ขัน้ ตอนในการให้ความ
เห็นชอบและการแก้ไขเปลีย่ นแปลงนโยบายและมาตรการดังกล่าว
(2) นโยบายและมาตรการในการบริหารความเสีย่ งในด้าน credit risk, market risk, legal risk และ operational risk
(3) ระบบที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ในการบันทึกข้อมูล การรายงานข้อมูลต่อผู้บริหาร การป้ องกันการล่วงรู้
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานทีม่ ผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน (Chinese Wall) และการควบคุมการปฏิบตั งิ าน
(4) ขัน้ ตอนและวิธกี ารในการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามให้มกี ารดาเนินงานตามนโยบายมาตรการ และ
ระบบทีว่ างไว้
7. สาเนาแผนรองรับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยต้องระบุลกั ษณะเหตุการณ์ท่เี ป็ นเหตุฉุกเฉินอย่างชัดเจนไว้ในแผน
ดังกล่าวด้วย
8. สาเนาหลักฐานแสดงการเป็ นสมาชิกผู้ฝากในระบบงานรับฝากหลักทรัพย์กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด (ในกรณีทบ่ี ริษทั อยู่ระหว่างการสมัครเป็ นสมาชิกผูฝ้ าก ให้นาส่งสาเนาเอกสารทีบ่ ริษทั ยื่น
ขอสมัครเป็ นสมาชิกผูฝ้ ากกับ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด)
9. สาเนาเลขทีบ่ ญ
ั ชีเงินฝากธนาคารที่สมาชิกใช้บริการ Settlement Bank เพื่อการชาระราคาหลักทรัพย์กบั สานัก
หักบัญชี
10. สาเนาหลักฐานการจ่ายเงินสมทบแรกเข้ากองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์
11. สาเนาเอกสารการได้รบั อนุมตั วิ งเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft Loan) หรือเงินกูร้ ะหว่างวัน (Intraday Loan)
11

เอกสารแนบ 2
จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้งานชาระราคาหลักทรัพย์กบั บริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
12. สาเนาหลักฐานทีแ่ สดงความพร้อมของระบบงานด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ของผูส้ มั ครที่
สามารถเชื่มต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของสานักหักบัญชี รวมถึงระบบปฏิบตั กิ ารอื่นทีจ่ าเป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน
หลังการซือ้ ขายหลักทรัพย์ทส่ี านักหักบัญชีจดั ให้มขี น้ึ
13. ส าเนาหลัก ฐานที่แ สดงความพร้ อ มของระบบรายงานฐานะการเงิน ของบริษั ท ที่ส ามารถเชื่อ มต่ อ กับ
ระบบงานของสานักหักบัญชีโดยตรง
14. สาเนาหลักฐานทีแ่ สดงว่าบริษทั มีสานักงานและอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานต่าง ๆ ทีเ่ พียงพอแสดงได้ว่า บริษทั มี
ความพร้อมในการประกอบธุรกิจ
15. เอกสารและหลักฐานอื่น ได้แก่
a. หนังสือแสดงอานาจของผูล้ งนามในเอกสาร
b. สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามเอกสาร
c. แผนผังโครงสร้างองค์กร
d. หลักฐานการเปิ ดวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft Loan) หรือ เงินกูร้ ะหว่างวัน (Intraday Loan)
e. เอกสารอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณารับบริษัทเข้าเป็ นสมาชิกของสานักหัก
บัญชี
หมายเหตุ: เอกสารแนบทุกฉบับที่ใช้ ยื่นประกอบคาขอเป็ นสมาชิ กสานักหักบัญชี ต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
ทุกหน้ า
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ข้อมูลด้าน นโยบาย และระบบบริหารความเสี่ยงของบริษทั

ถ้าพืน้ ที่ ในการตอบคาถามที่จดั ให้ไม่เพียงพอ กรุณาแนบเอกสารเพื่อประโยชน์ในการพิ จารณารับเข้าเป็ นสมาชิ ก

1. โปรดอธิบาย ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ การบริหารจัดการในกรณีทม่ี ี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน (conflict of interest) รวมทัง้ ระบบการ check-balance ระหว่างฝ่ ายงานต่าง ๆ ดังนี้
❑ ฝ่ ายบริหารความเสีย
่ ง (Risk Management Department)
❑ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department)
❑ ฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบต
ั ติ ามกฎเกณฑ์ (Compliance Department)
❑ ฝ่ ายปฏิบต
ั กิ ารหลังการซือ้ ขาย (Back Office Department)
❑ ฝ่ ายดูแลการซือ
้ ขาย (Trading Department) สาหรับบัญชีการลงทุนของบริษทั
❑ ฝ่ ายการตลาด (Marketing Department) สาหรับบัญชีลก
ู ค้าของบริษทั
❑ ฝ่ ายอื่น ๆ ทีอ
่ าจจะเกีย่ วข้องต่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (โปรดระบุ)
2. ในความคิดเห็นของบริษัท ระบบ/วิธกี าร บริหารความเสีย่ งของบริษัทในธุรกรรมหลักทรัพย์ประกอบด้วยเรื่อง
อะไรบ้าง โปรดอธิบาย

3. ระบบบริหารความเสีย่ งในธุรกรรมซือ้ ขายหลักทรัพย์ มีขอบเขตและหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
วิธกี ารกาหนดนโยบาย ตลอดจนการตรวจสอบ ควมคุม กากับดูแลให้เป็ นไปตามนโยบาย

4. การทบทวน นโยบาย และระบบบริหารความเสีย่ ง
❑ ความถีใ่ นการทบทวน วิธก
ี าร/ระบบบริหารความเสีย่ งของบริษทั
❑ ปั จจัย หรือตัวชี้ (Indicator) อะไรบ้างทีใ่ ช้บ่งชีถ
้ งึ ความจาเป็ นในการทบทวนนโยบาย วิธกี าร/ระบบบริหาร
ความเสีย่ ง

5.

ระบบบริหารความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ใช้สาหรับธุรกรรมซือ้ ขายหลักทรัพย์ มีการเชื่อมต่อกับระบบรับคาสังซื
่ อ้ ขาย
และ/ หรือ กับระบบหลังการซือ้ ขาย หรือไม่ อย่างไร (real time, batch)
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6. บริษทั มี Software ในการบริหารความเสีย่ ง หรือไม่ พัฒนาโดยหน่วยงานใด (หน่วยงานภายในบริษทั , จัดจ้าง
หน่วยงานภายนอก พัฒนาระบบตามทีบ่ ริษทั กาหนด หรือ Software สาเร็จรูป โปรดระบุช่อื )

7. ระบบบริหารความเสีย่ ง ระบบการวางหลักประกัน การตรวจสอบวงเงินหลักประกันของลูกค้า ทีบ่ ริษทั มีนัน้
สามารถเชื่อมโยงกับระบบติดตาม ดูแล ฐานะการซือ้ ขายในบัญชีของบริษทั (House Account) หรือบัญชีลกู ค้า
(Client Account) หรือไม่ อย่างไร

8. บริษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารพาณิชย์ (Overdraft Loan) หรือเงินกูร้ ะหว่างวัน (Intraday Loan)
และวงเงินสาหรับธุรกรรมซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือไม่ เป็ นจานวนเท่าใด รวมทัง้ มีมาตรการทบทวนความต้องการ
วงเงินเบิกเกินบัญชีอย่างไร

9. บริษทั มีเงินทุนเพียงพอทีจ่ ะทดรองจ่ายให้แก่ลกู ค้าของบริษทั อย่างไร ในกรณีลกู ค้าผิดนัดชาระหนี้ หรือลูกค้า
ของบริษทั ถูกเรียกให้วางเงินระหว่างวัน หรือเกิดความจาเป็ นเร่งด่วนอื่น ๆ

10. บริษทั มีเงินทุนเพียงพอเพื่อป้ องกันการผิดนัดชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ต่อสานักหักบัญชี แหล่งเงินทุน
ของบริษทั มาจากทีใ่ ด

11. บริษัทมีระบบหรือสามารถประมาณการหรือคาดการณ์ กรณีลูกค้ าซื้อขายเกินวงเงินที่บริษทั กาหนดหรือไม่
อย่างไร

14

เอกสารแนบ 3

12. บริษัท ติดตาม ดูแล (monitor) บัญชีของลูกค้าแต่ ละราย (individual client) และบัญชีลูกค้าโดยรวม (client
portfolio) อย่างไร

13. มาตรการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ในด้าน Operational Risk เป็ นอย่างไร

14. บริษัทมีนโยบายกาหนดคุณสมบัติทางการเงินของลูกค้า หรือ ข้อกาหนดเรื่องสภาพคล่องของลูกค้า หรือไม่
อย่างไร ความถีใ่ นการทบทวน credit risk เป็ นอย่างไร

15. บริษทั ใช้ขอ้ มูลใด หรือมีกระบวนการใด ในการประเมินฐานะการเงินของลูกค้าและรูจ้ กั ลูกค้า (know your client
(KYC), client due diligence (CDD))

16. กาหนด Credit Line สาหรับบัญชีลกู ค้า
❑ บริษท
ั มีการกาหนด Credit Line สาหรับบัญชีลกู ค้าแต่ละราย (End Client) หรือไม่ อย่างไร
❑

บริษทั ติดตาม ดูแล (monitor) ให้เป็ นไปตาม Credit Line ที่ กาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร

❑

บริษทั ใช้ปัจจัยอะไร เป็ นเกณฑ์ในการทบทวน Credit Line (เช่น cumulative losses)

❑

ความถีใ่ นการทบทวน Credit Line เป็ นเท่าใด

17. บุคคล หน่วยงาน ฝ่ ายงานใด ทีท่ าหน้าทบทวน ฐานะการเงินของลูกค้า
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18. การดาเนินการเมื่อลูกค้าของบริษทั ผิดนัดชาระหนี้ หรือ ผิดนัดชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
❑ บุคคล หน่ วยงาน ฝ่ ายงานใด ทีท
่ าหน้าทีใ่ นการดาเนินการหากลูกค้าผิดนัดชาระหนี้ผดิ นัดชาระราคาและ
ส่งมอบหลักทรัพย์

❑

โปรดอธิบายแนวทาง กระบวนการ และระยะเวลาทัง้ หมดทีบ่ ริษทั ใช้ดาเนินการในปั จจุบนั กรณีทล่ี กู ค้าผิด
นัดชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

19. บริษัทมีมาตรการหรือวิธกี ารที่จะดาเนินการในกรณีท่มี ใิ ห้มกี ารกระจุ กตัวในการให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์ใน
บัญชีลกู ค้าแต่ละราย หรือบัญชีลกู ค้าโดยรวมอย่างไร ตลอดจนการติดตามดูแลให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้

20. บริษทั มีเกณฑ์ สาหรับการห้ามทาธุรกรรมของลูกค้าหรือไม่ อย่างไร

21. บริษทั มีนโยบายและมาตรการบริหารความเสีย่ งด้านการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์อย่างไร (market risk)

22. กรณีทเ่ี กิดการลดค่าของมูลค่าหลักประกันของลูกค้า บริษทั มีการดาเนินการอย่างไรในการเรียกหลักประกันเพิม่
(บริษทั ใช้สมมุตฐิ านของการเปลีย่ นแปลงด้านราคา และ/หรือ ความผันผวน ในแบบจาลองในระบบบริหารความ
เสีย่ งอย่างไร

23. จ านวนบุ คลากรด้ า น back office ที่ ร ั บ ผิ ด ชอบในแต่ ละเรื่ อ ง (trade allocation, trade reconciliation,
preparation and maintenance of books and records) มีกท่ี ่าน
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24. ในกระบวนการ reconcile ฐานะในบัญชีของบริษทั (proprietary port account) และบัญชีของลูกค้าบริษทั สอดคล้อง
กับกาหนดเวลาของสานักหักบัญชีหรือไม่ มีวธิ กี าร และระยะเวลาทีใ่ ช้ อย่างไร

25. มาตรการของบริษทั ต่อการดาเนินการตามกาหนดเวลา (schedule) ของสานักหักบัญชี

26. บริษทั มีวธิ กี ารป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายในของบริษทั อย่างไร

27. บริษทั มีการจัดเตรียม ระบบสารอง และแผนปฏิบตั กิ ารเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเมื่อระบบปฏิบตั กิ ารหลักมีปัญหา
หรือไม่ อย่างไร และคาดว่าจะมีการซักซ้อมแผนดังกล่าวปี ละกีค่ รัง้
❑ มีวธ
ิ ปี ฏิบตั ิ เขียนไว้ชดั เจน หรือ ไม่
❑ มีการกาหนด เหตุการณ์ ทีจ
่ ะเป็ นเหตุให้กระบวนการทางาน ย้ายไปใช้ระบบสารอง
❑ มีการกาหนด ขัน
้ ตอน ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ และ contact person

