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ข้อมลูตามท่ีส านักหกับญัชีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ข้อมูลบริษทั 
 
1.1 ชื่อผูข้อรบัใบอนุญาต (ภาษาไทย).................................................................................................................... 
(ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................................................... 
 
1.2 ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ ......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
หมายเลขโทรศพัท.์.......................................................หมายเลขโทรสาร............................................................... 
สาขา พรอ้มรายละเอยีดทีต่ัง้และหมายเลขโทรศพัท ์(ถา้ม)ี .........………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
 
1.3 ทีต่ัง้ส านกังานทีใ่ชใ้นการตดิต่อ ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
หมายเลขโทรศพัท ์....................................................หมายเลขโทรสาร.................................................................. 
 
1.4 ทุนจดทะเบยีน.................................บาท ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้.............................................บาท 
 
1.5 เงนิกองทุน ณ วนัที.่.......................................... 
 (1) เงนิกองทุนสภาพคล่องสทุธ.ิ........................................................บาท 
 (2) เงนิกองทุนสภาพคล่องสุทธคิดิเป็นรอ้ยละ..................................ของหนี้สนิทัว่ไปและทรพัยส์นิทีเ่ป็น
หลกัประกนั 
 
 
 
 
 
 
 

รายชือ่ผูป้ระสานงานส าหรบัการสมคัรสมาชกิส านกัหกับญัชจีนกระทัง่เริม่สมาชกิภาพ
.................................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง…………………………………………..ฝ่าย…................................................................. 
หมายเลขโทรศพัท.์...........................................หมายเลขโทรสาร............................................... ... 
E- mail......................................................................................................................................... 
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1.6 ประวตัิและขอ้มูลการด าเนินธุรกจิที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญหรอืประสบการณ์เกี่ยวกบัการท าธุรกรรมธุรกิจ
หลกัทรพัย ์ (หากพืน้ทีไ่ม่เพยีงพอ โปรดแนบเอกสาร) 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
1.7 ภายในระยะเวลา 3 ปีจนถึงวนัที่ยื่นใบสมคัร บริษัทเคยหรืออยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษหรือลงโทษในฐาน
ความผดิใด ๆ จากหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล/ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย/ ธนาคารแห่งประเทศไทย/ บรษิทั ศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั/ ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า สมาคมผูป้ระกอบวชิาชพี หรอืหน่วยงานอื่นที่
เกีย่วขอ้ง หรอืเคยกระท าการ ฝ่าฝืนกฎ ระเบยีบ วธิปีฏบิตั ิประกาศ ค าสัง่หรอืหนังสอืเวยีนของหน่วยงานข้างต้น
หรอืไม่ 

❑ ไม่เคย  
❑ เคย (โปรดใหร้ายละเอยีด) 
...............................................................................................................................

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

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

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

หน่วยงาน Long - Term Rating Short – Term Rating ข้อมูล ณ วนัท่ี 
Standard & Poor ’s    
Fitch    
Moody ’ s Investors Service     
TRIS    
อื่น ๆ    

 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 

 4 

 
1.9 รายชื่อผูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรก ณ วนัที ่................................. ดงัตารางดา้นล่างนี้ 
 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้น

ท่ีจ ำหน่ำยได้ (%)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100

จ ำนวนหุ้น

อื่นๆ

รวม

ล ำดบั รำยช่ือผูถ้อืหุ้น สญัชำติ

 
1.10 ผูบ้รหิารและพนกังาน 
 1.10.1 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วนัที ่........................................ (ไมเ่กนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีย่ื่นใบสมคัร) 
 

ช่ือและช่ือสกลุ 
(ให้กรอกทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ) 
ต าแหน่ง สญัชาติ 

อ านาจกระท าการแทนบริษทัฯ 
(มี/ไม่มี) 
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1.10.2 รายชื่อผูบ้รหิารระดบัผูอ้ านวยการฝ่ายขึน้ไปทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบในสว่นการประกอบธุรกจิการซือ้ขาย 
และการปฏบิตังิานหลงัการซือ้ขาย ในตลาดหลกัทรพัย ์และประวตัขิองแต่ละท่าน ดงันี้ 

