TCH 1-1

คําขอเป็ นสมาชิกสํานักหักบัญชี
(สําหรับสมาชิกทีใช้บริการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์)
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คําอธิ บาย
ผูท้ ประสงค์
ี
จะสมัครเป็ นสมาชิกของบริษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (“สํานักหักบัญชี”) เพือ
ใช้บ ริก ารชําระราคาและส่งมอบหลัก ทรัพย์ ให้ยนเอกสารคํ
ื
าขอเป็ น สมาชิก สํานัก หัก บัญ ชี (สําหรับ
สมาชิก ทีใช้บ ริก ารชํา ระราคาและส่งมอบหลัก ทรัพ ย์) ฉบับ นี มายังสํานั ก หัก บัญ ชี ซึงประกอบด้ว ย
เอกสารดังต่อไปนี
1. แบบคําขอเป็ น สมาชิกสํานักหัก บัญชี และข้อตกลงการสมัค รเป็ น สมาชิก สํานักหัก บัญชี (สําหรับ
สมาชิกทีใช้บริการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์)
2. เอกสารแนบท้ายแบบคําขอ ดังนี
เอกสารแนบ 1: ข้อมูลตามทีสํานักหักบัญชีกาํ หนด
เอกสารแนบ 2: เอกสารประกอบการยืนคําขอเป็ นสมาชิกของสํานักหักบัญชี
เอกสารแนบ 3: แบบสอบถามการบริหารความเสียงและการปฏิบตั งิ านของบริษทั
เอกสารแนบ 4: แบบแจ้งความประสงค์เพือการวางหลักประกันเป็ นหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 5: แบบคําขออนุ ญ าตต่อ เชือมระบบคอมพิวเตอร์ข องบริษัทเข้ากับ ระบบการชําระ
ราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสํานักหักบัญชี
เอกสารแนบ 6: API Message แยกตามฟั งก์ ช ั น งานบนระบบ SET CLEAR ด้ า นหลัก ทรัพ ย์
(Securities Market)
เอกสารแนบ 7: แบบแจ้ง ความประสงค์ ใช้ง าน API User บนระบบ SET CLEAR (Securities
Market)
เอกสารแนบ 8: แบบรับรองชุดคําสังคอมพิวเตอร์จากผูพ้ ฒ
ั นาระบบ/ผูใ้ ห้บริการระบบภายนอก
เอกสารแนบ 9: แบบประเมินการทํางานและการรักษาความปลอดภัยของระบบ
เอกสารแนบ 10: แนวทางการลงนามรับรองสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หมายเหตุ

1. ให้ผสู้ มัครนํ าส่งแบบคําขอและเอกสารประกอบทีเกียวข้องตามทีระบุไว้ขา้ งต้น ทีได้ลงนามเอกสารโดยผูม้ อี าํ นาจลง
นามอย่ า งครบถ้ ว น จํา นวน 1 ชุ ด มายัง สํา นั ก หัก บัญ ชี พร้อ มนํ า ส่ง ชุ ด เอกสารดัง กล่ า วในรู ป แบบข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) แบบ pdf File มายัง PosttradeBusinessDevelopment@set.or.th
2. กรณีผสู้ มัครให้ขอ้ มูลหรือนํ าส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผสู้ มัครแจ้งเหตุผลและความจําเป็ นให้สาํ นักหักบัญชีทราบ
พร้อมทังระบุขอ้ มูลและแจ้งวันทีคาดว่าจะสามารถให้ขอ้ มูลหรือนําส่งเอกสารได้ โดยสํานักหักบัญชีจะเริมพิจารณา
คําขอเป็ นสมาชิกของผู้สมัคร เมือสํานั กหักบัญ ชีได้รบั ข้อมู ลและเอกสารการสมัครเป็ นสมาชิก สํานักหักบัญชีที
ถูกต้องและครบถ้วน ตามเงือนไขทีสํานักหักบัญชีกาํ หนดแล้ว
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คําขอเป็ นสมาชิ กสํานักหักบัญชี
(สําหรับสมาชิ กทีใช้บริการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์)
วันที..........เดือน..........................พ.ศ. ..................
เรียน

บริษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด

เอกสารแนบท้ายแบบคําขอ

ข้อตกลงการสมัครเป็ นสมาชิกสํานักหักบัญชี (สําหรับสมาชิกทีใช้บริการชําระราคาและ
ส่งมอบหลักทรัพย์)

ข้าพเจ้า บริษทั .............................................................................................................................................
(ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “บริ ษทั ”) มีชอภาษาอั
ื
งกฤษว่า...................................................................................................
ชือย่อบริษทั ................................ โดย.........................................................................................................................
ซึ งเป็ น ผู้ มี อํ า น าจ ก ร ะทํ าก า รแ ท น แ ล ะ ผู ก พั น บ ริ ษั ท ห รื อ ผู้ ร ั บ ม อ บ อํ า น าจ สํ า นั ก งา น ตั งอ ยู่ เล ข ที
....................................................................... ............................................................................. เลขประจําตัวผูเ้ สีย
ภาษีอากรเลขที................................................. เลขทะเบีย นนิ ต ิบุ คคลเลขที....................................................
เว็บไซต์........................................................................ หมายเลขโทรศัพท์..............................................................
หมายเลขโทรสาร.......................................................... e-mail address……………………………………. สถานะการ
เป็ นสมาชิกอืน ๆ ในปั จจุบนั (โปรดทําเครืองหมาย )
 สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 สมาชิกของ บมจ. ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
 สมาชิกของบริษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด เพือใช้บริการชําระหนีตามสัญญาซือขายล่วงหน้า
บริษทั มีความประสงค์จะสมัครเป็ น สมาชิก ของบริษัท สํา นั กหักบัญ ชี (ประเทศไทย) จํากัด (ซึงต่ อไปนีจะ
เรียกว่า “สํานักหักบัญชี”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ประเภทสมาชิ กทีประสงค์ขอสมัคร (โปรดทําเครืองหมาย )


สมาชิ กสามัญ (General Clearing Member) เพือใช้บริการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เพือตนเองหรือ
ลูกค้า หรือเพือสมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิกรายอืน
(หมายเหตุ: สมาชิกทีชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เพือสมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิกรายอืน (“Third Party Clearing”) จะเริม
ให้บริการ Third Party Clearing ได้ ต่ อเมือสํานัก หักบัญ ชีได้กําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการบริหารความเสียง และสมาชิกได้
ดําเนินการตามแนวทางบริหารความเสียงทีสํานักหักบัญชีกําหนดแล้ว)



สมาชิ กวิ สามัญ (Direct Clearing Member) เพือใช้บริการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เพือตนเองหรือลูกค้า

นอกจากนี บริษทั ขอแจ้งความประสงค์ในการสมัครเป็ นสมาชิกกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชําระ
ราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fund) กับสํานักหักบัญชี เพือให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของสํานักหักบัญชีในส่วน
ทีเกียวข้องกับ คุณ สมบัติของการเป็ นสมาชิก และเพือให้การใช้บ ริก ารชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพ ย์เป็ นไปโดย
ถูกต้องและลุลว่ งไปด้วยดี
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ทังนี ข้อตกลงการสมัครเป็ นสมาชิกสํานักหักบัญชี และเอกสารแนบท้ายแบบคําขอทุกฉบับ รวมถึง หลักฐานที
แนบมาพร้อมกับแบบคําขอฉบับนี ซึงได้ยนต่
ื อสํานักหักบัญชีเพือประกอบการพิจารณารับบริษทั เป็ นสมาชิกของสํานัก
หักบัญชี ถือเป็ นส่วนหนึงของแบบคําขอฉบับนีด้วย
อนึง บริษทั ขอรับรองว่า ข้อมูลทีได้แจ้งไว้ในแบบคําขอฉบับนี รวมถึงข้อมูลและเอกสารทีนําส่งให้แก่สํานักหัก
บัญชีเพือประกอบการพิจารณารับบริษทั เป็ นสมาชิกของสํานักหักบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นความจริงทุกประการ
ทังนี บริษทั ได้อา่ นและตกลงทีจะปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของสํานักหักบัญชี ตลอดจนข้อตกลงการสมัครเป็ นสมาชิกสํานัก
หักบัญชีตามทีแนบท้ายแบบคําขอฉบับนี (รายละเอียดปรากฏตามสิงทีแนบมาด้วย) รวมถึงเงือนไขอืนใดทีเกียวข้องกับ
การเป็ นสมาชิกสํานักหักบัญชีตามทีสํานักหักบัญชีกาํ หนดทุกประการ บริษัทจึงได้ลงลายมือชือและประทับตราสําคัญ
ของบริษทั (ถ้ามี) ไว้เป็ นสําคัญ
ลงชือ.......................................ผูม้ อี าํ นาจลงนามแทนบริษทั
(.........................................)
ลงชือ....................................... ผูม้ อี าํ นาจลงนามแทนบริษทั
(.........................................)

-
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ข้อตกลงการสมัครเป็ นสมาชิ กสํานักหักบัญชี
(สําหรับสมาชิ กทีใช้ บริ การชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์)
บริษทั ตกลงปฏิบตั ติ ามข้อตกลงการสมัครเป็ นสมาชิกสํานักหักบัญชี (สํา หรับสมาชิกทีใช้บริการชําระราคาและ
ส่งมอบหลักทรัพย์) ดังมีรายละเอียดข้อตกลงและเงือนไขดังต่อไปนี
ข้อตกลงทัวไป
1. บริษทั ขอรับรองว่า เมือบริษทั ได้รบั การอนุ มตั ิให้เข้าเป็ นสมาชิกของสํานักหักบัญชีแล้ว บริษทั ตกลงและยินยอม
ปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ประกาศ คําสัง และหนังสือเวียนต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ทีสํานักหักบัญชีได้ออกใช้บงั คับกับ สมาชิก
สํานั กหักบัญชี ทังทีมีผลใช้บ ังคับในขณะยืนคําขอนี และทีจะมีการออกใช้บ ังคับในอนาคต (ซึงต่ อไปนี จะรวมเรีย กว่า
“กฎเกณฑ์ของสํานั กหักบัญ ชี ”) รวมทังบริษัท ตกลงทีจะชําระค่าบริการให้แ ก่สํา นักหักบัญชีต ามอัต ราและภายใน
ระยะเวลาทีสํานักหักบัญชีกาํ หนด
หากบริษัท ฝ่ าฝื นหรือ ไม่ ป ฏิบ ัติต ามกฎเกณฑ์ข องสํา นั ก หัก บัญ ชีดัง กล่ า ว บริษัท ยิน ยอมให้สํา นั ก หัก บัญ ชี
ดําเนินการใด ๆ ตามทีกําหนดไว้ในกฎเกณฑ์ของสํานักหักบัญชี รวมทังยินยอมชําระค่าปรับ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหาย
ใด ๆ ทีอาจเกิดขึนจากการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของสํานักหักบัญชีดงั กล่าว
2. บริษทั ตกลงและยินยอมให้สาํ นักหักบัญชีใช้ขอ้ มูลการใช้บริการ Settlement Bank และข้อมูลบัญชีฝากหลักทรัพย์
เพือการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ (Settlement Account) เพือการดําเนินงานของสํานักหักบัญชีในการให้บริการ
ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของบริษทั
3. บริษ ัทตกลงเป็ นผูฝ้ ากตามกฎเกณฑ์ของ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ซึงต่ อไปนีจะเรียกว่า
“ศูนย์รบั ฝาก”) ในส่วนทีเกียวกับงานรับฝากหลักทรัพย์ และตกลงจัดให้มรี ะบบงานทีเชือมโยงกับระบบงานธุรกรรมการยืม
และให้ยมื หลักทรัพย์ของศูนย์รบั ฝาก หรือดําเนินการอืนใดตามเงือนไขทีศูนย์รบั ฝากกําหนด
4. ตลอดระยะเวลาการเป็ นสมาชิกสํานักหักบัญชี บริษทั ตกลงทีจะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และคําสังของหน่ วยงาน
กํากับดูแลทีเกียวข้องซึงใช้บงั คับกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ทังทีได้มกี ารประกาศใช้บงั คับในปั จจุบนั และทีจะมีการ
แก้ไขเพิมเติมหรือบังคับใช้ในอนาคต (ซึงต่อไปนีจะรวมเรียกว่า “กฎเกณฑ์ของหน่ วยงานกํากับดูแล”)
ทังนี ในกรณีทบริ
ี ษัทฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของหน่ วยงานกํากับดูแลทีกําหนดในวรรคหนึง จนเป็ นเหตุให้
สํานักหักบัญชีได้รบั ความเสียหาย บริษทั ตกลงทีจะดําเนิ นการหรือระงับการดําเนินการใด ๆ ตามทีสํานักหักบัญชีกําหนด
เพือบรรเทาหรือเยียวยาความเสียหายทีเกิดขึน รวมถึงยินยอมให้สํานักหักบัญชีดําเนินการใด ๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ของ
กฎหมาย หรือดําเนิ นการตามทีระบุ ไว้ในกฎเกณฑ์ ของสํานั กหักบัญชี ตลอดจนยินยอมชํ าระค่ าปรับ ค่ าใช้จ่าย และ
ค่าเสียหายใด ๆ ทีอาจเกิดขึนจากการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของหน่ วยงานกํากับดูแลดังกล่าว