28. ในการโอนย้ายระบบปฏิบตั กิ ารหลักไปยังระบบปฏิบตั กิ ารสารอง บริษทั คาดว่าจะใช้เวลานานเท่าใด

________________________________________________________________
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คารับรองสถานะนิ ติบุคคลและคายิ นยอมเปิ ดเผยข้อมูลตาม FATCA
คารับรองสถานะ
ข้าพเจ้า (ชื่อนิตบิ ุคคล) ___________________________________________________________________
โดย ______________________________________ ตาแหน่ง __________________________________
และ __________________________________ ตาแหน่ง ______________________________________
ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีสถานะดังต่อไปนี้
ส่วนที่หนึ่ ง: สถานที่จดทะเบียนจัดตัง้

คารับรองสถานะ
[ ] 1.1 ข้าพเจ้าเป็ นนิตบิ ุคคล ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายของประเทศ: _____________________
[ ] 1.2 ข้าพเจ้าเป็ นสาขาของนิตบิ คุ คล โดยสานักงานใหญ่ของสาขาจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายของประเทศ:
_____________________
ในกรณีทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว
(หากเป็ นนิตบิ ุคคล หรือสาขาของนิตบิ ุคคลทีม่ ิ ได้จดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบ
แบบสอบถามในส่วนทีส่ อง นอกเหนือจากนัน้ การให้คารับรองถือว่าเสร็จสิน้ )

สถานะของนิ ติ
บุคคลตาม
FATCA
U.S. / Non-U.S.
Entity

ส่วนที่สอง: สถานะของนิ ติบุคคลตาม FATCA
คารับรองสถานะ

สถานะของนิ ติ
บุคคลตาม FATCA

[ ] 2.1 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI (Participating Foreign Financial Institution) โดยมี PFFI
เลข GIIN ดังต่อไปนี้ _________________________
[ ] 2.1 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท RDCFFI (Registered Deemed-Compliant FFI) โดยมี
เลข GIIN ดังต่อไปนี้ _________________________

RDCFFI

[ ] 2.3 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินทีไ่ ม่เข้าร่วม FATCA

NPFFI

[ ] 2.4 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินประเภท CDCFFI (Certified Deemed-Compliant FFI) และได้แนบ
W-8BEN-E ซึง่ แสดงสถานะดังกล่าวไว้แล้ว

CDCFFI

[ ] 2.5 ข้าพเจ้ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็ นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็ นบริษทั ใน
เครือของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์

Excepted NFFE

และข้าพเจ้าได้แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็ นบริษทั ซึง่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็ นบริษทั ใน
เครือของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ปรากฏอยู่ในสาเนางบการเงินทีไ่ ด้แนบมากับ
เอกสารคาขอชุดนี้
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[ ] 2.6 ข้าพเจ้าเป็ นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักทรัพย์ทจ่ี ะซือ้
ขาย หรือ โอนย้ายนี้ และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลักษณะเดียวกับบริษทั ประกัน สถาบันรับ
ฝากหลักทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์
[ ] 2.7 ข้าพเจ้าเป็ นองค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลกาไร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย
[ ] 2.8 ข้าพเจ้าเป็ นบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนทีม่ ใิ ช่สถาบันการเงินซึง่ มิ ได้มรี ายได้หลักมาจากการลงทุน

Exempt Beneficial
Owner (EBO)

Non-Profit
Organization (NPO)
Active NFFE

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ ไิ ด้จดั ตัง้ ขึน้ ในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็ นสถาบันการเงิน
และ มีเงิ นได้ไม่เกิ นกึ่งหนึ่ งในงบการเงินปี ล่าสุดทีม่ าจากแหล่งใด ๆ ใน 4 กลุม่ ต่อไปนี้ และ
มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดไม่เกิ นกึ่งหนึ่ งทีส่ ามารถก่อให้เกิดเงินได้ใน 4 กลุม่ ต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 เงินปั นผลและดอกเบีย้
กลุ่มที่ 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ ์
กลุ่มที่ 3 ส่วนรายได้จากธุรกรรมบางประเภท
• รายได้จากการขายสินทรัพย์ทก่ี อ่ ให้เกิดเงินได้ในกลุม่ ที่ 1 และ กลุ่มที่ 2
• รายได้จากสัญญาซือ้ ขายตราสารอนุพนั ธ์สนิ ค้าโภคภัณฑ์
• รายได้จากอัตราแลกเปลีย่ น
• รายได้จากสัญญาประเภท SWAP
กลุ่มที่ 4 รายได้จากสัญญาประกันและสัญญาบานาญ
• รายได้ทไ่ี ด้จากเงินสารองหากเป็ นบริษทั ประกัน
• รายได้จากสัญญาบานาญ
• รายได้จากสัญญาประกัน
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[ ] 2.9 ข้าพเจ้าเป็ นบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนทีม่ ใิ ช่สถาบันการเงินซึง่ มีรายได้หลักมาจากการลงทุน

Passive NFFE

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ ไิ ด้จดั ตัง้ ขึน้ ในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็ นสถาบันการเงิน หรือ
นิตบิ ุคคลใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น และมี เงิ นได้เกิ นกึ่งหนึ่ งในงบการเงินปี ล่าสุดทีม่ าจากแหล่งใด ๆ ใน 4
กลุ่มข้างต้น หรือ
มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดเกิ นกึ่งหนึ่ งทีส่ ามารถก่อให้เกิดเงินได้ใน 4 กลุ่มข้างต้นดังทีไ่ ด้
กล่าวไปแล้ว
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ระบุขอ้ มูลของผูถ้ อื หุน้ /เจ้าของตามรายละเอียดด้านล่าง ดังต่อไปนี้
[ ] ข้าพเจ้าไม่มีผถู้ อื หุน้ /เจ้าของ ทีเ่ ป็ นบุคคลสหรัฐฯ
[ ] ข้าพเจ้ามีผถู้ อื หุน้ /เจ้าของ ทีเ่ ป็ นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ทีอ่ ยู่ และ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผูถ้ อื หุน้ /เจ้าของ ทีเ่ ป็ นบุคคลสหรัฐฯ แต่
ละราย ดังต่อไปนี้
ชื่อ
ที่อยู่
เลข U.S. TIN