 
ช่ือและช่ือสกลุ 

(ให้กรอกทัง้ภาษาไทย 
และภาษาองักฤษ) 

 
ประวติั 

การท างาน 

 
ประวติัการศึกษา 
และการอบรม 

 
จ านวนหุ้น 
ท่ีถือ (ถ้ามี) 

 
อ านาจกระท า 
การแทนบริษทั 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
นอกจากน้ีหากบุคคลดงักล่าว ตาม 1.10.1 และ 1.10.2 มปีระวตัเิกีย่วกบัการถูกกล่าวโทษหรอืถูกด าเนินคด ีกฎหมาย
ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมายฟอกเงนิ กฎหมายอาญาทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์หรอืกฎหมายเกีย่วกบัธุรกจิ
การเงนิอื่นใด หรอืมปีระวตัเิสยีหายหรอืด าเนินกจิการใดทีม่ลีกัษณะที่แสดงถงึการขาดความรบัผดิชอบหรอืความ
รอบคอบเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี ใหบ้รษิทัสง่รายละเอยีดดงักล่าวใหแ้ก่ส านกัหกับญัช ีดว้ย 

  
1.11 การประกอบธุรกจิอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่ าหน้าที่ก ากบัดูแลตลาดหลกัทรพัย์
โดย (ระบุไดม้ากกว่า 1 ตวัเลอืก) 

❑ ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการเป็นตวัแทนหรอืนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์กีย่วกบัการท าธุรกรรมและการ
ใหบ้รกิารดา้นหลกัทรพัยข์องบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึง่ออกตามความในพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์พ.ศ. 2535 แล้ว ตามหนังสอืของส านักงาน ก.ล.ต. ที่.................................  
ลงวนัที.่..................................  

❑ อยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการเป็นตวัแทนหรอืนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรพัย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เกี่ยวกบัการท า
ธุรกรรมและการให้บริการด้านหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งออกตามความใน
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตามหนงัสอื......................................  

 ลงวนัที ่..........................................     
* ทัง้นี้ หากบรษิทัไม่ไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการเป็นตวัแทนหรอืนายหน้า
ซื้อขายหลกัทรพัย ์ส านักหกับญัช ีมสีทิธปิฏเิสธไม่รบัพจิารณาค าขอเป็นสมาชกิส านักหกับญัชี
ของบรษิทัได ้
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1.12  บริษัทอยู่ระหว่างถูกทางการหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลการเ ป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ 
ภาคทณัฑ ์หรอืพกัการประกอบธุรกจิเป็นตวัแทนซือ้ขายหลกัทรพัย ์

❑ ใช่ (โปรดใหร้ายละเอยีด) 
❑ ไม่ใช่ 

 
2. การบริหารงาน 
 
2.1 รายชื่อผูม้อี านาจในการบรหิารงานระดบัผูอ้ านวยการฝ่ายขึน้ไป หรอืเทยีบเท่า หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ทีส่ านกัหกั
บญัช ีสามารถตดิต่อประสานงานได ้
 
ฝ่ายปฏบิตักิารระบบหลงัการซือ้ขายหลกัทรพัย.์...................................................................................................... 
(Operation Department) 
ต าแหน่ง.........................................................................หมายเลขโทรศพัท.์.......................................................... 
E- mail ................................................................................................................................................................. 
 
ฝ่ายก ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ................................................................................................................ 
(Compliance Department) 
ต าแหน่ง.........................................................................หมายเลขโทรศพัท.์.......................................................... 
E- mail ................................................................................................................................................................. 
 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน............................................................................................................................................. 
(Internal Audit Department) 
ต าแหน่ง.........................................................................หมายเลขโทรศพัท.์.......................................................... 
E- mail ................................................................................................................................................................. 
 
ฝ่ายบรหิารความเสีย่ง ........................................................................................................................................... 
(Risk Management Department) 
ต าแหน่ง.........................................................................หมายเลขโทรศพัท.์.......................................................... 
E- mail ................................................................................................................................................................. 
 