วันที 21 กรกฎาคม 2565

Version 002
หน้าที 3 จาก 7 ของคําขอ

แบบคําขอ
ความผูกพันตามข้อมูลการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
5. บริษทั ยินยอมผูกพันตามข้อมูลการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และตกลงชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ตามการประมวลผลข้อมูลการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ทสํี านักหักบัญชีได้นําส่งให้แก่บริษทั ทังนี เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงือนไขทีสํานักหักบัญชีกาํ หนด
การดําเนิ นการกรณี ผิดนัด
6. ในกรณีทบริ
ี ษทั ผิดนัดชําระราคาหลักทรัพย์ บริษทั ตกลงและยินยอมให้สาํ นักหักบัญชีดาํ เนินการตามหลักเกณฑ์ท ี
กําหนดไว้ในกฎเกณฑ์ของสํานักหักบัญชีในส่วนทีเกียวข้องกับการผิดนัดชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จนกว่าบริษทั
จะได้มกี ารชําระราคาหลักทรัพย์ทผิี ดนัด ตลอดจนชําระค่าเสียหายทีเกิดขึนจนครบถ้วน
7. ในกรณีทบริ
ี ษัทผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ บริษทั ตกลงและยินยอมให้สํานักหักบัญชีดําเนินการตามหลักเกณฑ์ท ี
กําหนดไว้ในกฎเกณฑ์ของสํานักหักบัญชีในส่วนทีเกียวข้องกับการผิดนัดชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จนกว่าสํานัก
หักบัญชีจะได้รบั มอบหลักทรัพย์ทผิี ดนัดเพือส่งมอบให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั ตลอดจนได้รบั ชําระค่าเสียหายจนครบถ้วน
ทังนี ในกรณีทบริ
ี ษทั ไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์ตามประเภท ชนิด และจํานวนเดียวกันกับหลักทรัพย์ทบริ
ี ษทั ผิด
นัดส่งมอบมาส่งมอบให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั ได้ภายในระยะเวลาทีสํานักหักบัญชีกําหนด บริษทั ตกลงทีจะชําระค่าปรับแทน
การส่งมอบหลักทรัพย์ทผิี ดนัด ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีสํานักหักบัญชีกาํ หนด
การยืมหลักทรัพย์เพือการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสํานักหักบัญชี
8. ในการยืม หลักทรัพย์เพือการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสํานักหักบัญชี บริษทั ตกลงและยินยอมให้สาํ นักหักบัญชีหรือ
บุคคลทีสํานักหักบัญชีมอบหมายยืมหลักทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ของสํานักหักบัญชีในส่วนทีเกียวกับการยืมและการให้ยมื
หลักทรัพย์เพือการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสํานักหักบัญชี
การซือหลักทรัพย์เพือส่งมอบหลักทรัพย์ทีผิดนัดต่อสํานักหักบัญชี
9. ในการซือหลักทรัพย์เพือส่งมอบหลักทรัพย์ทผิี ดนัดต่อสํานักหักบัญชี (Buy-in) บริษทั ตกลงและยินยอมให้สาํ นัก
หักบัญชีแต่งตังหรือมอบอํานาจให้สมาชิกสํานักหักบัญชีทได้
ี รบั เลือกจากสํานักหักบัญชีให้ทําหน้าทีซือหลักทรัพย์แทน
สํานัก หัก บัญ ชีต ามกฎเกณฑ์ข องสํานั ก หัก บัญ ชีในส่วนทีเกียวกับ การซือเพือส่ งมอบหลัก ทรัพ ย์ท ีผิด นั ด เพือนํ า
หลักทรัพย์นนส่
ั งมอบแก่ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั แทนบริษทั
10. เมือสํานักหักบัญชีได้ชําระราคาค่าซือหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่าย และค่าบริการทีเกียวข้องกับการซือหลักทรัพย์ให้แก่
บุคคลทีสํานักหักบัญชีแต่งตังหรือมอบอํานาจเพือทําการซือหลักทรัพย์แทนสํานักหักบัญชีแล้ว บริษทั ตกลงจะชําระคืน
ค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการซือหลักทรัพย์เพือส่งมอบหลักทรัพย์ทผิี ดนัดทังหมดให้แก่สาํ นักหักบัญชี
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การดําเนิ นการเพือบริ หารความเสียงในระบบการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
11. เพือเป็ นการบริหารความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการผิดนัดชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์หรือความเสียหายอืนที
อาจเกิดจากการกระทําของบริษัท ทีเกียวข้องกับ การชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพ ย์ บริษทั ตกลงและยินยอมทีจะ
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ในกฎเกณฑ์ของสํานักหักบัญชี ดังต่อไปนี
(1) ยอมรับและผูกพันตามนโยบายและหลักเกณฑ์เกียวกับการบริหารความเสียงของสํานักหักบัญชี
(2) ตกลงและยินยอมทีจะจัดส่งรายงานเกียวกับฐานะทางการเงินให้แก่สาํ นักหักบัญชี
(3) ตกลงและยินยอมทีจะดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด หรือการดํารงฐานะทางการเงินตามหลักเกณฑ์ท หน่
ี วยงาน
ซึงมีหน้าทีกํากับดูแลการประกอบธุรกิจของนิตบิ ุคคลดังกล่าวกําหนดตามกฎหมาย
(4) ตกลงและยินยอมทีจะควบคุมมูลค่าการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
(5) ตกลงและยินยอมทีจะควบคุมค่าความเสียงในระบบการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
(6) ตกลงและยิน ยอมทีจะวางหลักประกัน และยินยอมให้สาํ นักหักบัญชีดําเนินการบังคับหลักประกัน ดังกล่าว
เพือนําเงินมาชําระหนี ค่าใช้จา่ ย หรือค่าเสียหายใด ๆ ทีเกิดขึนได้
การเป็ นสมาชิ กกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
12. เพือเป็ นประกันความเสียหายทีอาจเกิดขึนจากการผิดนัดชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์หรือความเสียหายอืนที
อาจเกิดจากการกระทําของบริษ ัท ทีเกียวข้องกับ การชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพ ย์ บริษทั ในฐานะทีเป็ นสมาชิก
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “กองทุน”) ตกลงและ
ยินยอมทีจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ในกฎเกณฑ์ของสํานักหักบัญชี ดังต่อไปนี
(1) ยอมรับและผูกพันตามนโยบายการบริหารเงินกองทุนของคณะกรรมการกองทุน
(2) ตกลงและยินยอมทีจะจ่ายเงินสมทบแรกเข้าและเงินสมทบรายเดือนตามรายงานทีผูจ้ ดั การกองทุนได้แจ้งแก่
บริษทั โดยบริษทั ตกลงจะชําระเงินสมทบดังกล่าวให้แก่กองทุนภายในระยะเวลาทีกําหนด
(3) ตกลงและยินยอมทีจะปฏิบตั ติ ามรายงานการใช้เงินกองทุนเพือชําระหนีทีเกิดจากการผิดนัดชําระราคาหรือ
ส่งมอบหลักทรัพย์ตามทีผูจ้ ดั การกองทุนได้แจ้งแก่บริษทั และถือเป็ นหนีทีถูกต้องทีบริษทั มีหน้าทีต้องชําระคืนกองทุน
โดยเร็ว
(4) ในกรณีทบริ
ี ษทั ไม่ชาํ ระเงินคืนกองทุนพร้อมดอกเบียภายในระยะเวลาทีกําหนด บริษทั ตกลงและยินยอมทีจะ
ให้ผจู้ ดั การกองทุนดําเนินการตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนด จนกว่าบริษทั จะได้ชาํ ระเงินคืนกองทุนพร้อมดอกเบีย ตลอดจน
ค่าปรับและค่าเสียหายใด ๆ ทีเกิดขึนจนครบถ้วน
(5) เพือประโยชน์ ในการชําระเงินคืนกองทุน พร้อมดอกเบีย ตลอดจนค่าปรับและค่าเสียหาย บริษทั ตกลงและ
ยิน ยอมทีจะให้ผู้จดั การกองทุนมีสทิ ธิระงับหรือบังคับเงิน หลักทรัพย์ หรือหลักประกัน ทีสํานักหักบัญชีได้ระงับหรือ
ยึดถือไว้เพือประโยชน์ต่อการชําระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ทผิี ดนัด
(6) แจ้งให้ผจู้ ดั การกองทุนทราบทันทีหากบริษทั พ้นจากการเป็ นสมาชิกสํานักหักบัญชี
(7) ตกลงและยิน ยอมทีจะให้ผู้จดั การกองทุนลงโทษหรือกําหนดให้พ้นจากการเป็ นสมาชิกกองทุ น ตลอดจน
ยินยอมชดใช้คา่ เสียหายใด ๆ ทีอาจเกิดขึน ในกรณีทบริ
ี ษทั ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงใด ๆ ทีได้ให้ไว้ในแบบคํา
ขอนีหรือข้อตกลงหรือสัญญาอืนในขณะทีบริษทั เป็ นสมาชิกกองทุน
(8) ยินยอมและผูกพันชําระหนีทีค้างชําระต่อกองทุนจนครบถ้วนถึงแม้ว่าบริษทั จะพ้นจากการเป็ นสมาชิกกองทุนแล้ว
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ข้อตกลงอืน ๆ
13. บริษทั ตกลงและยินยอมให้ความร่วมมือพร้อมทังอํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าทีของสํานักหักบัญชี และ/หรือผู้
ทีได้รบั มอบหมายจากสํานักหักบัญชีในการดําเนินการใด ๆ เพือการตรวจสอบข้อมูล เอกสาร และหลักฐานของบริษทั ที
เกียวกับการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสียง รวมทังระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ของบริษทั การเข้าตรวจสอบระบบปฏิบตั กิ ารและการดําเนินงานหลังการซือขายและวิธปี ฏิบตั ิ
ในการบริห าร ติดตาม และควบคุมความเสียงและเรีย กเอกสารสมุ ดบัญชีแ ละหลักฐาน หรือข้อมูลอืน ๆ ของบริษัท
ตลอดจนสอบถามข้อเท็จจริงจากกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั ได้
นอกจากนี บริษัทรับทราบและตกลงทีจะนํ าส่งข้อมูลและเอกสารเพิมเติมตามทีสํานั กหักบัญชีร ้องขอ รวมทังตกลง
และยินยอมให้สาํ นักหักบัญ ชีเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั หรือของลูกค้าของบริษัททีเกียวข้องกับการชําระราคาและส่ง
มอบหลักทรัพ ย์ การดําเนินการเพือบริหารความเสียงเกียวกับการชํา ระราคาและส่ง มอบหลัก ทรัพ ย์ และการฝ่ าฝื น
หรือไม่ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสํานักหักบัญชี รวมทังการพิจารณาลงโทษสมาชิกแก่ท างการหรือหน่ วยงานอืนเพือ
ประโยชน์ในการกํากับดูแล เช่น คณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรัพ ย์ ธนาคารแห่ง ประเทศไทย ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย บริษ ทั ตลาดสัญ ญาซือขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สํา นัก หักบัญชีส ญ
ั ญาซือขายล่วงหน้า บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด หรือหน่ วยงานอืนทีเกียวข้อง เป็ นต้น หรือเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลตามทีกฎหมายกําหนด
14. บริษทั ตกลงและยินยอมให้สาํ นักหักบัญชีหกั เงินจากหรือนํ า เงินเข้าบัญ ชีท ี Settlement Bankตามข้อมูลเลขที
บัญ ชีท ีบริษทั ได้แจ้ง ไว้ต่อสํา นักหัก บัญ ชีโดยบริษทั จะดําเนิน การให้ค วามยินยอมแก่ Settlement Bank ในการหัก
เงิน จากหรือนํา เงินเข้า บัญ ชี ตามคํา สังของสํานัก หัก บัญ ชี เพือการชํา ระราคาและส่ง มอบหลักทรัพย์ต ามรายงาน
ข้อ มูล การชํา ระราคาและส่ง มอบหลัก ทรัพ ย์ใ นส่ว นที เป็ น เงิน สด โดยบริษ ทั จะเป็ น ผู ้ร บั ผิด ชอบในการชํา ระ
ค่าธรรมเนียมและค่า ใช้จ่า ยใด ๆ ต่อธนาคาร อันเกิดจากการทีธนาคารได้ดาํ เนิน การตามคําสังดังกล่าวของสํานัก
หักบัญชี
15. หากบริษัทถูกฟ้ องเป็ นคดีลม้ ละลายหรือถูกศาลมีคาํ สังพิทกั ษ์ทรัพย์ รวมถึงกรณีทบริ
ี ษทั ได้เข้าสูก่ ระบวนการฟืนฟู
กิจการ หรือในกรณีทมีี เหตุอนใดซึ
ื
งอาจทําให้บริษทั ไม่สามารถดําเนินการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ได้ตามปกติ
บริษทั ตกลงให้ถอื ว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นกรณีทบริ
ี ษทั ผิดนัด และยินยอมให้สาํ นักหักบัญชีดาํ เนินการตามกฎเกณฑ์
ของสํานักหักบัญชีในส่วนทีเกียวข้องกับการผิดนัดชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ได้ทนั ที
16. บริษทั รับทราบและตกลงทําความเข้าใจและดูแลลูกค้าของบริษทั ในการดําเนินการใด ๆ ทีเกียวข้องกับการชําระ
ราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ เพือให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักหักบัญชีและหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้อง
17. บรรดาข้อมูลทีสํานักหักบัญชีมหี น้าทีจัดส่งให้แก่บริษทั ตามคําขอนี บริษทั ยินยอมให้สาํ นักหักบัญชีจดั ส่งโดยผ่าน
สืออิเล็กทรอนิกส์ทสํี านักหักบัญชีเชือมต่อกับบริษัทตามระบบทีสํานักหักบัญชีกําหนด และตกลงยอมรับ ว่าสํานักหัก
บัญชีได้จดั ส่งข้อมูลให้แก่บริษทั โดยชอบแล้วเมือระบบสืออิเล็กทรอนิกส์ของสํานักหักบัญชีแสดงผลว่าได้มกี ารส่งข้อมูล
ดังกล่าวแล้ว
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แบบคําขอ
18.
ในการดําเนินการใด ๆ เกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึงอยูภ่ ายใต้หรือเกียวข้องกับเอกสารฉบับนี บริษทั ตกลงที
จะปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลําดับรองทีเกียวข้อง และกฎหมาย
ฉบับแก้ไขเพิมเติมในอนาคต (ซึงต่อไปนีจะเรียกรวมกันว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่าง
เคร่งครัด ซึงรวมถึงการดําเนินการใด ๆ ทีจําเป็ น เพือให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดทีระบุไว้
ในคําประกาศเกียวกับความเป็ นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (https://www.set.or.th/th/privacynotice) และได้ดาํ เนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอม ในกรณีทกฎหมายว่
ี
าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลกําหนดให้ต้องได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยแล้ว
ในกรณีทขอบเขตการดํ
ี
าเนินงานใด ๆ ภายใต้หรือเกียวข้องกับเอกสารฉบับนี เป็ นกรณีทฝ่ี ายใดฝ่ ายหนึงมี
หน้าทีทีจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนไปต่างประเทศซึงข้อมูลส่วนบุคคล ตามคําสังของอีกฝ่ ายหนึง ใน
กรณี ด ัง กล่ า วทังสองฝ่ ายตกลงลงนามในสัญ ญาเกียวกับ การประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Data Processing
Agreement) ตามแบบทีสํานักหักบัญชีกาํ หนด
อนึง สําหรับสําเนาเอกสารแสดงตนทีบริษทั นํ าส่งให้แก่สาํ นักหักบัญชีอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความ
อ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมู่โลหิต ข้อมูลเชือชาติ เป็ นต้น ซึงเป็ นข้อมูลทีไม่จําเป็ นต่อการให้บริการของสํานัก
หักบัญชีและสํานักหักบัญชีไม่มคี วามประสงค์ทจะเก็
ี บข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนัน เจ้าของเอกสาร
สามารถดําเนินการขีดฆ่าเพือปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนํ าส่งเอกสารแสดงตนทีปรากฎ
ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวนันให้แก่สาํ นักหักบัญชี ทังนี ในกรณีทไม่
ี ได้ดาํ เนินการเพือปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลที
มีความอ่อนไหว สํานักหักบัญชีจะถือว่าเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความ
อ่อนไหวดังกล่าว
19.
บริษัทรับทราบและตกลงว่า แบบคําขอเป็ น สมาชิกสํานักหักบัญชี รวมถึงข้อตกลงการสมัครเป็ นสมาชิก
สํานักหักบัญชีฉบับนี อาจมีการเปลียนแปลงได้เพือให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสํานักหักบัญชี โดยบริษทั ตกลงทีจะ
นําส่งข้อมูลและเอกสารอืน ๆ เพิมเติม ตามทีสํานักหักบัญชีกาํ หนด
20.
บริษทั รับทราบและตกลงว่า สํานักหักบัญชีมีดุลพินิ จแต่เพียงผูเ้ ดียวทีจะพิจารณาและอนุม ตั ิให้บริษทั เป็ น
สมาชิกของสํานักหักบัญชี ซึงสํานักหักบัญชีจะพิจารณาและแจ้งผลการอนุมตั ิ ปฏิเสธ หรือกําหนดเงือนไขอืนใดเพิมเติม
ได้ตามทีเห็นสมควร โดยบริษทั จะสามารถใช้สทิ ธิในฐานะสมาชิกของสําหักบัญชีได้ต่อเมือบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามเงือนไข
ต่าง ๆ ตามทีสํานักหักบัญชีกาํ หนด (ถ้ามี) แล้ว
------------------------------------------------------
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เอกสารแนบ 1
ข้อมูลตามทีสํานักหักบัญชี กาํ หนด
รายชือผูป้ ระสานงานสําหรับการสมัครสมาชิ กสํานักหักบัญชีจนกระทังเริ มสมาชิ กภาพ
....................................................................................................................................................
ตําแหน่ ง…………………………………………..ฝ่ าย….................................................................
หมายเลขโทรศัพท์............................................หมายเลขโทรสาร..................................................
E- mail.........................................................................................................................................