[ ] 2.10 ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็ นนิตบิ ุคคลสถานะใด ๆ ตามทีร่ ะบุขา้ งต้น

Others

ทัง้ นี้ขา้ พเจ้าได้แนบ W-8BEN-E ซึง่ แสดงสถานะ________________________ไว้ ณ ทีน่ ้แี ล้ว
คายิ นยอมเปิ ดเผยข้อมูล
ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรือ
สมาชิกสานักหักบัญชีกบั บริษัทสานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด รับทราบและยอมรับว่า บริษัทศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรือ บริษัทสานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด (“บริ ษัทฯ”) มีหน้าที่ต้อง
ปฏิบตั ิตามข้อตกลง ข้อบังคับ คาสัง่ คาแนะนา คาร้องขอ หรือสัญญาที่ได้เข้าทาหรือผูกพันภายใต้หลักกฎหมาย
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) รวมถึงข้อกาหนดอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง (“ข้อกาหนดที่ เกี่ยวข้อง”)
กับองค์กร หรือหน่ วยงานของรัฐ หรือสรรพากร หรือหน่ วยงานกากับดูแลอื่น ๆ (“หน่ วยงานที่ รบั ผิ ดชอบ”) ของ
ต่างประเทศและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของประเทศไทย ตามทีป่ ระกาศ และ/หรือ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไข หรือเพิม่ เติมเป็ น
ครัง้ คราว
ในการนี้ ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้บริษัทฯ สามารถดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทัง้ หมดตามที่
เห็นสมควรดังต่อไปนี้ เพื่อปฏิบตั ติ าม ข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
(1) การเปิ ดเผยและส่งข้อมูล
ข้าพเจ้าตกลง ยินยอมให้บริษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลใด ๆ ของข้าพเจ้าทีบ่ ริษทั ฯ มีหน้าทีต่ ้องเปิ ดเผยและ/หรือ
นาส่งข้อมูลหรือรายงานใด ๆ ตามข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง หรือตามทีส่ านักงานใหญ่หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ
ต้องเปิ ดเผย และ/หรือนาส่งให้หน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบ และข้าพเจ้าตกลงจะให้ขอ้ มูลและเอกสารเพิม่ เติมตามทีบ่ ริษทั ฯ
ร้องขอ เพื่อเปิ ดเผยต่อหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบภายใน 90 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจากบริษทั ฯ
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ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับบริษทั ฯ เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ เกีย่ วกับ
ข้อมูลของข้าพเจ้า หรือหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าทีท่ าไว้กบั บริษทั ฯ ทัง้ นี้ รายละเอียดและ/หรือขัน้ ตอนทีเ่ กีย่ วข้องอาจมี
การเปลีย่ นแปลงได้ตามทีบ่ ริษทั ฯ จะได้กาหนดและแจ้งให้ทราบเป็ นครัง้ คราวไป
(2) การเปลี่ยนแปลงสถานะข้อมูล
ข้าพเจ้าตกลงและรับว่าจะแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงข้อมูล
ของข้าพเจ้าซึง่ ได้แจ้งให้บริษทั ฯ ทราบก่อนหน้านี้ ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับ ทีอ่ ยู่ซง่ึ ได้จดทะเบียนไว้ การ
ถือสัญชาติอ่นื ทีอ่ ยู่ของสถานทีป่ ระกอบการ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูร้ บั ประโยชน์ตามกฏหมายหรือผูม้ อี านาจควบคุมนิติ
บุคคล (ผู้ซ่งึ ถือหุ้น หรือมีสทิ ธิออกเสียงในนิติบุคคลมากกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นทัง้ หมด หรือของสิทธิความเป็ น
เจ้าของ หรือสิทธิออกเสียง) สถานะทางภาษี หรือในกรณีทน่ี ิตบิ ุคคลนัน้ กลายเป็ นผูม้ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่ทางภาษี มากกว่า หนึ่ง
ประเทศ
ในกรณี ท่ีมีก ารเปลี่ยนแปลงดังกล่ า ว ข้า พเจ้า ตกลงส่ง มอบข้อ มูลรายละเอียดและเอกสารที่เ กี่ยวข้อง
เพิม่ เติมดังกล่าวแก่บริษทั ฯ ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
จัดส่งเอกสารเอง รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ ถ้อยแถลงหรือแบบฟอร์มแสดงสถานะ FATCA เช่น W-8Ben และ W8Ben-E ทีส่ มบูรณ์ พร้อมทัง้ รับรองเอกสารนัน้ ด้วย
(3) การบอกเลิ กสัญญา
ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่สง่ ข้อมูลรายละเอียด หรือเอกสารให้แก่บริษทั ฯ ตามทีร่ อ้ งขอ ภายในระยะเวลา 90 วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจากบริษทั ฯ หรือ ข้อมูลรายละเอียดหรือเอกสารทีใ่ ห้ไว้แก่บริษทั ฯ และ/หรือทีส่ ง่ มอบเพิม่ เติมให้
นัน้ ไม่เป็ นปั จจุบนั ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือยกเลิกการให้ความยินยอมในหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าตกลง
ให้บริษัทฯ สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ตราบเท่าที่กฎหมายอนุ ญาต โดยบริษัทฯ สามารถ
ดาเนินการตามขัน้ ตอนหนึ่งขัน้ ตอนใดหรือทัง้ หมดตามทีเ่ ห็นสมควร เพื่อปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือข้อตกลงการซือ้ ขาย
โอนย้าย หลักทรัพย์น้ี และการให้บริการอื่น และ/หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อปกป้ องสิทธิประโยชน์ ทาง
กฎหมายหรือ ในทางการค้า ของบริ ษัท ฯ รวมถึง แต่ ไ ม่ จากัด เฉพาะ การปฏิเ สธการให้บ ริก ารซื้อ ขาย โอนย้าย
หลักทรัพย์น้ี และบริการอื่น การระงับการจ่ายจานวนเงินใด ๆ ทีข่ า้ พเจ้ามีสทิ ธิได้รบั ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไข
ของหลักทรัพย์ดงั กล่าวนี้ และการส่งมอบจานวนเงินดังกล่าวต่อไปยังหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบ หรื อคืนให้แก่ขา้ พเจ้า
ตามข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
ในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์ตามทีร่ ะบุขา้ งต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษทั ยกเลิกการให้บริการซือ้ ขาย โอนย้าย
หลักทรัพย์น้ี และบริการอื่นและ/หรือบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงในการใช้บริการดังกล่าวตามที่ขา้ พเจ้าทาไว้กบั
บริษทั ฯ โดยให้ถอื ว่าเอกสารฉบับนี้ เป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือข้อตกลงการซือ้ ขาย โอนย้าย หลักทรัพย์น้ี และการ
ให้บริการอื่น ๆ ด้วย
ภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการให้ความเท็จ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลที่
กรอกในแบบฟอร์มนี้อย่างละเอียดตามความรู้และความเข้ าใจของข้าพเจ้าอย่างดีท่สี ุดแล้วว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็ น
ความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ
ลายมือชื่อ __________________________________________ ผูม้ อี านาจลงนามแทนบริษทั
(__________________________________________)
ลายมือชื่อ __________________________________________ ผูม้ อี านาจลงนามแทนบริษทั
(__________________________________________)
ตราประทับ (ถ้ามี) วันที_่ ___________________________
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แบบคาขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพิ วเตอร์ของบริษทั เข้ากับระบบการชาระหนี้ ของบริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด

วันที_่ _______________________
เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด

ข้าพเจ้า
บริษทั ________________________________________________________________
(ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษทั ”) ซึง่ เป็ นสมาชิกหมายเลข________________มีความประสงค์จะขออนุญาตต่อเชื่อมระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษทั ฯ เข้ากับระบบการชาระหนี้ของบริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด (ต่อไปนี้เรียกว่า
“สานักหักบัญชี”) ตามรายละเอียดดังนี้
ประเภทสมาชิก

สมาชิกสานักหักบัญชี (Broker/Sub-Broker)
บุคคลทีส่ านักหักบัญชีอนุญาตให้ทาการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก
(Settlement Agent) *เฉพาะ Securities Market เท่านัน้
วัตถุประสงค์การใช้งาน
สาหรับใช้งานระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (SET/mai/TBX)
เชื่อมต่อเข้าระบบ SET CLEAR (Equity)
เชื่อมต่อเพื่อใช้ฟังก์ชนั ่ Pre-Settlement Matching System (PSMS) ของสานักหัก
บัญชีทอ่ี ยู่ในระบบงานของ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
สาหรับใช้งานระบบชาระราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (TFEX) : SET CLEAR
(Derivatives)
การเปลีย่ นแปลงหรือ
ขอใช้งานระบบทีส่ มาชิกนามาเชื่อมต่อเป็ นครัง้ แรก (ขอ User ใหม่)
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
ขอใช้ฟังก์ชนั ่ Pre-Settlement Matching System (PSMS) ของ TCH ทีอ่ ยู่ใน
ของบริษทั
ระบบงานของบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ท่านมี API User สาหรับเชื่อมต่อเข้าระบบงานของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ แล้ว
หรือไม่
มี
ไม่มี
ขอใช้ฟังก์ชนเพิ
ั ่ ม่ เติมการทางานในระบบการชาระราคา (SET CLEAR)
เปลีย่ นแปลงผูพ้ ฒ
ั นาระบบหรือผูใ้ ห้บริการระบบภายนอก (Service Provider)
เปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีของชุดคาสังคอมพิ
่
วเตอร์ทใ่ี ช้ในการชาระราคา
เปลีย่ นแปลงฟั งก์ชนการท
ั่
างานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั (Functional
Specification) ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการชาระราคา
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างของระบบเครือข่าย (Network Architecture) ของระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษทั ทีใ่ ช้ในการชาระราคา
เปลีย่ นแปลงสถานทีต่ งั ้ ของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิวเตอร์ของ
บริษทั ทีใ่ ช้ในการชาระราคา
อื่น ๆ___________________________________________________
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ฟั งก์ชนที
ั ่ ต่ อ้ งการใช้งาน
บนระบบ SET CLEAR
(Securities Market)

ระบบงานของสมาชิกที่
ต้องการนามาเชื่อมต่อ
Protocol

Position Ledger and Trading Listing
Trade Amendment
Trade Adjustment
Give-up
NVDR Adjustment Extension
Deal Amendment
Late Settlement
Return SBL
Return Securities Default
Buy-in
Cash Deposit/ Withdraw
Collateral Deposit/ Withdraw/Exchange
รายละเอียดเพิม่ เติมโปรดดูทเ่ี อกสาร API Message แยกตามฟั งก์ชนงานบนระบบ
ั่
SET
CLEAR ด้านหลักทรัพย์ (Securities Market)
Back Office
อื่น ๆ___________________________________________________
FIXML

ข้อมูลเกีย่ วกับระบบทีข่ อ ชื่อระบบ______________________________________________________________
อนุญาต
Version______________________________________________________________
ชื่อบริษทั ผูพ้ ฒ
ั นาระบบ___________________________________________________
สถานทีต่ งั ้ ระบบ________________________________________________________
วันทีค่ าดว่าจะเริม่ ใช้ระบบ_________________________________________________
Security
การขออนุญาตดังกล่าวกระทบต่อความ
การขออนุญาตดังกล่าวไม่กระทบต่อ
ปลอดภัยของระบบ (Security)
ความปลอดภัยของระบบ (Security)
** ต้องนาส่ง แบบประเมินการทางานและการ
รักษาความปลอดภัยของระบบ
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พร้อมกันนี้บริษทั ได้แนบข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
รายละเอียด

แนบมาด้วยพร้อม
แบบคาขอ

หมายเหตุ

เอกสารประกอบสาหรับการขออนุญาตต่อเชื่อมทุกกรณี
1 รายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware Specification) ของทัง้
PCs และ Servers, Software พืน้ ฐาน (Operating System,
Database, etc.) โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ (System
Architecture) และสถานทีต่ งั ้ อุปกรณ์ดงั กล่าวทัง้ Main Site, Backup
Site, สาขา หรืออื่น ๆ
2 รายละเอียดโครงสร้างการเชื่อมต่อระบบของบริษทั (Network
Infrastructure) โครงสร้างการเชือ่ มต่อระหว่าง Head Office, สาขา
และโครงสร้างการเชื่อมต่อภายในของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทงั ้ หมดที่
ใช้ในระบบบริษทั
3 รายละเอียดของ Software Specification (System Process Flow,
Functional Specification ของระบบ และ Program Description)
4