ฝ่ายบญัช.ี.............................................................................................................................................................. 
(Accounting Department) 
ต าแหน่ง.........................................................................หมายเลขโทรศพัท.์.......................................................... 
E- mail ................................................................................................................................................................. 
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ฝ่ายคอมพวิเตอร.์................................................................................................................................................... 
(Information Technology Department) 
ต าแหน่ง.........................................................................หมายเลขโทรศพัท.์.......................................................... 
E- mail ................................................................................................................................................................. 
 
กรณีมเีหตุขดัขอ้งเกีย่วกบัการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย…์……………………………………………………… 
ต าแหน่ง.........................................................................ฝ่าย ………………………………………………………... 
หมายเลขโทรศพัท.์.................................................E-mail……………………………………………………………..  
หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที.่................................................................................................................................... 
 
กรณีมเีหตุฉุกเฉินเกีย่วกบัระบบปฏบิตักิาร.............................................................................................................. 
ต าแหน่ง.........................................................................ฝ่าย…………………….…………………………............... 
หมายเลขโทรศพัท.์.................................................E-mail………………………………….…………………………. 
หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที.่................................................................................................................................... 
 
หมายเหต ุ กรณีบริษัทเปล่ียนแปลงตวับุคคลหรือรายละเอียดตามท่ีแจ้งไว้ บริษัทต้องแจ้งให้ส านักหกับญัชี
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัทีท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 
2.2  สว่นปฏบิตักิารงานสนบัสนุน (Back Office) 

 2.2.1 สถานทีต่ัง้สว่นปฏบิตักิารงานสนบัสนุน 
❑ ทีต่ัง้บรษิทั 
❑ สถานทีอ่ื่น  

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

 2.2.2 บรษิทัว่าจา้งหรอืใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานสว่นปฏบิตักิารงานสนบัสนุน (Back Office) แทนบรษิทัหรอืไม่  
❑ ไม ่
❑ ใช่ (โปรดใหร้ายละเอยีด) 

ชื่อบุคคลทีป่ฏบิตังิานสว่นปฏบิตักิารงานสนบัสนุน(Back Office) แทนบรษิทั คอื 
บรษิทั.................................................................................................................................................................... 
เลขที ่....................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศพัท.์........................................หมายเลขโทรสาร..............................................................................  
E-mail................................................................................................................................................................... 
ชื่อผูต้ดิต่อประสานงาน........................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท.์................................................E-mail...................................................................................... 
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2.2.3 จ านวนและ Specification ของเครื่องคอมพวิเตอร ์ทีใ่ชเ้พื่อรองรบัระบบปฏบิตังิานหลงัการซื้อขาย
หลกัทรพัย ์
 ...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

2.2.4 ระบุชื่อโปรแกรม Software Standard ของระบบปฏบิตักิาร (Operating System) เช่น Window 
version, IE, etc และ software อื่น ๆ ทีใ่ชใ้นเครื่องคอมพวิเตอรใ์นขอ้ 2.2.1 หรอืขอ้ 2.2.2 

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

2.2.5 อธิบายถึงโครงสร้างระบบเชื่อมต่อ ( Network Infrastructure) และลกัษณะการเชื่อมต่อระหว่าง
บริษัทและส านักหักบัญชี และระหว่างบริษัทกับสาขาของบริษัท พร้อมทัง้ระบุแผนภาพแสดงจ านวนเครื่อง
คอมพวิเตอรท์ัง้หมด และการเชื่อมต่อดงักล่าว 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................. 
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2.3 การช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัยเ์พื่อช าระราคาตามรายงานขอ้มลูการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์
        บรษิทัมคีวามประสงคใ์หส้ านกัหกับญัชหีกัเงนิจาก หรอื น าเงนิเขา้บญัชธีนาคารตามขอ้มลูดา้นล่างนี้เพื่อการ 
        ช าระราคาตามธุรกรรมหลกัทรพัย ์ 
 

❑ ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)             
ชื่อบญัช.ี............................................................................................................................. 
เลขทีบ่ญัช ี......................................................................................................................... 
ประเภท……...................................................................................................................... 
สาขา.................................................................................................................................. 
 