1. ข้อมูลบริ ษทั
1.1 ชือผูส้ มัครเป็ นสมาชิกสํานักหักบัญชี
(ภาษาไทย)..........................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................................................
1.2 ทีตังสํานักงานใหญ่..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์........................................................หมายเลขโทรสาร...............................................................
สาขา พร้อมรายละเอียดทีตังและหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี).........……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..…………………………..
1.3 ทีตังสํานักงานทีใช้ในการติดต่อ.......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์....................................................หมายเลขโทรสาร...................................................................
1.4 ทุนจดทะเบียน.................................บาท ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว.............................................บาท
1.5 เงินกองทุน ณ วันที...........................................
(1) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ.........................................................บาท
(2) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิคดิ เป็ นร้อยละ..............................................ของหนีสินทัวไปและทรัพย์สนิ
ทีเป็ นหลักประกัน
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1.6 ประวัต ิและข้อมูล การดําเนินธุรกิจทีแสดงถึงความเชียวชาญหรือประสบการณ์ เกียวกับการทําธุรกรรมธุรกิจ
หลักทรัพย์ (หากพืนทีไม่เพียงพอระบุขอ้ มูล โปรดแนบเอกสาร)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
1.7 ภายในระยะเวลา 3 ปี จนถึงวัน ทียืนใบสมัคร บริษัท เคยหรืออยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษหรือลงโทษในฐาน
ความผิดใด ๆ จากสํานักงาน ก.ล.ต. / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ ธนาคารแห่งประเทศไทย/ บริษทั ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด/ บมจ. ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) / สมาคมผูป้ ระกอบวิชาชีพ
หรือหน่ วยงานอืนทีเกียวข้อง หรือเคยกระทําการ ฝ่ าฝื น กฎเกณฑ์ คําสัง หรือหนังสือเวียนของหน่ วยงานข้างต้น
หรือไม่

ไม่เคย

เคย (โปรดให้รายละเอียด)

...............................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
1.8 ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Credit Rating) (ถ้ามี)
หน่ วยงาน

Long - Term Rating

Short – Term Rating

ข้อมูล ณ วันที

Standard & Poor ’s
Fitch
Moody ’ s Investors Service
TRIS
อืน ๆ
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1.9 รายชือผูถ้ อื หุน้ 10 อันดับแรก ณ วันที ................................. ดังตารางด้านล่างนี

ลําดับ

รายชือผู้ถือหุ้น

สัญชาติ

จํานวนหุ้น

ร้อยละของจํานวนหุ้น
ทีจําหน่ ายได้ (%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
อืนๆ
รวม

100

1.10 คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
1.10.1 รายชือคณะกรรมการ ณ วันที ........................................ (ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันทียืนใบสมัคร)

ชือและชือสกุล
(ให้กรอกทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
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1.10.2 รายชือผูบ้ ริหารระดับผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขึนไปทีเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในส่วนการประกอบธุรกิจการซือขาย และ
การปฏิบตั งิ านหลังการซือขาย ในตลาดหลักทรัพย์ และประวัตขิ องแต่ละท่าน ดังนี
ชือและชือสกุล
(ให้กรอกทังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ)

ตําแหน่ ง

ประวัติ
การทํางาน

ประวัติ
การศึกษา
และการอบรม

จํานวนหุ้น
ทีถือ (ถ้ามี)

อํานาจกระทํา
การแทนบริ ษทั

นอกจากนี หากบุ ค คลดัง กล่ า ว ตาม 1.10.1 และ 1.10.2 มีป ระวัติเกียวกับการถู ก กล่า วโทษหรือ ถู ก ดําเนิ น คดี
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายฟอกเงิน กฎหมายอาญาทีเกียวกับทรัพย์ หรือกฎหมาย
เกียวกับธุรกิจการเงินอืนใด หรือมีประวัตเิ สียหายหรือดําเนินกิจการใดทีมีลกั ษณะทีแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ
หรือความรอบคอบเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพ ให้บริษทั ส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่สาํ นักหักบัญชี ด้วย
1.11 การประกอบธุรกิจอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่ วยงานทีทําหน้ าทีกํากับ ดูแลตลาดหลักทรัพย์
โดย (ระบุได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)

ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ป ระเภทการเป็ นตัวแทนหรือนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกียวกับ การทําธุรกรรมและการ
ให้บริการด้านหลักทรัพย์ของบริษัท หลักทรัพย์ซ งออกตามความในพระราชบั
ึ
ญญัต ิหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 แล้ว ตามหนั งสือ ของสํา นั ก งาน ก.ล.ต. ที.................................
ลงวันที...................................

อยู่ระหว่างการยืนขออนุ ญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นตัวแทนหรือนายหน้ าซือขาย
หลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกียวกับการทําธุรกรรม
และการให้บริการด้านหลักทรัพย์ของบริษทั หลักทรัพย์ซงออกตามความในพระราชบั
ึ
ญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามหนังสือ.....................................................................................
ลงวันที ..........................................