แบบประเมินการทางานและการรักษาความปลอดภัยของระบบ

5

คู่มอื การใช้งานระบบ

6

รายละเอียดการทดสอบ และผลการทดสอบ (Test Cases, Test
Scripts and Test Results) พร้อมทัง้ รายชื่อผูร้ บั ผิดชอบการทดสอบ
แบบรับรองชุดคาสังคอมพิ
่
วเตอร์จากผูพ้ ฒ
ั นาระบบ/ผูใ้ ห้บริการระบบ
ภายนอก
หนังสือรับรองคุณสมบัตจิ ากผูพ้ ฒ
ั นาระบบหรือผูใ้ ห้บริการระบบ
ภายนอกของบริษทั (กรณีย่นื ขอใช้งานระบบเป็ นครัง้ แรก)

7
8
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บริษัทขอรับรองว่าระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ต่อเชื่อมกับระบบการชาระราคาดังกล่าว มีระบบการ
ทางานทีไ่ ม่ขดั และถูกต้องตามข้อกาหนดของ สานักหักบัญชี และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบชาระราคา และ
บริษัทยินดีนาส่งข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับการชาระราคา หรือการทาธุรกรรมของบริษทั และลูกค้า หรือเอกสารอื่นใดที่
สานักหักบัญชีรอ้ งขอ

อนึ่ง หากมีความเสียหายใด ๆ แก่สานักหักบัญชี หรือบุคคลอื่นใดเนื่องจากการดาเนินการตามรายการที่
ระบุขา้ งต้น บริษทั ยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทุกประการรวมทัง้ การชดใช้ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้
จนครบถ้วนโดยทันที

__________________________________________
(
ประทับตราบริ ษทั

)

ตาแหน่ง____________________________________________
ผูม้ อี านาจลงนามผูกพันแทนบริษทั

__________________________________________
(

)

ตาแหน่ง____________________________________________
ผูม้ อี านาจลงนามผูกพันแทนบริษทั
ชื่อผูป้ ระสานงาน ___________________________________
ฝ่ าย / หน่วยงาน ____________________________________
โทรศัพท์ __________________________________________
E-mail ____________________________________________
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แบบแจ้งความประสงค์ใช้งาน API User บนระบบ SET CLEAR (Equity Market)

วันที_่ __________________
เรียน

ผูอ้ านวยการฝ่ ายชาระหลักทรัพย์
บริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด

ข้าพเจ้า บริษทั _____________________________________________________________(ต่อไปนี้
เรียกว่า “บริษทั ”)มีความประสงค์ขอใช้งาน API User เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ ระบบชาระราคาหลักทรัพย์ของบริษทั
ผ่านระบบ SET CLEAR โดยจะเริม่ ใช้งานบนระบบ Production ตัง้ แต่วนั ที_่ _________________________เป็ น
ต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้
1. ช่องทางเชื่อมต่อ (API User) ที่ 1
ชื่อผูพ้ ฒ
ั นาระบบ
ระบบงานของสมาชิกทีต่ อ้ งการนามา
เชื่อมต่อ
ลักษณะการใช้งานระบบ

Back Office

รูปแบบ Protocol ทีใ่ ช้งาน

FIXML

ระบบของบริษทั สมาชิก
ระบบของ Application Service Provider

2. รายละเอียดอื่น ๆ (ถ้ามี)
การใช้งานช่องทางเชื่อมต่ อ (API User) บริษัทจะได้สทิ ธิใ์ ช้งาน API User จานวน 1 ชุด โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ทัง้ นี้ หากบริษัทประสงค์จะใช้งาน API User ในการเชื่อมต่ อระบบชาระราคาหลักทรัพย์เพิ่มเติมจาก
จานวนสิทธิใช้
์ งานที่มใี ห้ จะมีอตั ราค่าธรรมเนียม 10,000 บาท ต่อชุดต่อเดือน (ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ )
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บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลตามที่บริษัทได้แจ้งต่ อสานักหักบัญชีขา้ งต้นเป็ นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และ
บริษทั ตกลงยินยอมปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน API User บนระบบ SET CLEAR (Equity Markets)
ตามที่ส านั ก หัก บัญ ชีก าหนด ตลอดจนให้ค วามร่ ว มมือ แก่ สานัก หัก บัญ ชีใ นการตรวจสอบการใช้ง าน รวมถึง
ดาเนินการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเชื่อมต่อระบบชาระราคาหลักทรัพย์ของบริษั ทผ่านระบบ SET CLEAR ตามที่
สานักหักบัญชีรอ้ งขอ ทัง้ นี้ หากในการดาเนินการของบริษทั เป็ นผลทาให้เกิดความเสียหายขึน้ แก่สานักหักบัญชีหรือ
บุคคลอื่นใด บริษทั ตกลงรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทุกประการรวมทัง้ ตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดขึน้ จนครบถ้วน

__________________________________________
(
ประทับตราบริ ษทั

)

ตาแหน่ง____________________________________________
ผูม้ อี านาจลงนามผูกพันแทนบริษทั

__________________________________________
(

)

ตาแหน่ง____________________________________________
ผูม้ อี านาจลงนามผูกพันแทนบริษทั

ชื่อผูป้ ระสานงาน ___________________________________
ฝ่ าย / หน่วยงาน
ชื่อผูป้ ____________________________________
ระสานงาน____________________________________
โทรศัพท์ __________________________________________
ฝ่ าย / หน่วยงาน____________________________________
E-mail ____________________________________________
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แบบรับรองชุดคาสังคอมพิ
่
วเตอร์จากผูพ้ ฒ
ั นาระบบ/ผูใ้ ห้บริการระบบภายนอก

วันที_่ _______________________
เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด

ข้าพเจ้าบริษทั ______________________________________________ (ต่อไปนี้เรียกว่า“บริษทั ”) เป็ น
ผูพ้ ฒ
ั นาระบบ/ผูใ้ ห้บริการระบบภายนอกสาหรับบริษทั ____________________________________________
ซึง่ เป็ นสมาชิกหรือเป็ นผูส้ มัครเป็ นสมาชิกของบริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “สานักหัก
บัญชี”) การทาคารับรองนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั ซึง่ เป็ น
สมาชิกเข้ากับระบบชาระราคาของสานักหักบัญชี ตามรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์การใช้งาน