❑ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)             
 ชื่อบญัช.ี............................................................................................................................. 
 เลขทีบ่ญัช ี......................................................................................................................... 
 ประเภท……...................................................................................................................... 
 สาขา.................................................................................................................................. 

 
❑ ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)             
 ชื่อบญัช.ี............................................................................................................................. 
 เลขทีบ่ญัช ี......................................................................................................................... 
 ประเภท……...................................................................................................................... 
 สาขา.................................................................................................................................. 

 
❑ ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ. สาขากรงุเทพฯ  
 ชื่อบญัช.ี............................................................................................................................. 
 เลขทีบ่ญัช ี......................................................................................................................... 
 ประเภท……...................................................................................................................... 
 สาขา.................................................................................................................................. 
     
❑ ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

 
ชื่อบญัช.ี............................................................................................................................. 
เลขทีบ่ญัช ี......................................................................................................................... 
ประเภท……...................................................................................................................... 
สาขา.................................................................................................................................. 
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หมายเหต ุ  
1. โปรดระบุข้อมูลการใช้บริการ Settlement bank เพียง 1 บญัชี เพื่อให้บริษทั ส านักหกับญัชี (ประเทศ

ไทย) จ ากดั ใช้ท าการ Debit /Credit จ านวนเงินช าระราคาหลกัทรพัย ์
2. ต้องเป็นบญัชีท่ีเปิดเพื่อการช าระราคาส าหรบัการซ้ือขายหลกัทรพัย์เท่านัน้ และไม่เป็นบญัชี

เดียวกบัท่ีสมาชิกใช้ช าระการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า   
3. การบริหารความเส่ียง 

 โปรดอธบิายขัน้ตอนและวธิกีารด าเนินการเกีย่วกบัการบรหิาร การตดิตาม และควบคมุความเสีย่ง ขอ้มลู
 ดา้น นโยบาย และระบบบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ตามเอกสารแนบ 2 และเอกสารแนบ 3 ซึง่ถอืเป็น
 สว่นหนึ่งของค าขอสมคัรเป็นสมาชกิส านกัหกับญัชฉีบบันี้
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เอกสารประกอบการย่ืนใบสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของส านักหกับญัชีหลกัทรพัย ์
 
1 หลกัฐานการจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์ส าเนาหนังสอืรบัรอง หนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบับรษิทัและ

บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ซึง่รบัรองโดยกระทรวงพาณิชยไ์ม่เกนิ 3 เดอืนก่อนวนัทีย่ื่นค าขอเป็นสมาชกิ 
2 ส าเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จาก ส านักงาน ก.ล.ต. (ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างการขอรบั

ใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหน้ าส าเนาเอกสารทีบ่รษิทัใชป้ระกอบการยื่น
ขอรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรพัยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 1 ชุด มาแสดง พร้อมทัง้แจ้งวนัทีน่ าส่ง
ส านกังาน ก.ล.ต.) 

3 ส าเนาหลกัฐานเกีย่วกบัฐานะการเงนิ เช่น งบการเงนิงวด 6 เดอืน รายงานประจ าปีฉบบัล่าสดุ ซึง่ต้องเป็นฉบบั
ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีเป็นตน้ 

4 ส าเนาหลกัฐานทีแ่สดงว่าบรษิทัเป็นสมาชกิตลาดหลกัทรพัยห์รอืหลกัฐานทีแ่สดงว่าอยู่ในระหว่าง ยื่นค าขอเป็น
สมาชกิของตลาดหลกัทรพัย ์

5 ส าเนารายงานการค านวณเงนิกองทุนสภาพคล่องสทุธ ิ(Net Capital) หรอือตัราสว่นเงนิกองทุนสภาพ      คล่อง
สุทธิต่อหนี้สินทัว่ไป (Net Capital Ratio) และ/หรืออัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio or 
Capital Adequacy Ratio) หรอืด ารงเงนิกองทุนอื่นในท านองเดยีวกบักองทุนดงักล่าวของบรษิัทโดยต้องเป็น
ส าเนารายงานฉบบัรายวนัจ านวน 7 วนัท าการติดต่อกนั หรอืเป็นส าเนารายงานที่หน่วยงานที่ก ากบัดูแลการ
ประกอบธุรกจิของบรษิทัก าหนดใหต้้องค านวณเป็นประจ าตามรอบระยะเวลาจ านวน 7 งวดตดิต่อกนั ในเวลา
ล่วงหน้าตามที่ส านักหกับญัชกี าหนดก่อนวนัยื่นค าขอสมคัรเป็นสมาชกิ  หรอืในเวลาล่วงหน้าตามที่ส านักหกั
บญัชกี าหนดก่อนวนัเริม่สมาชกิภาพ แลว้แต่กรณี 