* ทังนี หากบริษทั ไม่ได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นตัวแทนหรือนายหน้าซือ
ขายหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชีสงวนสิทธิในการปฏิเสธไม่รบั พิจารณาคําขอเป็ นสมาชิกสํานักหักบัญชี
ของบริษทั
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1.12 แผนในการกําหนดขอบเขตการประกอบธุรกิจการเป็ นตัวแทนซือขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาประมาณ 5
ปี นับจากวันทียืนคําขอนี

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
1.13 บริษทั อยูร่ ะหว่างถูกทางการหรือหน่วยงานทีทําหน้าทีกํากับดูแลการเป็ นตัวแทนซือขายหลักทรัพย์ ภาคทัณฑ์
หรือพักการประกอบธุรกิจเป็ นตัวแทนซือขายหลักทรัพย์
 ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)
 ไม่ใช่
2. การบริ หารงาน
2.1 รายชือผูม้ อี าํ นาจในการบริหารงานระดับผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขึนไป หรือเทียบเท่า หรือผูท้ ได้
ี รบั มอบหมาย ทีสํานักหัก
บัญชี สามารถติดต่อประสานงานได้
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารระบบหลังการซือขายหลักทรัพย์.......................................................................................................
(Operation Department)
ตําแหน่ ง.........................................................................หมายเลขโทรศัพท์...........................................................
E- mail .................................................................................................................................................................
ฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ................................................................................................................
(Compliance Department)
ตําแหน่ ง.........................................................................หมายเลขโทรศัพท์...........................................................
E- mail .................................................................................................................................................................
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน.............................................................................................................................................
(Internal Audit Department)
ตําแหน่ ง.........................................................................หมายเลขโทรศัพท์...........................................................
E- mail .................................................................................................................................................................
ฝ่ ายบริหารความเสียง ...........................................................................................................................................
(Risk Management Department)
ตําแหน่ ง.........................................................................หมายเลขโทรศัพท์...........................................................
E- mail .................................................................................................................................................................
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ฝ่ ายบัญชี...............................................................................................................................................................
(Accounting Department)
ตําแหน่ ง.........................................................................หมายเลขโทรศัพท์...........................................................
E- mail .................................................................................................................................................................
ฝ่ ายคอมพิวเตอร์....................................................................................................................................................
(Information Technology Department)
ตําแหน่ ง.........................................................................หมายเลขโทรศัพท์...........................................................
E- mail .................................................................................................................................................................
กรณีมเี หตุขดั ข้องเกียวกับการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์…………………………………………………………
ตําแหน่ ง.........................................................................ฝ่ าย ………………………………………………………...
หมายเลขโทรศัพท์..................................................E-mail……………………………………………………………..
หมายเลขโทรศัพท์เคลือนที....................................................................................................................................
กรณีมเี หตุฉุกเฉินเกียวกับระบบปฏิบตั กิ าร..............................................................................................................
ตําแหน่ ง.........................................................................ฝ่ าย…………………….…………………………...............
หมายเลขโทรศัพท์..................................................E-mail………………………………….………………………….
หมายเลขโทรศัพท์เคลือนที....................................................................................................................................
หมายเหตุ กรณี บริ ษทั เปลี ยนแปลงตัวบุคคลหรือรายละเอี ยดตามทีแจ้งไว้ บริ ษทั ต้ องแจ้งให้ สาํ นักหักบัญชี
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันทีทีมีการเปลียนแปลง
2.2 ส่วนปฏิบตั กิ ารงานสนับสนุน (Back Office)
2.2.1 สถานทีตังส่วนปฏิบตั กิ ารงานสนับสนุน

ทีตังบริษทั

สถานทีอืน
ตังอยูเ่ ลขที................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์................................................... หมายเลขโทรสาร...................................................................
2.2.2 บริษทั ว่าจ้างหรือให้บุคคลอืนปฏิบตั งิ านส่วนปฏิบตั กิ ารงานสนับสนุน (Back Office) แทนบริษทั หรือไม่

ไม่

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)
ชือบุคคลทีปฏิบตั งิ านส่วนปฏิบตั กิ ารงานสนับสนุน (Back Office) แทนบริษทั คือ
บริษทั ....................................................................................................................................................................
เลขที ....................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.........................................หมายเลขโทรสาร..............................................................................
E-mail...................................................................................................................................................................
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ชือผูต้ ดิ ต่อประสานงาน...........................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................E-mail......................................................................................
2.2.3 จํานวนและ Specification ของเครืองคอมพิวเตอร์ ทีใช้เพือรองรับระบบปฏิบตั งิ านหลังการซือขาย
หลักทรัพย์
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2.2.4 ระบุชอโปรแกรม
ื
Software Standard ของระบบปฏิบตั กิ าร (Operating System) เช่น Window
version และ software อืน ๆ ทีใช้ในเครืองคอมพิวเตอร์ในข้อ 2.2.1 หรือข้อ 2.2.2
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2.2.5 อธิบ ายถึงโครงสร้า งระบบเชือมต่ อ (Network Infrastructure) และลัก ษณะการเชือมต่ อระหว่า ง
บริษัท และสํา นั ก หัก บัญ ชี และระหว่ างบริษ ัท กับ สาขาของบริษัท พร้อมทังระบุ แ ผนภาพแสดงจํ า นวนเครือง
คอมพิวเตอร์ทงหมด
ั
และการเชือมต่อดังกล่าว
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2.2.6 อธิบายถึงวิธี และระบบในการป้ องกันความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (Security Policy)
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2.2.7 ระบุชอผู
ื ข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการระบบปฏิบตั กิ าร (Software Vendor)
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2.2.8 ระบุชอชุ
ื ดคําสังระบบปฏิบตั กิ าร (Software Application) และ Version
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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2.3

การชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายงานข้อมูลการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
บริษทั มีความประสงค์ให้สํานักหักบัญชีหกั เงินจากหรือนํ าเงินเข้าบัญชีธนาคารตามข้อมูลด้านล่างนี เพือการ
ชําระราคาหลักทรัพย์ ตามรายงานข้อมูลการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ทสํี านักหักบัญชีนําส่งให้แก่บริษทั หรือ
ตามความประสงค์ข องสมาชิก ในการขอถอนหลักประกัน หรือทรัพ ย์สนิ ส่ วนทีเกิน จากจํา นวนทีสํ านั ก หัก บัญ ชี
กําหนดให้สมาชิกต้องวาง (Excess Margin) หรือเพือการคืนผลตอบแทนในหลักประกันของสมาชิก


ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ชือบัญชี..............................................................................................................................
เลขทีบัญชี .........................................................................................................................
ประเภท……......................................................................................................................
สาขา..................................................................................................................................



ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ชือบัญชี..............................................................................................................................
เลขทีบัญชี .........................................................................................................................
ประเภท……......................................................................................................................
สาขา..................................................................................................................................



ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ชือบัญชี..............................................................................................................................
เลขทีบัญชี .........................................................................................................................
ประเภท……......................................................................................................................
สาขา..................................................................................................................................



ธนาคารซิ ตีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ
ชือบัญชี..............................................................................................................................
เลขทีบัญชี .........................................................................................................................
ประเภท……......................................................................................................................
สาขา..................................................................................................................................



ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ชือบัญชี..............................................................................................................................
เลขทีบัญชี .........................................................................................................................
ประเภท……......................................................................................................................
สาขา..................................................................................................................................
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หมายเหตุ
1. โปรดระบุขอ้ มูลการใช้บริการ Settlement bank เพียง 1 บัญชี เพือให้สาํ นักหักบัญชีใช้ทําการ Debit /Credit
จํานวนเงินชําระราคาหลักทรัพย์
2. ต้องเป็ นบัญชีทเปิ
ี ดเพือการชําระราคาสําหรับการซือขายหลักทรัพย์เท่านัน และไม่เป็ นบัญชีเดียวกับทีบริษทั
ใช้เพือการชําระหนีตามการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า
3. การบริหารความเสียง
 โปรดอธิบายนโยบาย มาตรการบริหารและควบคุมความเสียง ตามทีระบุในข้อ 7 เอกสารแนบ 2
 โปรดอธิบาย ขันตอน วิธกี ารดําเนินการเกียวกับ การบริหาร การติดตาม และควบคุมความเสียงของ
บริษทั ในแบบสอบถามการบริหารความเสียงและการปฏิบตั งิ านของบริษทั ทีปรากฎในเอกสารแนบ 3
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เอกสารประกอบการยืนคําขอเป็ นสมาชิ กของสํานักหักบัญชี
บริษทั ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาของสํานักหักบัญชี ดังนี (โปรดทําเครืองหมาย )


หลักฐานการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ สําเนาหนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษทั และ
บัญชีรายชือผูถ้ อื หุน้ ซึงรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันทียืนคําขอเป็ นสมาชิก



สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูม้ อี าํ นาจลงนามของบริษทั



หนังสือมอบอํานาจให้กระทําการแทนบริษทั พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
ของกรรมการผูม้ อบอํานาจและผูร้ บั มอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ)



สําเนาใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ในกรณีท บริ
ี ษทั อยู่ระหว่างการขอรับใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นํ าส่งสําเนาเอกสารทีบริษัทใช้ป ระกอบการยืนขอรับใบอนุ ญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 1 ชุด มาแสดง พร้อมทังแจ้งวันทีนําส่งสํานักงาน ก.ล.ต.)



สําเนาหลักฐานทีแสดงได้ว่าบริษทั มีเจ้าหน้าทีปฏิบตั กิ าร (Operating Officer) เจ้าหน้าทีกํากับดูแลการปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนด หนังสือเวียนและคําสังของสํานักหักบัญชี (Compliance Officer) เจ้าหน้าทีตรวจสอบภายใน
(Internal Auditor) และเจ้าหน้าทีบริหารความเสียง (Risk Management Officer) ตามหลักเกณฑ์ทสํี านักหัก
บัญชีกาํ หนด หรือสําเนาหลักฐานทีแสดงได้ว่าบริษทั อยูใ่ นระหว่างพิจารณารับสมัครบุคคลใดเพือปฏิบตั งิ าน
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ทสํี านักหักบัญชีกาํ หนด



สําเนาหลักฐานเกียวกับฐานะการเงิน เช่น งบการเงินงวด 6 เดือน รายงานประจําปี ฉบับล่าสุด ซึงต้องเป็ น
ฉบับทีได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น



สําเนาหลักฐานทีแสดงว่าบริษทั เป็ นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์หรือหลักฐานทีแสดงว่าอยู่ในระหว่าง ยืนคําขอ
เป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์



สําเนารายงานการคํา นวณเงิน กองทุ น สภาพคล่ องสุท ธิ (Net Capital) หรืออัต ราส่ว นเงิน กองทุ นสภาพ
คล่องสุทธิต่อหนีสินทัวไป (Net Capital Ratio) และ/หรืออัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง (BIS Ratio
or Capital Adequacy Ratio) หรือดํารงเงินกองทุนอืนในทํานองเดียวกับกองทุนดังกล่าวของบริษทั โดยต้อง
เป็ นสําเนารายงานฉบับรายวันจํานวน 7 วันทําการติดต่อกัน หรือเป็ นสําเนารายงานทีหน่ วยงานทีกํากับดูแล
การประกอบธุรกิจของบริษทั กําหนดให้ตอ้ งคํานวณเป็ นประจําตามรอบระยะเวลาจํานวน 7 งวดติดต่อกัน ใน
เวลาล่วงหน้าตามทีสํานักหักบัญชีกาํ หนดก่อนวันยืนคําขอสมัครเป็ นสมาชิก หรือในเวลาล่วงหน้าตามทีสํานัก
หักบัญชีกาํ หนดก่อนวันเริมสมาชิกภาพ แล้วแต่กรณี



รายละเอียดเกียวกับการบริหารความเสียงทีสามารถแสดงได้วา่ มีการบริหารความเสียงทีมีประสิทธิภาพอย่าง
น้อยในเรืองดังต่อไปนี
(1) นโยบายและมาตรการในการบริหารความเสียงทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทังขันตอนในการให้ความ
เห็นชอบและการแก้ไขเปลียนแปลงนโยบายและมาตรการดังกล่าว
(2) นโยบายและมาตรการในการบริห ารความเสียงในด้า น credit risk, market risk, legal risk และ
operational risk
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(3) ระบบทีเหมาะสมและเชือถือได้ในการบันทึกข้อมูล การรายงานข้อมูลต่อผูบ้ ริหาร การป้ องกันการล่วงรู้
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานทีมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Chinese Wall) และการควบคุมการปฏิบตั งิ าน
(4) ขันตอนและวิธกี ารในการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามให้มกี ารดําเนินงานตามนโยบายมาตรการ
และระบบทีวางไว้


สําเนาแผนรองรับเมือเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยต้องระบุลกั ษณะเหตุการณ์ทเป็
ี นเหตุฉุกเฉินอย่างชัดเจนไว้ในแผน
ดังกล่าวด้วย



สําเนาหลักฐานแสดงการเป็ นสมาชิกผูฝ้ ากในระบบงานรับฝากหลักทรัพย์กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด (ในกรณีทบริ
ี ษทั อยูร่ ะหว่างการสมัครเป็ นสมาชิกผู้ฝาก ให้นําส่งสําเนาเอกสารทีบริษทั
ยืนขอสมัครเป็ นสมาชิกผูฝ้ ากกับ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด)



สําเนาเลขทีบัญชีเงินฝากธนาคารทีสมาชิกใช้บริการ Settlement Bank เพือการชําระราคาหลักทรัพ ย์กบั
สํานักหักบัญชี



สําเนาหลักฐานการจ่ายเงินสมทบแรกเข้ากองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชําระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์



สําเนาเอกสารการได้รบั อนุ มตั วิ งเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft Loan) หรือเงินกูร้ ะหว่างวัน (Intraday Loan)
จากธนาคารพาณิชย์ เพือใช้งานชําระราคาหลักทรัพย์กบั บริษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด



สําเนาคํายินยอมให้ธนาคารทีสมาชิกใช้บริการ Settlement Bank หักเงินจากหรือนําเงินเข้าบัญชีตามคําสัง
ของสํานักหักบัญชี



สําเนาหลักฐานทีแสดงความพร้อมของระบบงานด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ของผูส้ มัคร
ทีสามารถเชือมต่ อกับ ระบบคอมพิวเตอร์ข องสํานัก หัก บัญชี รวมถึงระบบปฏิบัต ิการอืนทีจําเป็ น ต่ อการ
ปฏิบตั งิ านหลังการซือขายหลักทรัพย์ทสํี านักหักบัญชีจดั ให้มขี นึ