สาหรับใช้งานระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (SET/mai/TBX)
เชื่อมต่อเข้าระบบ SET CLEAR (Securities)
เชื่อมต่อเพื่อใช้ฟังก์ชนั ่ Pre-Settlement Matching System (PSMS) ของสานักหัก
บัญชีทอ่ี ยู่ในระบบงานของ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย จากัด
สาหรับใช้งานระบบชาระราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (TFEX) : SET CLEAR
(Derivatives)
การเปลีย่ นแปลงหรือ
ขอใช้งานระบบทีส่ มาชิกนามาเชื่อมต่อเป็ นครัง้ แรก (ขอ User ใหม่)
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
ขอใช้ฟังก์ชนั ่ Pre-Settlement Matching System (PSMS) ของ TCH ทีอ่ ยู่ใน
ของบริษทั
ระบบงานของบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ท่านมี API User สาหรับเชื่อมต่อเข้าระบบงานของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ แล้ว
หรือไม่
มี
ไม่มี
ขอใช้ฟังก์ชนเพิ
ั ่ ม่ เติมการทางานในระบบการชาระราคา (SET CLEAR)
เปลีย่ นแปลงผูพ้ ฒ
ั นาระบบหรือผูใ้ ห้บริการระบบภายนอก (Service Provider)
เปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีของชุดคาสังคอมพิ
่
วเตอร์ทใ่ี ช้ในการชาระราคา
เปลีย่ นแปลงฟั งก์ชนการท
ั่
างานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั (Functional
Specification) ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการชาระราคา
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างของระบบเครือข่าย (Network Architecture) ของระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษทั ทีใ่ ช้ในการชาระราคา
เปลีย่ นแปลงสถานทีต่ งั ้ ของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิวเตอร์ของ
บริษทั ทีใ่ ช้ในการชาระราคา
อื่น ๆ___________________________________________________
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ฟังก์ชนที
ั ่ ่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรายการซื้อขายก่อนถึงกาหนดการชาระราคาและส่ง
มอบ (Trade and Position)
Position Ledger and Trading Listing
Trade Amendment
Trade Adjustment
Give-up
NVDR Adjustment Extension
Deal Amendment
ฟังก์ชนที
ั ่ ่เกี่ยวข้องกับการชาระราคาและส่งมอบ (Settlement)
Late Settlement
Return SBL
Return Securities Default
Buy-in
ฟังก์ชนที
ั ่ ่เกี่ยวข้องกับหลักประกัน (Assets)
Cash Deposit/ Withdraw
Collateral Deposit/ Withdraw/Exchange
ระบบงานของสมาชิกที่
Front Office
ต้องการนามาเชื่อมต่อ
Internet Trading
Back Office
Protocol
FIXML
ข้อมูลเกีย่ วกับระบบทีข่ อ
ชื่อระบบ ________________________________________________
อนุญาต
Version ________________________________________________
ฟั งก์ชนที
ั ่ ต่ อ้ งการใช้งาน
บนระบบ SET CLEAR
(Securities Market)
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ทัง้ นี้ บริษทั ขอรับรองว่าระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั ทีส่ มาชิกหรือผูส้ มัครเป็ นสมาชิกของสานักหักบัญชี
ขออนุ ญาตต่อเชื่อมเข้ากับระบบชาระราคาของสานักหักบัญชีนนั ้ เป็ นระบบทีไ่ ด้มาตรฐานเชื่อมต่อเข้ากับระบบงาน
ของสานักหักบัญชีได้โดยไม่ทาให้ระบบการทางานของสานักหักบัญชีหรือระบบการทางานของสมาชิกรายอื่นขัดข้อง
และเป็ นระบบทีส่ ามารถทางานได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับ วิธปี ฏิบตั ิ ประกาศ คาสังหรื
่ อเงื่อนไขใด ๆ ตามทีส่ านัก
หักบัญชีกาหนดโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบชาระราคาหรือระบบการทางานอื่นใดของสานักหักบัญชีและ
สมาชิกรายอื่น ตลอดจนยินดีทจ่ี ะนาส่งชุดโปรแกรม (Source Code) ให้แก่สานักหักบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณา
หรือเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการทางานของระบบเมื่อสานักหักบัญชีรอ้ งขอ

__________________________________________
(
ประทับตราบริ ษทั

)

ตาแหน่ง____________________________________________
ผูม้ อี านาจลงนามผูกพันแทนบริษทั

__________________________________________
(

)

ตาแหน่ง____________________________________________
ผูม้ อี านาจลงนามผูกพันแทนบริษทั