6    รายละเอยีดเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งทีส่ามารถแสดงไดว้่ามกีารบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพอย่าง
น้อยในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

(1) นโยบายและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ข ัน้ตอนในการให้ความ
เหน็ชอบและการแกไ้ขเปลีย่นแปลงนโยบายและมาตรการดงักล่าว 

(2) นโยบายและมาตรการในการบรหิารความเสีย่งในดา้น credit risk, market risk, legal risk และ operational risk 

(3) ระบบที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ในการบนัทกึขอ้มูล การรายงานขอ้มูลต่อผู้บรหิาร การป้องกนัการล่วงรู้
ขอ้มลูระหว่างหน่วยงานทีม่ผีลประโยชน์ทบัซอ้น (Chinese Wall) และการควบคุมการปฏบิตังิาน 

(4) ขัน้ตอนและวธิกีารในการตรวจสอบ  ควบคุม และตดิตามใหม้กีารด าเนินงานตามนโยบายมาตรการ และ
ระบบทีว่างไว ้

7.  ส าเนาแผนรองรบัเมื่อเกดิเหตุฉุกเฉิน โดยต้องระบุลกัษณะเหตุการณ์ที่เป็นเหตุฉุกเฉินอย่างชดัเจนไว้ในแผน
ดงักล่าวดว้ย 

8.  ส าเนาหลกัฐานแสดงการเป็นสมาชกิผู้ฝากในระบบงานรบัฝากหลกัทรพัย์กบับริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (ในกรณีทีบ่รษิทัอยู่ระหว่างการสมคัรเป็นสมาชกิผูฝ้าก ใหน้ าส่งส าเนาเอกสารทีบ่รษิทัยื่น
ขอสมคัรเป็นสมาชกิผูฝ้ากกบั บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั) 

9.  ส าเนาเลขทีบ่ญัชเีงนิฝากธนาคารที่สมาชกิใชบ้รกิาร Settlement Bank เพื่อการช าระราคาหลกัทรพัย์กบัส านัก
หกับญัช ี

10. ส าเนาหลกัฐานการจ่ายเงินสมทบแรกเข้ากองทุนทดแทนความเสยีหายในระบบการช าระราคาและส่งมอบ
หลกัทรพัย ์

11. ส าเนาเอกสารการไดร้บัอนุมตัวิงเงนิเบกิเกนิบญัช ี(Overdraft Loan) หรอืเงนิกูร้ะหว่างวนั (Intraday Loan) 
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     จากธนาคารพาณิชย ์เพื่อใชง้านช าระราคาหลกัทรพัยก์บับรษิทั ส านกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
12. ส าเนาหลกัฐานทีแ่สดงความพรอ้มของระบบงานดา้นคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ระบบคอมพวิเตอรข์องผูส้มัครที่

สามารถเชื่มต่อกบัระบบคอมพวิเตอรข์องส านกัหกับญัช ีรวมถงึระบบปฏบิตักิารอื่นทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิาน
หลงัการซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีส่ านกัหกับญัชจีดัใหม้ขีึน้ 

  13. ส าเนาหลักฐานที่แสดงความพร้อมของระบบรายงานฐานะการเงินของบริษัทที่สามารถเชื่อมต่อกับ       
ระบบงานของส านกัหกับญัชโีดยตรง 

  14. ส าเนาหลกัฐานทีแ่สดงว่าบรษิทัมสี านักงานและอุปกรณ์เครื่องใชส้ านักงานต่าง ๆ  ทีเ่พยีงพอแสดงไดว้่า บรษิทัมี
ความพรอ้มในการประกอบธุรกจิ 