สําเนาหลักฐานทีแสดงความพร้อมของระบบรายงานฐานะการเงินของบริษทั



สําเนาหลักฐานทีแสดงว่าบริษทั มีสํานักงานและอุปกรณ์เครืองใช้สํานักงานต่าง ๆ ทีเพียงพอแสดงได้ว่า บริษทั มี
ความพร้อมในการประกอบธุรกิจ



เอกสารและหลักฐานอืน ได้แก่
(1) แผนผังโครงสร้างองค์กร
(2) เอกสารอืนใดทีบริษทั เห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณารับบริษทั เข้าเป็ นสมาชิกของสํานักหักบัญชี
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หมายเหตุ:
- ให้ผู้ม ีอํานาจลงนามผูก พัน นิติบุค คลของผู้ส มัครลงนามในแบบคํา ขอและเอกสารประกอบทีเกียวข้องให้
ครบถ้วนทุกหน้า พร้อมทังประทับตราของบริษทั (ถ้ามี) และกรณีเอกสารของผูส้ มัครเป็ นสําเนาเอกสาร ให้ลง
นามรับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้า
- ในกรณีทเอกสารประกอบการขอสมั
ี
ครเป็ นสมาชิกสํานักหักบัญชีทนํี าส่งให้แก่สาํ นักหักบัญชีปรากฏข้อมูลส่วน
บุคคลทีมีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมู่โลหิต ข้อมูลเชือชาติ เป็ นต้น
ซึงเป็ นข้อมูลทีไม่จําเป็ นต่อการพิจารณารับสมาชิก และสํานักหักบัญชีไม่มคี วามประสงค์ทีจะเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลทีมีความอ่อนไหวดังกล่าว จึงขอให้บริษทั ดําเนินการให้เจ้าของเอกสารขีดฆ่าเพือปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคล
ทีมีความอ่อนไหวก่อนนําส่งเอกสารให้แก่สาํ นักหักบัญชี ทังนี หากเจ้าของเอกสารไม่ได้ขดี ฆ่าเพือปกปิ ดข้อมูล
ส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวบนเอกสารดังกล่าว สํานักหักบัญชีจะถือว่าเจ้าของเอกสารได้ให้ความยินยอมแก่
สํานักหักบัญชีในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวดังกล่าว
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แบบสอบถามการบริหารความเสียงและการปฏิ บตั ิ งานของบริษทั
หมายเหตุ : เพือให้สํานั กหักบัญ ชีมีขอ้ มูลทีเพียงพอสําหรับ การพิจารณาคุณ สมบัต ิข องบริษัท ในการสมัครเป็ น
สมาชิกของสํานักหักบัญชี บริษทั สามารถจัดทําเอกสารประกอบเพืออธิบายข้อมูลเพิมเติมเกียวกับการบริหารความ
เสียงและการปฏิบัต ิง านของบริษัทในแต่ ละหัว ข้อ หรืออาจจัด ทําเอกสารอธิบ ายการบริห ารความเสียงและการ
ปฏิบตั งิ านของบริษทั ขึนใหม่ เพือระบุขอ้ มูลของบริษทั ให้ครบถ้วน โดยพิจารณาเรียงลําดับหัวข้อตามเนือหาทีระบุ
ในแบบสอบถามฉบับ นี (บริษัท ไม่ จําเป็ นต้องใช้แบบฟอร์มเอกสารแนบ 3 ของสํานักหักบัญชีกไ็ ด้ แต่เอกสารที
บริษทั จัดทําขึนใหม่ตอ้ งมีรายการข้อมูลครบถ้วนตามหัวข้อทีระบุไว้ในเอกสารแนบ 3)
1. โปรดอธิบาย ขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบ และการแบ่งแยกหน้าทีความรับผิดชอบ การบริหารจัดการในกรณีทมีี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน (conflict of interest) รวมทังระบบการ check-balance ระหว่างฝ่ ายงานต่าง ๆ ดังนี

ฝ่ ายบริหารความเสียง (Risk Management Department)

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department)

ฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ (Compliance Department)

ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารหลังการซือขาย (Back Office Department)

ฝ่ ายดูแลการซือขาย (Trading Department) สําหรับบัญชีการลงทุนของบริษทั

ฝ่ ายการตลาด (Marketing Department) สําหรับบัญชีลูกค้าของบริษทั

ฝ่ ายอืน ๆ ทีอาจจะเกียวข้องต่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (โปรดระบุ)

2. ในความคิดเห็นของบริษัท ระบบ/วิธกี าร บริหารความเสียงของบริษัทในธุรกรรมหลักทรัพย์ป ระกอบด้วยเรือง
อะไรบ้าง โปรดอธิบาย
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3. ระบบบริหารความเสียงในธุรกรรมซือขายหลักทรัพย์ มีขอบเขตและหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสียงของบริษทั
วิธกี ารกําหนดนโยบาย ตลอดจนการตรวจสอบ ควมคุม กํากับดูแลให้เป็ นไปตามนโยบาย

4. การทบทวน นโยบาย และระบบบริหารความเสียง

ความถีในการทบทวน วิธกี าร/ระบบบริหารความเสียงของบริษทั



5.

ปั จจัย หรือตัวชี (Indicator) อะไรบ้างทีใช้บ่งชีถึงความจําเป็ นในการทบทวนนโยบาย วิธกี าร/ระบบบริหาร
ความเสียง

ระบบบริหารความเสียงทีบริษทั ใช้สาํ หรับธุรกรรมซือขายหลักทรัพย์ มีการเชือมต่อกับระบบรับคําสังซือขาย
และ/ หรือ กับระบบหลังการซือขาย หรือไม่ อย่างไร (real time, batch)
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6. บริษทั มี Software ในการบริหารความเสียง หรือไม่ พัฒนาโดยหน่วยงานใด (หน่วยงานภายในบริษทั , จัดจ้าง
หน่วยงานภายนอก พัฒนาระบบตามทีบริษทั กําหนด หรือ Software สําเร็จรูป โปรดระบุชอ)
ื

7. ระบบบริหารความเสียง ระบบการวางหลักประกัน การตรวจสอบวงเงินหลักประกันของลูกค้า ทีบริษทั มีนนั
สามารถเชือมโยงกับระบบติดตาม ดูแล ฐานะการซือขายในบัญชีของบริษทั (House Account) หรือบัญชีลกู ค้า
(Client Account) หรือไม่ อย่างไร

8. บริษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารพาณิชย์ (Overdraft Loan) หรือเงินกูร้ ะหว่างวัน (Intraday Loan)
และวงเงินสําหรับธุรกรรมซือขายหลักทรัพย์หรือไม่ เป็ นจํานวนเท่าใด รวมทังมีมาตรการทบทวนความต้องการ
วงเงินเบิกเกินบัญชีอย่างไร
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9. บริษทั มีเงินทุนเพียงพอทีจะทดรองจ่ายให้แก่ลกู ค้าของบริษทั อย่างไร ในกรณีลกู ค้าผิดนัดชําระหนี หรือลูกค้า
ของบริษทั ถูกเรียกให้วางเงินระหว่างวัน หรือเกิดความจําเป็ นเร่งด่วนอืน ๆ

10. บริษทั มีเงินทุนเพียงพอเพือป้ องกันการผิดนัดชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ต่อสํานักหักบัญชี แหล่งเงินทุน
ของบริษทั มาจากทีใด

11. บริษทั มีระบบหรือสามารถประมาณการหรือคาดการณ์ กรณีลูกค้าซือขายเกินวงเงินทีบริษทั กําหนดหรือไม่
อย่างไร
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12. บริษ ัท ติดตาม ดูแ ล (monitor) บัญ ชีของลูก ค้าแต่ละราย (individual client) และบัญชีลูก ค้าโดยรวม (client
portfolio) อย่างไร

13. มาตรการบริหารความเสียงของบริษทั ในด้าน Operational Risk เป็ นอย่างไร

14. บริษทั มีนโยบายกําหนดคุณสมบัต ิทางการเงิน ของลูกค้า หรือข้อกําหนดเรืองสภาพคล่ องของลูกค้า หรือไม่
อย่างไร ความถีในการทบทวน credit risk เป็ นอย่างไร
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15. บริษ ัท ใช้ข้อมูลใด หรือมีก ระบวนการใด ในการประเมิน ฐานะการเงินของลูกค้าและรูจ้ กั ลูก ค้า (know your
client (KYC), client due diligence (CDD))

16. กําหนด Credit Line สําหรับบัญชีลูกค้า
 บริษท
ั มีการกําหนด Credit Line สําหรับบัญชีลกู ค้าแต่ละราย (End Client) หรือไม่ อย่างไร



บริษทั ติดตาม ดูแล (monitor) ให้เป็ นไปตาม Credit Line ทีกําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร



บริษทั ใช้ปัจจัยอะไร เป็ นเกณฑ์ในการทบทวน Credit Line (เช่น cumulative losses)



ความถีในการทบทวน Credit Line เป็ นเท่าใด

17. บุคคล หน่ วยงาน ฝ่ ายงานใด ทีทําหน้าทบทวน ฐานะการเงินของลูกค้า

วันที 21 กรกฎาคม 2565

Version 002
หน้าที 6 จาก 10 ของเอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 3
18. การดําเนินการเมือลูกค้าของบริษทั ผิดนัดชําระหนี หรือ ผิดนัดชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
 บุคคล หน่ วยงาน ฝ่ ายงานใด ทีทําหน้าทีในการดําเนินการหากลูกค้าผิดนัดชําระหนีผิดนัดชํา ระราคาและ
ส่งมอบหลักทรัพย์



โปรดอธิบายแนวทาง กระบวนการ และระยะเวลาทังหมดทีบริษทั ใช้ดาํ เนินการในปั จจุบนั กรณีทลูี กค้าผิด
นัดชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

19. บริษทั มีมาตรการหรือวิธกี ารทีจะดําเนินการในกรณีทีมิให้ม ีการกระจุกตัวในการให้กู้ยมื เพือซือหลักทรัพย์ใน
บัญชีลกู ค้าแต่ละราย หรือบัญชีลกู ค้าโดยรวมอย่างไร ตลอดจนการติดตามดูแลให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้

20. บริษทั มีเกณฑ์ สําหรับการห้ามทําธุรกรรมของลูกค้าหรือไม่ อย่างไร
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21. บริษทั มีนโยบายและมาตรการบริหารความเสียงด้านการเปลียนแปลงราคาหลักทรัพย์อย่างไร (market risk)

22. กรณีทเกิ
ี ดการลดค่าของมูลค่าหลักประกันของลูกค้า บริษทั มีการดําเนินการอย่างไรในการเรียกหลักประกันเพิม
(บริษทั ใช้สมมุตฐิ านของการเปลียนแปลงด้านราคา และ/หรือ ความผันผวน ในแบบจําลองในระบบบริหารความ
เสียงอย่างไร

23. จํ า นวนบุ คลากรด้ า น back office ที รับ ผิ ด ชอบ ในแ ต่ ล ะเรื อง (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
กับกําหนดเวลาของสํานักหักบัญชีหรือไม่ มีวธิ กี าร และระยะเวลาทีใช้ อย่างไร

25. มาตรการของบริษทั ต่อการดําเนินการตามกําหนดเวลา (schedule) ของสํานักหักบัญชี

26. บริษทั มีวธิ กี ารป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายในของบริษทั อย่างไร
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27. บริษทั มีการจัดเตรียม ระบบสํารอง และแผนปฏิบตั กิ ารเมือเกิดกรณีฉุกเฉินเมือระบบปฏิบตั กิ ารหลักมีปัญหา
หรือไม่ อย่างไร และคาดว่าจะมีการซักซ้อมแผนดังกล่าวปี ละกีครัง
 มีวธ
ิ ปี ฏิบตั ิ เขียนไว้ชดั เจน หรือ ไม่



มีการกําหนด เหตุการณ์ ทีจะเป็ นเหตุให้กระบวนการทํางาน ย้ายไปใช้ระบบสํารอง



มีการกําหนด ขันตอน ระยะเวลา หน่ วยงานรับผิดชอบ และ contact person

28. ในการโอนย้ายระบบปฏิบตั กิ ารหลักไปยังระบบปฏิบตั กิ ารสํารอง บริษทั คาดว่าจะใช้เวลานานเท่าใด

_______________________________________________________________
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แบบแจ้งความประสงค์เพือการวางหลักประกันเป็ นหลักทรัพย์
เขียนที ………………………………………….…………
วันที
เรียน