ชื่อผูป้ ระสานงาน ___________________________________
ฝ่ าย / หน่วยงาน ____________________________________
โทรศัพท์ __________________________________________
E-mail ____________________________________________
ชื่อ
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แบบประเมิ นการทางานและการรักษาความปลอดภัยของระบบ
1. สมาชิกมีมาตรฐานความปลอดภัยสาหรับระบบที่เชื่อมต่ อกับระบบการชาระหนี้ตามประกาศ
สานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์ว่ า ด้ว ย การจัด ให้มีร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สมาชิกมีการจากัดการเข้าถึงข้อมูลและฟั งก์ชนต่
ั ่ าง ๆ ของแอพพลิเคชันเฉพาะผู
่
ท้ ไ่ี ด้รบั อนุ ญาต
เท่านัน้ และการเข้าถึงจะต้องแยกตามประเภทของผู้ใช้งาน (User role) รวมทัง้ มีระบบการ
บันทึกข้อมูลการทางานของแอพพลิเคชัน่ (audit trail log) อย่างเหมาะสม
3. ในการเข้าใช้งานระบบผู้ใช้งานระบบชาระหนี้จะต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความเป็ น
ตัวตนว่าเป็ นบุคคลที่ได้รบั อนุ ญาตจริง (KYC – Know Your Customer) อีกทัง้ การเข้าใช้งาน
ระบบจะต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ โดยสามารถจัดหาวิธกี ารหรือเทคโนโลยี
ใด ๆ เช่ น รหัสผู้ใ ช้ง านและรหัสผ่ า น, การใช้ OTP (One-time password) หรือ การควบคุ ม
Session เป็ นต้น
4. ต้องมีขอ้ ความแจ้งเตือนผูใ้ ช้งานระบบเกีย่ วกับความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการกระทาของผูใ้ ช้งานระบบ
อย่างชัดเจนและครบถ้วน (Agreement/ Disclaimer) รวมถึงการเก็บข้อมูลที่แสดงการยอมรับ
ความเสีย่ งเหล่านัน้ อย่างเหมาะสม
5. สมาชิกต้องมีมาตรการดาเนินการควบคุมการใช้โปรแกรมหรือแอพพลิเคชันที
่ เ่ หมาะสม และไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบชาระหนี้
6. ต้องมีขนั ้ ตอนการส่งมอบรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่มคี วามปลอดภัยเพียงพอ และมีการให้
ความรู้กบั ผู้ใช้งานในการเก็บรักษารหัสผ่านของตนไว้เป็ นความลับ เพื่อให้มคี วามตระหนักถึง
ประเด็นของความปลอดภัย เช่น การแนะนาให้ใช้รหัสผ่านทีซ่ บั ซ้อนหรือเดาได้ยาก การแนะนา
ไม่ให้เปิ ดเผยรหัสผ่านใด ๆ ให้บุคคลอื่นทราบ การแนะนาให้มกี าร Logout ออกจากระบบทุก
ครัง้ ที่ไ ม่ ไ ด้ใ ช้ง านทัง้ แบบชัว่ คราวและเมื่อ เลิก ใช้ง าน การแนะน าความเสี่ย งในการบัน ทึก
รหัสผ่านไว้บนเครื่องหรือระบบเป็ นต้น
7. สมาชิกมีแผนสารองในการบริหารความต่อเนื่องในการดาเนินงานขององค์กร และมีระบบสารอง
ของระบบคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้เชื่อมต่อกับระบบการชาระหนี้ทส่ี ามารถทางานได้ทนั ที เพื่อรองรับใน
กรณีท่รี ะบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกไม่สามารถทางานได้ตามปกติ และจัดให้มกี ารทดสอบ
ระบบสารองดังกล่าวอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี
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API Message แยกตามฟังก์ชนงานบนระบบ
ั่
SET CLEAR ด้านหลักทรัพย์ (Securities Market)

รายละเอียดฟังก์ชนงานบนระบบ
ั่
SET CLEAR (Securities Market)
ฟังก์ชนที
ั ่ ่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรายการซื้อขายก่อนถึงกาหนดการชาระราคาและส่งมอบ (Trade and Position)
ลาดับ
1
Recommend
2
Recommend
3
Recommend

4
Recommend

5
Recommend

6
Recommend

ฟังก์ชนงาน
ั่

Message

Position Ledger and Trading Listing
สาหรับตรวจสอบความเคลื่อนไหว และรายการซือ้
ขายของหลักทรัพย์
Trade Amendment
สาหรับการแก้ไขเลขทีบ่ ญ
ั ชีซอ้ื ขาย / การแก้ไข
ประเภทนักลงทุน ก่อนถึงกาหนดการชาระราคาและ
ส่งมอบ
Trade Adjustment
สาหรับการแก้ไขประเภทของหลักทรัพย์ จาก (1)
Foreign เป็ น Local (2) Local เป็ น NVDR (3)
NVDR เป็ น Local ก่อนถึงกาหนดการชาระราคา
และส่งมอบ
Give-up
สาหรับการโอนรายการชาระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์
- Give-up Request
- Confirm/ Reject Give-up Request

- Query Securities Trade Listing
- Query Securities Position Ledger
- Notify Securities Position Ledger

NVDR Adjustment Extension
สาหรับการแก้ไขประเภทหลักทรัพย์ หลังครบ
กาหนดการชาระราคาและส่งมอบ จาก
(1) Local เป็ น NVDR
(2) NVDR เป็ น Local
Deal Amendment
สาหรับการทารายการ Gross Settlement

-

Query Securities Trade Listing
Query Securities Trade Amendment
Perform Securities Trade Amendment
Notify Securities Trade Amendment

-

Query Securities Trade Listing
Notify Securities Position Ledger
Query Securities Trade Adjustment
Perform Securities Trade Adjustment
Notify Securities Trade Adjustment

-

Query Securities Trade Listing
Notify Securities Position Ledger
Query Securities Giveup/Takeup
Perform Securities Giveup
Notify Securities Giveup/Takeup

-

Notify Securities Position Ledger
Query Securities NVDR Extension
Query Securities NVDR Extension List
Perform Securities NVDR Extension
Notify Securities NVDR Extension

-

Notify Securities Gross Settlement Status
Query Securities Gross Settlement Status
Query Securities Deal Amendment
Perform Securities Deal Amendment
Notify Securities Deal Amendment
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ฟังก์ชนที
ั ่ ่ เกี่ยวข้องกับการชาระราคาและส่งมอบ (Settlement)
ลาดับ
ฟังก์ชนงาน
ั่
1
Late Settlement
Recommend
2
Recommend

Return SBL
สาหรับการคืนหลักทรัพย์ทย่ี มื

3
Recommend

Return Securities Default

4
Recommend

Buy-inสาหรับการซือ้ เพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ทผ่ี ดิ นัด

สาหรับการส่งมอบหลักทรัพย์ทผ่ี ดิ นัด

Message
- Query Late Settlement
- Query Late Settlement List
- Perform Late Settlement
- Notify Late Settlement
- Query Return SBL
- Perform Return SBL
- Notify Return SBL
- Query SBL Position of Borrower
- Query SBL Ledger
- Notify SBL Ledger
- Query Return Securities Default
- Perform Return Securities Default
- Notify Return Securities Default
- Query Default Position of Securities
- Query Default Ledger of Securities
- Notify Default Ledger of Securities
- Query Default Position of Cash
- Query Default Ledger of Cash
- Notify Default Ledger of Cash
- Query Buy-In Offer
- Perform Buy-In Offer
- Notify Buy-In Offer
- Query Buy-In List
- Query Buy-In Result

ฟังก์ชนที
ั ่ ่เกี่ยวข้องกับหลักประกัน (Assets)
ลาดับ
ฟังก์ชนงาน
ั่
1
Cash Deposit/Withdraw
Recommen สาหรับการรองรับการฝาก/ถอนเงินสดสกุลเงินบาท
d
- Cash Deposit
- Cash Withdraw

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

2
Collateral Deposit/Withdraw/Exchange
Recommen สาหรับการรองรับการฝาก/ถอน/เปลีย่ นหลักทรัพย์ท่ี
d
วางเป็ นหลักประกัน
- 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
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