  15. เอกสารและหลกัฐานอื่น ไดแ้ก่ 

a. หนงัสอืแสดงอ านาจของผูล้งนามในเอกสาร 

b. ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามเอกสาร 

c. แผนผงัโครงสรา้งองคก์ร  

d. หลกัฐานการเปิดวงเงนิเบกิเกนิบญัช ี(Overdraft Loan) หรอื เงนิกูร้ะหว่างวนั (Intraday Loan) 

e. เอกสารอื่นใดที่บรษิัทเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณารบับรษิัทเขา้เป็นสมาชกิของส านักหกั
บญัช ี  

 
หมายเหตุ: เอกสารแนบทุกฉบบัท่ีใช้ยื่นประกอบค าขอเป็นสมาชิกส านักหกับญัชีต้องรบัรองส าเนาถกูต้อง
ทุกหน้า 
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ข้อมูลดา้น นโยบาย และระบบบริหารความเส่ียงของบริษทั 
 
 

ถ้าพืน้ท่ี ในการตอบค าถามท่ีจดัให้ไม่เพียงพอ กรณุาแนบเอกสารเพื่อประโยชน์ในการพิจารณารบัเข้าเป็นสมาชิก 
 

 
1. โปรดอธบิาย ขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และการแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ การบรหิารจดัการในกรณีทีม่ี

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

2. ในความคดิเหน็ของบรษิัท ระบบ/วธิกีาร บรหิารความเสีย่งของบรษิัทในธุรกรรมหลกัทรพัย์ประกอบด้วยเรื่อง
อะไรบา้ง โปรดอธบิาย 

 
 
 
 
3.  ระบบบรหิารความเสีย่งในธุรกรรมซือ้ขายหลกัทรพัย ์มขีอบเขตและหลกัเกณฑใ์นการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 

วธิกีารก าหนดนโยบาย ตลอดจนการตรวจสอบ ควมคุม ก ากบัดแูลใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 
 
 
 
 
4. การทบทวน นโยบาย และระบบบรหิารความเสีย่ง 

❑ ความถีใ่นการทบทวน วธิกีาร/ระบบบรหิารความเสีย่งของบรษิทั  
❑ ปัจจยั หรอืตวัชี ้(Indicator) อะไรบา้งทีใ่ชบ้่งชีถ้งึความจ าเป็นในการทบทวนนโยบาย วธิกีาร/ระบบบรหิาร

ความเสีย่ง 
 
 
 
5.     ระบบบรหิารความเสีย่งทีบ่รษิทัใชส้ าหรบัธุรกรรมซือ้ขายหลกัทรพัย ์มกีารเชื่อมต่อกบัระบบรบัค าสัง่ซือ้ขาย 
        และ/ หรอื กบัระบบหลงัการซือ้ขาย หรอืไม่ อย่างไร (real time, batch)  
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6. บรษิทัม ีSoftware ในการบรหิารความเสีย่ง หรอืไม่ พฒันาโดยหน่วยงานใด (หน่วยงานภายในบรษิทั, จดัจา้ง

หน่วยงานภายนอก พฒันาระบบตามทีบ่รษิทัก าหนด หรอื Software ส าเรจ็รปู โปรดระบชุื่อ)  
 
 
 
 

7. ระบบบรหิารความเสีย่ง ระบบการวางหลกัประกนั การตรวจสอบวงเงนิหลกัประกนัของลกูคา้ ทีบ่รษิทัมนีัน้ 
สามารถเชื่อมโยงกบัระบบตดิตาม ดแูล ฐานะการซือ้ขายในบญัชขีองบรษิทั (House Account) หรอืบญัชลีกูคา้ 
(Client Account) หรอืไม่ อย่างไร  
 
 

 
8. บรษิทัมวีงเงนิเบกิเกนิบญัชกีบัธนาคารพาณิชย ์(Overdraft Loan) หรอืเงนิกูร้ะหว่างวนั (Intraday Loan) 

 และวงเงนิส าหรบัธุรกรรมซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืไม่ เป็นจ านวนเท่าใด  รวมทัง้มมีาตรการทบทวนความตอ้งการ
วงเงนิเบกิเกนิบญัชอีย่างไร   