………………………………………….…………

กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด

ข้าพเจ้า บริษทั บล........................................................................ (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “สมาชิ ก”) โดย
..................................................................................................... ตําแหน่ง..................................................และ
...................................................................................................... ตําแหน่ง...................................................
ในฐานะสมาชิกบริษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “สํานั กหักบัญชี ”) เลขทีสมาชิก
(Participant no.) ……………… ขอแจ้ง ความประสงค์ต่ อ สํา นัก หัก บัญ ชีเ พือวางหลัก ประกัน เป็ นหลัก ทรัพ ย์
(Non-cash collateral) สําหรับรองรับการดําเนินธุรกรรมในกรณีดงั ต่อไปนี
 ธุรกรรมในตลาดตราสารทุนและตราสารหนี และ/หรือ  ธุรกรรมในตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า
เพือให้การดําเนินธุรกรรมการวางหลักทรัพย์เป็ นหลักประกันตามทีข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ขา้ งต้นเป็ นไป
ด้วยความราบรืน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมในการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและเงือนไขต่อไปนี
1. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการเก็บรักษาหลักทรัพย์ทข้ี าพเจ้านํามาวางเป็ นหลักประกันกับสํานักหักบัญชี สํานัก
หักบัญชีจะแยกบัญชีในการเก็บรักษาหลักประกันของสมาชิกแต่ ละรายแยกเป็ นบัญชีหลักประกันเพือ
สมาชิก กับ บัญชีหลักประกันเพือลูกค้าของสมาชิก
2. ในการวางและคืนหลักประกันทีเป็ นหลักทรัพย์และการดําเนินการอืนใดทีเกียวข้อง ข้าพเจ้ายินยอมให้
สํานักหักบัญชีหรือบุคคลทีสํานักหักบัญชีมอบหมายดําเนินการโอนและ/หรือรับโอนหลักทรัพย์จากบัญชี
ฝากหลักทรัพย์เพือการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ทีซือขาย (Settlement Account) ของข้าพเจ้า
และ/หรือลูก ค้า ของข้า พเจ้า เข้าบัญชีฝ ากหลักทรัพย์ท ีสํานั กหักบัญชีเปิ ด ไว้ก ับบริษัท ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาหลักประกันของสมาชิกหรือลูกค้าของ
สมาชิก แล้วแต่กรณี
3. กรณีทมีี การจ่ายสิทธิประโยชน์ ในหลักทรัพย์ทวางเป็
ี
นหลักประกัน และสํานักหักบัญชีพจิ ารณาแล้วเห็น
ควรให้มกี ารจ่ายคืนสิทธิประโยชน์หลังหักค่าใช้จ่ายและภาระภาษีท เกี
ี ยวข้อง ข้าพเจ้ายินยอมให้สาํ นัก
หักบัญชีหรือบุคคลทีสํานักหักบัญชีมอบหมายใช้ขอ้ มูลตามทีระบุไว้ในเอกสารนี เพือดําเนินการใดๆ ที
เกียวกับการจ่ายสิท ธิประโยชน์ ดงั กล่า ว รวมถึงการรับ โอนหลักทรัพย์จากการจ่ายสิทธิประโยชน์ ใน
หลักทรัพย์ท วางเป็
ี
นหลักประกันเข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์เพือการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ทีซือ
ขาย (Settlement Account) ของข้า พเจ้าและ/หรือลูกค้าของข้าพเจ้าแล้วแต่ กรณี โดยระบุ ท ีมาของ
ผลประโยชน์ ต าม Brokerage Account เพือให้สมาชิกทราบว่ า เป็ นสิท ธิป ระโยชน์ ท ีได้ร บั จากบัญ ชี
หลักประกัน โดยทีโครงสร้างของ Brokerage Account มี 7 หลัก ดังนี
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- หลักที 1 – 3 คือ Participant no. ของสํานักหักบัญชี ( )
- หลักที – 6 คือ Participant no. ของสมาชิก
- หลักที 7 เป็ นเลข หรือ โดยที คือ Proprietary account และ คือ Client account
4. ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าและ/หรือลูกค้าของข้าพเจ้าอาจถู กตัดสิท ธิท ีจะได้รบั สิท ธิประโยชน์ จาก
หลักทรัพย์ท วางเป็
ี
นหลักประกัน อันเนืองมาจากหลักทรัพย์ทวางเป็
ี
นหลักประกันนันไม่ตรงกับสัญชาติ
ของเจ้าของหลักทรัพย์ หรือไม่สอดกล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเกียวข้อง และข้าพเจ้าตกลงจะไม่
ยกเหตุดงั กล่าวมาเป็ นข้ออ้างในการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ หรือค่าชดเชยใดๆ จากสํานักหักบัญชีและ/
หรือบุคคลทีสํานักหักบัญชีมอบหมาย
5. ในการจ่ายสิทธิประโยชน์ทเป็
ี นเงิน สํานักหักบัญชีหรือบุคคลทีสํานักหักบัญชีมอบหมายอาจจ่ายเป็ นเช็ค
หรือโอนเข้า บัญ ชีเงินฝากของสถาบัน การเงิน ตามเงือนไขการจ่ ายสิท ธิป ระโยชน์ ของบริษั ทผู้ออก
หลักทรัพย์ และ/หรือ เงือนไขของสถาบันการเงิน และในกรณีท การจ่
ี ายสิทธิประโยชน์ ดงั กล่าวมีมูลค่า
เกินกว่าเงือนไขทีสถาบันการเงินกําหนด สํานักหักบัญชีและ/หรือบุคคลทีสํานักหักบัญชีมอบหมายอาจ
ดําเนิ นการจ่ายสิทธิประโยชน์ ท เป็
ี นเงินดัง กล่าวในรูปแบบเช็คตามรายชือผูถ้ ือหลักทรัพย์ท ีระบุ ไว้ใน
แบบแจ้งความประสงค์ฉบับนี
อนึง เพือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เงือนไข หรือวิธกี ารของสํานักหักบัญชีในส่วนทีเกียวข้องกับการวาง
หลักประกัน ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี พร้อมทังแนบสําเนาหน้ าสมุดบัญชี / Bank Statement ทีปรากฏชือและ
เลขทีบัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์มายังสํานักหักบัญชีด ้วย เพือให้ส ํานัก หักบัญชีใช้เป็ นข้อมูลในการบันทึกการวาง
หลักประกันเป็ นหลักทรัพย์ (Non-cash collateral) ทังในตลาดตราสารทุนและตราสารหนีและ/หรือตลาดสัญญาซือขาย
ล่วงหน้า และการดําเนินการอืนใดทีเกียวข้อง ซึงรวมถึงการนํ าส่งข้อมูลเพือการบันทึกเป็ นส่วนหนึงของสมุดทะเบียนผู้
ถือหลักทรัพย์ในกรณีทมีี การจ่ายสิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ทวางเป็
ี
นหลักประกัน และสํานักหักบัญชีพจิ ารณาแล้วเห็น
ควรให้มกี ารจ่ายคืนสิทธิประโยชน์ดงั กล่าว
1. ข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ทีวางหลักประกันในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของสํานักหักบัญชีสาํ หรับการเก็บ
รักษาหลักประกันของลูกค้าของสมาชิ ก (TCH Collateral for Member’s Client Account)
 ชือผูถ้ อื หลักทรัพย์
(ภาษาไทย)………………………………………………………………………………………………….
(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………………
 ทีอยู…
่ ……………………………………………………………………………………………………….
รหัสไปรษณีย…
์ …………………………………………จังหวัด …………………………………………
 ประเภทนิตบิ ุคคล
 นิตบิ ุคคลในประเทศ
 นิตบิ ุคคลต่างประเทศ





ทะเบียนนิตบิ ุคคลเลขที……………………………………………………………………………………..
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี…………………………………………………………………………………….
สัญชาติ………………………………………………………………………………………………………
การรับเงินปั นผล และสิทธิประโยชน์ อนใดที
ื
เป็ นเงิน (สําหรับตราสารทุน)
 เข้าบัญชีธนาคาร
ชือธนาคาร (เฉพาะทีมีสาขาในประเทศไทยเท่านัน) ……………………………………………….
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เลขทีบัญชีธนาคาร ………………………..………………………………………………………....
 การรับเงินปั นผล และสิทธิประโยชน์อนใดที
ื
เป็ นเงิน
(สําหรับพันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย)
 เข้าบัญชีธนาคาร
ชือธนาคาร (เฉพาะทีมีสาขาในประเทศไทยเท่านัน) ………………………………………………
เลขทีบัญชีธนาคาร………………………..…………………………………………………………..
 การหัก Withholding Tax สําหรับ Property fund
 หักภาษี ณ ทีจ่าย
 ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่าย
 การรับเงินสดส่วนต่างสําหรับกรณี Derivatives warrant หมดอายุและเป็ น In the money
 รับเงินสดส่วนต่าง
 ไม่รบั เงินสดส่วนต่าง
2. ข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ทีวางหลักประกันในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของสํานักหักบัญชีสาํ หรับการเก็บ
รักษาหลักประกันของสมาชิ ก (TCH Collateral for Member’s Proprietary Account)
 ชือผูถ้ อื หลักทรัพย์ (บริษทั สมาชิก)
(ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………….….
(ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………….
 ทีอยู…
่ ……………………………………………………………………………………………………….
รหัสไปรษณีย…
์ …………………………………………จังหวัด …………………………………………
 ประเภทนิตบิ ุคคล
 นิตบิ ุคคลในประเทศ
 นิตบิ ุคคลต่างประเทศ
 ทะเบียนนิตบิ ุคคลเลขที……………………………………………………………………………………...
 เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี……………………………………………………………………………………..
 สัญชาติ………………………………………………………………………………………………………
 การรับเงินปั นผล และสิทธิประโยชน์อนใดที
ื
เป็ นเงิน (สําหรับตราสารทุน)
 เข้าบัญชีธนาคาร
ชือธนาคาร (เฉพาะทีมีสาขาในประเทศไทยเท่านัน) ……………………………………………….
เลขทีบัญชีธนาคาร………………………..…………………………………………………………...
 การรับเงินปั นผล และสิทธิประโยชน์อนใดที
ื
เป็ นเงิน
(สําหรับพันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย)
 เข้าบัญชีธนาคาร
ชือธนาคาร (เฉพาะทีมีสาขาในประเทศไทยเท่านัน) …………………………………………..…...
เลขทีบัญชีธนาคาร………………………..……………………………………………………….…..
 การหัก Withholding Tax สําหรับ Property fund
 หักภาษี ณ ทีจ่าย
 ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่าย
 การรับเงินสดส่วนต่างสําหรับกรณี Derivatives warrant หมดอายุและเป็ น In the money
 รับเงินสดส่วนต่าง
 ไม่รบั เงินสดส่วนต่าง
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลตามทีระบุไว้ขา้ งต้นเป็ นข้อมูลทีถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นความจริง และหากมี
การเปลียนแปลงข้อมูลแตกต่างไปจากทีได้แจ้งข้างต้น ข้าพเจ้าจะแจ้งการเปลียนแปลงดังกล่าวมายังสํานักหักบัญชี
โดยไม่ชกั ช้า
ในการดํา เนิ น การใด ๆ ของสํานั ก หัก บัญ ชีต ามข้อมู ล ทีข้า พเจ้า แจ้ง ในเอกสารฉบับ นี หรือทีอาจแจ้ง
เปลียนแปลงภายหลัง (หากมี) ให้ถอื ว่าเป็ นการดําเนินการของข้าพเจ้าเองทุกประการ และหากมีความเสียหายใด ๆ
เกิดขึนแก่บุคคลใดอันเนืองจากการดําเนินการตามข้อมูลดังกล่าวหรือจากการทีข้าพเจ้าไม่แจ้งเปลียนแปลงข้อมูล
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทีเกิดขึนทุกประการ รวมทังการชดใช้คา่ เสียหายทีเกิดขึนจน
ครบถ้วนและจะไม่ เรียกร้องสิทธิประโยชน์ หรือค่าชดเชยใด ๆ จากสํานักหักบัญชีและ/หรือบุคคลทีสํานักหักบัญชี
มอบหมาย
ในการดําเนินการใด ๆ เกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึงอยูภ่ ายใต้เอกสารฉบับนี ข้าพเจ้าตกลงทีจะปฏิบตั ติ าม
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลําดับรองทีเกียวข้อง และกฎหมายฉบับแก้ไข
เพิมเติมในอนาคต (ซึงต่อไปนีจะรวมเรียกว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างเคร่งครัด
ซึงรวมถึงการดําเนินการใด ๆ ทีจําเป็ น เพือให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อา่ นและเข้าใจรายละเอียดทีระบุไว้ในคํา
ประกาศเกียวกับความเป็ นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ดาํ เนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลให้ความยินยอม ในกรณีทกฎหมายว่
ี
าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดให้ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยแล้ว
ประทับตราบริษทั
(ถ้ามี)

ลงชือ ............................................................ผูม้ อี าํ นาจลงนามแทนบริษทั
(
)
ลงชือ ............................................................ผูม้ อี าํ นาจลงนามแทนบริษทั
(
)

ชือผูต้ ดิ ต่อประสานงาน.......................................................................................................................................
ตําแหน่ ง……………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์.........................................…………….......E-mail.....................................................................
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แบบคําขออนุญาตต่อเชื อมระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั เข้ากับระบบการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด

เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด

วันที________________________

ข้ า พเจ้ า บริษั ท ________________________________________________________________(ซึ ง
ต่อไปนีจะเรียกว่า “บริ ษทั ”) ซึงเป็ นสมาชิกหมายเลข________________มีความประสงค์จะขออนุ ญาตต่อเชือมระบบ
คอมพิวเตอร์ข องบริษัท ฯ เข้ากับระบบการชําระหนี ของบริษัท สํา นักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํา กัด (ซึงต่ อไปนีจะ
เรียกว่า “สํานักหักบัญชี”) ตามรายละเอียดดังนี
ประเภทสมาชิก

วัตถุประสงค์การใช้งาน

การเปลียนแปลงหรือ
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
ของบริษทั

ฟั งก์ชนที
ั ต้องการใช้งาน
บนระบบ SET CLEAR
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สมาชิกสํานักหักบัญชี (Broker/Sub-Broker)
บุคคลทีสํานักหักบัญชีอนุญาตให้ทาํ การชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก
(Settlement Agent) *เฉพาะ Securities Market เท่านัน
สําหรับใช้งานระบบการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (SET/mai)
เชือมต่อเข้าระบบ SET CLEAR (Equity)
เชือมต่อเพือใช้ฟังก์ชนั Pre-Settlement Matching System (PSMS) ของสํานักหัก
บัญชีทอยู
ี ใ่ นระบบงานของ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
สํ า หรับ ใช้ ง านระบบชํ า ระราคาสัญ ญาซื อขายล่ ว งหน้ า (TFEX) : SET CLEAR
(Derivatives)
ขอใช้งานระบบทีสมาชิกนํามาเชือมต่อเป็ นครังแรก (ขอ User ใหม่)
ข อ ใช้ ฟั ง ก์ ชั น Pre-Settlement Matching System (PSMS) ข อง TCH ที อ ยู่ ใน
ระบบงานของบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ท่านมี API User สําหรับเชือมต่อเข้าระบบงานของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ แล้ว หรือไม่
มี
ไม่มี
ขอใช้ฟังก์ชนเพิ
ั มเติมการทํางานในระบบการชําระราคา (SET CLEAR)
เปลียนแปลงผูพ้ ฒ
ั นาระบบหรือผูใ้ ห้บริการระบบภายนอก (Service Provider)
เปลียนแปลงเทคโนโลยีของชุดคําสังคอมพิวเตอร์ทใช้
ี ในการชําระราคา
เป ลี ยน แป ลงฟั งก์ ช ั นการทํ า งานระบบคอม พิ ว เตอร์ ข องบริ ษั ท (Functional
Specification) ในส่วนทีเกียวกับการชําระราคา
เปลี ยนแปลงโครงสร้า งของระบบเครือ ข่ า ย (Network Architecture) ของระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษทั ทีใช้ในการชําระราคา
เปลียนแปลงสถานทีตังของเครืองคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิวเตอร์ของ
บริษทั ทีใช้ในการชําระราคา
อืน ๆ___________________________________________________
Position Ledger and Trading Listing
Trade Amendment
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(Securities Market)

ระบบงานของสมาชิกที
ต้องการนํามาเชือมต่อ
Protocol

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
รายละเอียดเพิมเติมโปรดดูทเอกสาร
ี
API Message แยกตามฟั งก์ชนงานบนระบบ
ั
SET
CLEAR ด้านหลักทรัพย์ (Securities Market)
Back Office
อืน ๆ___________________________________________________
FIXML

ข้อมูลเกียวกับระบบทีขอ ชือระบบ______________________________________________________________
อนุ ญาต
Version______________________________________________________________
ชือบริษทั ผูพ้ ฒ
ั นาระบบ___________________________________________________
สถานทีตังระบบ________________________________________________________
วันทีคาดว่าจะเริมใช้ระบบ_________________________________________________
Security
การขออนุญาตดังกล่าวกระทบต่อความ
การขออนุ ญาตดังกล่าวไม่กระทบ
ปลอดภัยของระบบ (Security)
ต่อความปลอดภัยของระบบ
** ต้อ งนํ า ส่ง แบบประเมิน การทํ า งานและการ
(Security)
รักษาความปลอดภัยของระบบ (เอกสารแนบ 9)
พร้อมกันนีบริษทั ได้แนบข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี
รายละเอียด

แนบมาด้วยพร้อม
แบบคําขอ

หมายเหตุ

เอกสารประกอบสําหรับการขออนุญาตต่อเชือมทุกกรณี
1 รายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware Specification) ของทัง
PCs และ Servers, Software พืนฐาน (Operating System,
Database, etc.) โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ (System
Architecture) และสถานทีตังอุปกรณ์ดงั กล่าวทัง Main Site, Backup
Site, สาขา หรืออืน ๆ
2 รายละเอียดโครงสร้างการเชือมต่อระบบของบริษทั (Network
Infrastructure) โครงสร้างการเชือมต่อระหว่าง Head Office, สาขา
และโครงสร้างการเชือมต่อภายในของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทงหมดที
ั
ใช้ในระบบบริษทั
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แนบมาด้วยพร้อม
แบบคําขอ

รายละเอียด
3

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

4

แบบประเมินการทํางานและการรักษาความปลอดภัยของระบบ

5

คูม่ อื การใช้งานระบบ

6

รายละเอียดการทดสอบ และผลการทดสอบ (Test Cases, Test
Scripts and Test Results) พร้อมทังรายชือผูร้ บั ผิดชอบการทดสอบ
แบบรับรองชุดคําสังคอมพิวเตอร์จากผูพ้ ฒ
ั นาระบบ/ผูใ้ ห้บริการระบบ
ภายนอก
หนังสือรับรองคุณสมบัตจิ ากผูพ้ ฒ
ั นาระบบหรือผูใ้ ห้บริการระบบ
ภายนอกของบริษทั (กรณียนขอใช้
ื
งานระบบเป็ นครังแรก)

7
8

หมายเหตุ

บริษทั ขอรับรองว่าระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั ทีต่อเชือมกับระบบการชําระราคาดังกล่าว มีระบบการทํางาน
ทีไม่ขดั และถูกต้องตามข้อกําหนดของ สํานักหัก บัญ ชี และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ อระบบชําระราคา และบริษัท
ยินดีนําส่งข้อมูลทีเกียวข้องกับการชําระราคา หรือการทําธุรกรรมของบริษัท และลูกค้า หรือเอกสารอืนใดทีสํานักหัก
บัญชีรอ้ งขอ
อนึง หากมีความเสียหายใด ๆ แก่สาํ นักหักบัญชี หรือบุคคลอืนใดเนืองจากการดําเนินการตามรายการทีระบุ
ข้างต้น บริษ ัทยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทีเกิดขึนทุกประการรวมทังการชดใช้ค่าเสียหายทีเกิดขึนจน
ครบถ้วนโดยทันที

ประทับตราบริ ษทั

______________________________________________
(
)
ตําแหน่ ง____________________________________________
ผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันแทนบริษทั
______________________________________________
(
)
ตําแหน่ ง____________________________________________
ผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันแทนบริษทั

ชือผูป้ ระสานงาน ___________________________________
ฝ่ าย / หน่วยงาน ____________________________________
โทรศัพท์ __________________________________________
E-mail ____________________________________________
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Version 002
หน้าที 3 จาก 3 ของเอกสารแนบ 5

เอกสารแนบ 6

API Message แยกตามฟั งก์ชนั งานบนระบบ SET CLEAR ด้านหลักทรัพย์ (Securities Market)
รายละเอียดฟังก์ชนงานบนระบบ
ั
SET CLEAR (Securities Market)
ฟังก์ชนที
ั เกียวข้องกับการแก้ไขรายการซือขายก่อนถึงกําหนดการชําระราคาและส่งมอบ (Trade and Position)
ลําดับ
1
Recommend
2
Recommend
3
Recommend

4
Recommend

5
Recommend

6
Recommend

ฟังก์ชนงาน
ั

Message

Position Ledger and Trading Listing
สําหรับตรวจสอบความเคลือนไหว และรายการซือ
ขายของหลักทรัพย์
Trade Amendment
สําหรับการแก้ไขเลขทีบัญชีซอขาย
ื
/ การแก้ไข
ประเภทนักลงทุน ก่อนถึงกําหนดการชําระราคาและ
ส่งมอบ
Trade Adjustment
สําหรับการแก้ไขประเภทของหลักทรัพย์ จาก ( )
Foreign เป็ น Local (2) Local เป็ น NVDR (3)
NVDR เป็ น Local ก่อนถึงกําหนดการชําระราคา
และส่งมอบ
Give-up
สําหรับการโอนรายการชําระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์
- Give-up Request
- Confirm/ Reject Give-up Request

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

NVDR Adjustment Extension
สําหรับการแก้ไขประเภทหลักทรัพย์ หลังครบ
กําหนดการชําระราคาและส่งมอบ จาก
(1) Local เป็ น NVDR
(2) NVDR เป็ น Local
Deal Amendment
สําหรับการทํารายการ Gross Settlement
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-

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

Version 002
หน้าที 1 จาก 2 ของเอกสารแนบ 6

เอกสารแนบ
ฟังก์ชนที
ั เกียวข้องกับการชําระราคาและส่งมอบ (Settlement)
ลําดับ
ฟังก์ชนงาน
ั
1
Late Settlement
Recommend
2
Recommend

Return SBL
สําหรับการคืนหลักทรัพย์ทยืี ม

3
Recommend

Return Securities Default

4
Recommend

Buy-inสําหรับการซือเพือส่งมอบหลักทรัพย์ทผิี ดนัด

สําหรับการส่งมอบหลักทรัพย์ทผิี ดนัด

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
ั เกียวข้องกับหลักประกัน (Assets)
ลําดับ
1
Recommend

ฟั งก์ชนงาน
ั
Cash Deposit/Withdraw
สําหรับการรองรับการฝาก/ถอนเงินสดสกุลเงินบาท
- Cash Deposit
- Cash Withdraw

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

2
Recommend

Collateral Deposit/Withdraw/Exchange
สําหรับการรองรับการฝาก/ถอน/เปลียนหลักทรัพย์
ทีวางเป็ 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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Version 002
หน้าที 2 จาก 2 ของเอกสารแนบ 6

เอกสารแนบ 7
แบบ CL-API 1 หน้า 1/2
แบบแจ้งความประสงค์ใช้งาน API User บนระบบ SET CLEAR (Securities Market)

เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด

วันที___________________

ข้าพเจ้า บริษทั _______________________________________________(ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “บริ ษทั ”)
ซึงเป็ นสมาชิกหมายเลข_________________มีความประสงค์ขอใช้งาน API User เพือใช้ในการเชือมต่อเข้ากับระบบ
ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพ ย์ (SET CLEAR) ของ บริษัท สํานักหัก บัญ ชี (ประเทศไทย) จํา กัด (ซึงต่ อไปนี จะ
เรียกว่า “สํานักหักบัญชี“) โดยจะเริมใช้งานบนระบบ Production ตังแต่วนั ที__________________________เป็ นต้น
ไป ตามรายละเอียดดังนี
1. ช่องทางเชือมต่อ (API User) ที 1
ชือผูพ้ ฒ
ั นาระบบ
ระบบงานของสมาชิกทีต้องการนํามา
เชือมต่อ
ลักษณะการใช้งานระบบ
รูปแบบ Protocol ทีใช้งาน

Front Office
Internet Trading
Back Office
ระบบของบริษทั สมาชิก
ระบบของ Application Service Provider
FIXML

2. ช่องทางเชือมต่อ (API User) ที 2
ชือผูพ้ ฒ
ั นาระบบ
ระบบงานของสมาชิกทีต้องการนํามา
เชือมต่อ
ลักษณะการใช้งานระบบ
รูปแบบ Protocol ทีใช้งาน

Front Office
Internet Trading
Back Office
ระบบของบริษทั สมาชิก
ระบบของ Application Service Provider
FIXML

3. รายละเอียดอืน ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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หน้าที 1 จาก 2 ของเอกสารแนบ 7