 
 
 
9. บรษิทัมเีงนิทุนเพยีงพอทีจ่ะทดรองจ่ายใหแ้ก่ลกูคา้ของบรษิทัอยา่งไร ในกรณีลกูคา้ผดินดัช าระหนี้ หรอืลกูคา้

ของบรษิทัถูกเรยีกใหว้างเงนิระหว่างวนั หรอืเกดิความจ าเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ 
 
 
 
 
10. บรษิทัมเีงนิทุนเพยีงพอเพื่อป้องกนัการผดินดัช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์ต่อส านกัหกับญัช ีแหล่งเงนิทุน

ของบรษิทัมาจากทีใ่ด 
 
 
 
 
 
11. บรษิัทมรีะบบหรอืสามารถประมาณการหรอืคาดการณ์ กรณีลูกค้าซื้อขายเกนิวงเงนิที่บรษิทัก าหนดหรอืไม่ 

อย่างไร   
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12. บริษัท ติดตาม ดูแล (monitor) บญัชีของลูกค้าแต่ละราย (individual client) และบญัชีลูกค้าโดยรวม (client 

portfolio) อย่างไร 
 
 
 
 
13. มาตรการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัในดา้น Operational Risk เป็นอย่างไร  
 
 
 
 
14. บรษิัทมนีโยบายก าหนดคุณสมบตัิทางการเงนิของลูกค้า หรอืขอ้ก าหนดเรื่องสภาพคล่องของลูกค้า หรอืไม่ 

อย่างไร  ความถีใ่นการทบทวน credit risk เป็นอย่างไร 
 
 
 
 
15. บรษิทั ใชข้อ้มลูใด หรอืมกีระบวนการใด ในการประเมนิฐานะการเงนิของลกูคา้และรูจ้กัลกูคา้ (know your client 

(KYC), client due diligence (CDD))  
 
 
 
 
16. ก าหนด Credit Line ส าหรบับญัชลีกูคา้  

❑ บรษิทั มกีารก าหนด Credit Line ส าหรบับญัชลีกูคา้แต่ละราย (End Client) หรอืไม่ อย่างไร 
 

❑ บรษิทั ตดิตาม ดแูล (monitor) ใหเ้ป็นไปตาม Credit Line ที ่ก าหนดไวห้รอืไม่  อย่างไร  
 

❑ บรษิทัใชปั้จจยัอะไร เป็นเกณฑใ์นการทบทวน Credit Line (เช่น cumulative losses) 
 

❑ ความถีใ่นการทบทวน Credit Line เป็นเท่าใด 
 
 
17. บุคคล  หน่วยงาน ฝ่ายงานใด ทีท่ าหน้าทบทวน ฐานะการเงนิของลกูคา้ 
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18. การด าเนินการเมื่อลกูคา้ของบรษิทัผดินดัช าระหนี้ หรอื ผดินดัช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์

❑ บุคคล  หน่วยงาน ฝ่ายงานใด  ทีท่ าหน้าทีใ่นการด าเนินการหากลกูคา้ผดินดัช าระหนี้ผดินดัช าระราคาและ
สง่มอบหลกัทรพัย ์

 
 

❑ โปรดอธบิายแนวทาง กระบวนการ และระยะเวลาทัง้หมดทีบ่รษิทัใชด้ าเนินการในปัจจุบนักรณีทีล่กูคา้ผดิ
นดัช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์

 
 
 
19. บรษิัทมมีาตรการหรอืวธิกีารที่จะด าเนินการในกรณีที่มใิห้มกีารกระจุกตวัในการให้กูย้มืเพื่อซื้อหลกัทรพัยใ์น

บญัชลีกูคา้แต่ละราย หรอืบญัชลีกูคา้โดยรวมอย่างไร ตลอดจนการตดิตามดแูลใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไว ้ 
 
 
 

20. บรษิทัมเีกณฑ ์ส าหรบัการหา้มท าธุรกรรมของลกูคา้หรอืไม่ อยา่งไร 
 
 
 