เอกสารแนบ 7
แบบ CL-API 1 หน้า 2/2

การใช้งานช่องทางเชือมต่อ (API User) บริษทั จะได้สทิ ธิใช้งาน API User จํานวน 2 ชุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ทังนี หากบริษทั ประสงค์จะใช้งาน API User ในการเชือมต่อระบบชําระราคาหลักทรัพย์เพิมเติมจากจํานวนสิทธิใช้งาน
ทีมีให้ จะมีอตั ราค่าธรรมเนียม 10,000 บาท ต่อชุดต่อเดือน (ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
บริษทั ขอรับรองว่าข้อมูลตามทีบริษทั ได้แจ้งต่อสํานักหักบัญชีขา้ งต้นเป็ นข้อมูลทีถูกต้องครบถ้วน และบริษัท
ตกลงยินยอมปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและเงือนไขการใช้งาน API User บนระบบ SET CLEAR (Equity Markets) ตามที
สํานักหักบัญชีกําหนด ตลอดจนให้ความร่วมมือแก่สาํ นักหักบัญชีในการตรวจสอบการใช้งาน รวมถึงดําเนินการต่าง ๆ
ทีเกียวข้องกับการเชือมต่อระบบชําระราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ผ่านระบบ SET CLEAR ตามทีสํานักหักบัญชีรอ้ งขอ
ทังนี หากในการดําเนินการของบริษทั เป็ นผลทําให้เกิดความเสียหายขึนแก่สาํ นักหักบัญชีหรือบุคคลอืนใด บริษทั ตกลง
รับผิดชอบในบรรดาความเสียหายใด ๆ ทีเกิดขึนทุกประการรวมทังตกลงชดใช้คา่ เสียหายทีเกิดขึนจนครบถ้วน

__________________________________________
(
ประทับตราบริ ษทั

)

ตําแหน่ ง____________________________________________
ผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันแทนบริษทั
__________________________________________
(

)

ตําแหน่ ง____________________________________________
ผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันแทนบริษทั

ชือผูป้ ระสานงาน ___________________________________
ฝ่ าย ชื/ อผู
หน่ป้ วระสานงาน____________________________________
ยงาน ____________________________________
โทรศัฝ่พาท์ย __________________________________________
/ หน่ วยงาน____________________________________
E-mail ____________________________________________
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เอกสารแนบ 8
แบบ CL-ISV 1 หน้า 1/3
แบบรับรองชุดคําสังคอมพิวเตอร์จากผู้พฒ
ั นาระบบ/ผู้ให้บริการระบบภายนอก

เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด

วันที________________________

ข้าพเจ้าบริษทั ______________________________________________ (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “บริ ษทั ”)
เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาระบบ/ผูใ้ ห้บริการระบบภายนอกสําหรับบริษทั ____________________________________________
ซึงเป็ น สมาชิกหรือเป็ น ผู้ส มัครเป็ น สมาชิกของ บริษัท สํานักหักบัญ ชี (ประเทศไทย) จํา กัด (ซึงต่อไปนีจะเรีย กว่า
“สํานักหักบัญชี”)
การทําคํารับรองนี มีวตั ถุประสงค์เพือใช้ประกอบการขออนุญาตต่อเชือมระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั ซึงเป็ น
สมาชิกเข้ากับระบบชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/ระบบการชําระหนีของสํานักหักบัญชี ตามรายละเอียดดังนี
วัตถุประสงค์การใช้งาน

การเปลียนแปลงหรือ
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
ของบริษทั
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สําหรับใช้งานระบบการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (SET/mai)
เชือมต่อเข้าระบบ SET CLEAR (Securities)
เชือมต่อเพือใช้ฟังก์ชนั Pre-Settlement Matching System (PSMS) ของสํานักหัก
บัญชีทอยู
ี ใ่ นระบบงานของ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย จํากัด
สําหรับใช้งานระบบชําระหนีสัญญาซือขายล่วงหน้า (TFEX) : SET CLEAR
(Derivatives)
ขอใช้งานระบบทีสมาชิกนํามาเชือมต่อเป็ นครังแรก (ขอ User ใหม่)
ข อ ใช้ ฟั ง ก์ ชั น Pre-Settlement Matching System (PSMS) ข อ ง TCH ที อ ยู่ ใน
ระบบงานของบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ท่านมี API User สําหรับเชือมต่อเข้าระบบงานของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ แล้วหรือไม่
มี
ไม่มี
ขอใช้ฟังก์ชนเพิ
ั มเติมการทํางานในระบบการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชําระ
หนี (SET CLEAR)
เปลียนแปลงผูพ้ ฒ
ั นาระบบหรือผูใ้ ห้บริการระบบภายนอก (Service Provider)
เปลียนแปลงเทคโนโลยีของชุดคําสังคอมพิวเตอร์ทใช้
ี ในการชําระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์/การชําระหนี
เปลียนแปลงฟั งก์ชนั การทํางานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั (Functional
Specification) ในส่วนทีเกียวกับการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชําระหนี
เปลียนแปลงโครงสร้างของระบบเครือข่าย (Network Architecture) ของระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษทั ทีใช้ในการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชําระหนี
เปลียนแปลงสถานทีตังของเครืองคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิวเตอร์ของ
บริษทั ทีใช้ในการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชําระหนี
อืน ๆ___________________________________________________
Version 002
หน้าที 1 จาก 3 ของเอกสารแนบ 8

เอกสารแนบ 8
แบบ CL-ISV 1 หน้า 2/3
ฟั งก์ชนที
ั ต้องการใช้งาน
บนระบบ SET CLEAR
(Securities Market)

ฟั งก์ชนที
ั เกียวข้องกับการแก้ไขรายการซือขายก่อนถึงกําหนดการชําระราคาและส่ง
มอบ (Trade and Position)
Position Ledger and Trading Listing
Trade Amendment
Trade Adjustment
Give-up
NVDR Adjustment Extension
Deal Amendment
ฟั งก์ชนที
ั เกียวข้องกับการชําระราคาและส่งมอบ (Settlement)
Late Settlement
Return SBL
Return Securities Default
Buy-in
ฟั งก์ชนที
ั เกียวข้องกับหลักประกัน (Assets)
Cash Deposit/ Withdraw
Collateral Deposit/ Withdraw/Exchange
ระบบงานของสมาชิกที
Front Office
ต้องการนํามาเชือมต่อ
Internet Trading
Back Office
Protocol
FIXML
ข้อมูลเกียวกับระบบทีขอ
ชือระบบ ________________________________________________
อนุ ญาต
Version ________________________________________________
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Version 002
หน้าที 2 จาก 3 ของเอกสารแนบ 8

เอกสารแนบ 8
แบบ CL-ISV 1 หน้า 3/3
ทังนี บริษทั ขอรับรองว่าระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั ทีสมาชิกหรือผูส้ มัครเป็ นสมาชิกของสํานักหักบัญชีขอ
อนุ ญ าตต่ อเชือมเข้ากับ ระบบชํา ระราคาและส่งมอบหลัก ทรัพย์/การชําระหนี ของสํา นั ก หัก บัญ ชีนันเป็ นระบบทีได้
มาตรฐาน และสามารถเชือมต่อเข้ากับระบบงานของสํานักหักบัญชีได้โดยไม่ทําให้ระบบการทํางานของสํานักหักบัญชี
หรือระบบการทํางานของสมาชิกรายอืนขัดข้อง และเป็ นระบบทีสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับ วิธปี ฏิบตั ิ
ประกาศ คําสังหรือเงือนไขใด ๆ ตามทีสํานักหักบัญชีกาํ หนดโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบชําระราคาและส่ง
มอบหลักทรัพย์/การชําระหนี หรือระบบการทํางานอืนใดของสํานักหักบัญชีและสมาชิกรายอืน ตลอดจนยินดีทีจะนํ าส่ง
ชุดโปรแกรม (Source Code) ให้แก่สํานักหักบัญชีเพือประกอบการพิจารณาหรือเพือประโยชน์ ในการตรวจสอบการ
ทํางานของระบบเมือสํานักหักบัญชีรอ้ งขอ

__________________________________________
(
ประทับตราบริ ษทั

)

ตําแหน่ ง____________________________________________
ผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันแทนบริษทั
__________________________________________
(

)

ตําแหน่ ง____________________________________________
ผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันแทนบริษทั

ชือผูป้ ระสานงาน ___________________________________
ฝ่ าย / หน่วยงาน ____________________________________
โทรศัพท์ __________________________________________
E-mail ____________________________________________
ชือ
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เอกสารแนบ 9
แบบ CL-Security
แบบประเมิ นการทํางานและการรักษาความปลอดภัยของระบบ
1. สมาชิกมีมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับ ระบบทีเชือมต่ อกับระบบการชําระราคาและส่งมอบ
หลัก ทรัพ ย์/การชํา ระหนี ตามประกาศสํานัก งานคณะกรรมการกํากับหลัก ทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์วา่ ด้วย การจัดให้มรี ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สมาชิกมีการจํากัดการเข้าถึงข้อมูลและฟั งก์ชนต่
ั าง ๆ ของแอพพลิเคชันเฉพาะผูท้ ได้
ี รบั อนุญาต
เท่ านัน และการเข้าถึงจะต้องแยกตามประเภทของผู้ใช้งาน (User role) รวมทังมีร ะบบการ
บันทึกข้อมูลการทํางานของแอพพลิเคชัน (audit trail log) อย่างเหมาะสม
3. ในการเข้าใช้งานระบบผู้ใช้ง านระบบชําระหนี จะต้องผ่านการตรวจสอบและยืน ยัน ความเป็ น
ตัวตนว่า เป็ นบุคคลทีได้รบั อนุ ญาตจริง (KYC – Know Your Customer) อีกทังการเข้าใช้งาน
ระบบจะต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ โดยสามารถจัดหาวิธกี ารหรือเทคโนโลยี
ใด ๆ เช่ น รหัส ผู้ใช้ง านและรหัส ผ่ า น, การใช้ OTP (One-time password) หรือ การควบคุ ม
Session เป็ นต้น
4. ต้องมีขอ้ ความแจ้งเตือนผูใ้ ช้งานระบบเกียวกับความเสียงทีเกิดจากการกระทําของผูใ้ ช้งานระบบ
อย่างชัดเจนและครบถ้วน (Agreement/ Disclaimer) รวมถึงการเก็บข้อมูลทีแสดงการยอมรับ
ความเสียงเหล่านันอย่างเหมาะสม
5. สมาชิกต้องมีมาตรการดําเนินการควบคุมการใช้โปรแกรมหรือแอพพลิเคชันทีเหมาะสม และไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชําระหนี
6. ต้องมีขนตอนการส่
ั
งมอบรหัส ผู้ใช้ง านและรหัสผ่านทีมีค วามปลอดภัยเพียงพอ และมีการให้
ความรูก้ บั ผูใ้ ช้งานในการเก็บรักษารหัสผ่านของตนไว้เป็ นความลับ เพือให้มคี วามตระหนักถึง
ประเด็นของความปลอดภัย เช่น การแนะนําให้ใช้รหัสผ่านทีซับซ้อนหรือเดาได้ยาก การแนะนํ า
ไม่ให้เปิ ดเผยรหัสผ่านใด ๆ ให้บุคคลอืนทราบ การแนะนําให้มีการ Logout ออกจากระบบทุ ก
ครังทีไม่ ไ ด้ใช้ง านทังแบบชัวคราวและเมือเลิก ใช้ง าน การแนะนํ า ความเสียงในการบัน ทึก
รหัสผ่านไว้บนเครืองหรือระบบเป็ นต้น
7. สมาชิกมีแผนสํารองในการบริหารความต่อเนืองในการดําเนินงานขององค์กร และมีระบบสํารอง
ของระบบคอมพิวเตอร์ทใช้
ี เชือมต่อกับระบบการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์/การชําระหนีที
สามารถทํางานได้ทนั ที เพือรองรับในกรณีทระบบคอมพิ
ี
วเตอร์ของสมาชิกไม่สามารถทํางานได้
ตามปกติ และจัดให้มกี ารทดสอบระบบสํารองดังกล่าวอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง

มี

ไม่มี

มี

ไม่ม ี

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

มี

ไม่ม ี

มี

ไม่ม ี

มี

ไม่ม ี

ชือผูป้ ระเมิน.........................................................................................................................................................
ตําแหน่ ง…………………………………………………………………………………………………………………….
หมายเลขโทรศัพท์.........................................…………….......E-mail.....................................................................
หมายเหตุ: ผูม้ อี าํ นาจลงนามต้องเป็ นผูบ้ ริหารระดับผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทียบเท่า ขึนไป
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แนวทางการจัดทําสําเนาบัตรประชาชน

วันที 21 กรกฎาคม 2565

เอกสารแนบ 10

Version 002
หน้าที 1 จาก 1 ของเอกสารแนบ 10