21. บรษิทัมนีโยบายและมาตรการบรหิารความเสีย่งดา้นการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยอ์ย่างไร (market risk) 
 
 
 

22. กรณีทีเ่กดิการลดค่าของมลูค่าหลกัประกนัของลกูคา้ บรษิทัมกีารด าเนินการอย่างไรในการเรยีกหลกัประกนัเพิม่ 
(บรษิทัใชส้มมุตฐิานของการเปลีย่นแปลงดา้นราคา และ/หรอื ความผนัผวน ในแบบจ าลองในระบบบรหิารความ
เสีย่งอย่างไร  

 
 
 
23. จ านวนบุ คลากรด้าน  back office ที่ ร ับผิดชอบในแ ต่ละ เ รื่ อ ง  (trade allocation, trade reconciliation,  

preparation and maintenance of books and records) มกีีท่่าน 
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24. ในกระบวนการ reconcile ฐานะในบญัชขีองบรษิทั (proprietary port account) และบญัชขีองลูกคา้บรษิทั สอดคลอ้ง
กบัก าหนดเวลาของส านกัหกับญัชหีรอืไม่ มวีธิกีาร และระยะเวลาทีใ่ช ้อย่างไร  

 
 
 
25. มาตรการของบรษิทั ต่อการด าเนินการตามก าหนดเวลา (schedule) ของส านกัหกับญัช ี

 
 
 

26. บรษิทัมวีธิกีารป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ภายในของบรษิทั อย่างไร 
 
 
 
27. บรษิทั มกีารจดัเตรยีม ระบบส ารอง และแผนปฏบิตักิารเมื่อเกดิกรณีฉุกเฉินเมื่อระบบปฏบิตักิารหลกัมปัีญหา 

หรอืไม่ อย่างไร และคาดว่าจะมกีารซกัซอ้มแผนดงักล่าวปีละกีค่รัง้ 
❑ มวีธิปีฏบิตั ิเขยีนไวช้ดัเจน หรอื ไม่ 
❑ มกีารก าหนด เหตุการณ์ ทีจ่ะเป็นเหตุใหก้ระบวนการท างาน ยา้ยไปใชร้ะบบส ารอง 
❑ มกีารก าหนด ขัน้ตอน ระยะเวลา หน่วยงานรบัผดิชอบ และ contact person 

 
 
28. ในการโอนยา้ยระบบปฏบิตักิารหลกัไปยงัระบบปฏบิตักิารส ารอง บรษิทัคาดว่าจะใชเ้วลานานเท่าใด 

 
 
 
________________________________________________________________ 
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ค ารบัรองสถานะนิติบุคคลและค ายินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA 

ค ารบัรองสถานะ 

ขา้พเจา้ (ชื่อนิตบิุคคล)   ___________________________________________________________________ 

โดย ______________________________________ ต าแหน่ง __________________________________ 

และ __________________________________ ต าแหน่ง ______________________________________ 

ขอรบัรองว่าขา้พเจา้มสีถานะดงัต่อไปนี้ 

ส่วนท่ีหน่ึง: สถานท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ 

  

ค ารบัรองสถานะ 
สถานะของนิติ
บุคคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ขา้พเจา้เป็นนิตบิุคคล ซึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ขา้พเจา้เป็นสาขาของนติบิคุคล โดยส านกังานใหญ่ของสาขาจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศ: 
_____________________ 
ในกรณีทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฏหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา ขา้พเจา้ไดแ้นบ W-9 ไวแ้ลว้ 
(หากเป็นนิตบิุคคล หรอืสาขาของนิตบิุคคลทีมิ่ได้จดัตัง้ขึน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา กรุณาตอบ
แบบสอบถามในสว่นทีส่อง นอกเหนือจากนัน้การใหค้ ารบัรองถอืว่าเสรจ็สิน้) 

U.S. / Non-U.S. 
Entity 

ส่วนท่ีสอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 ค ารบัรองสถานะ สถานะของนิติ
บุคคลตาม FATCA 

[  ] 2.1  ขา้พเจา้มสีถานะเป็นสถาบนัการเงนิ ประเภท PFFI (Participating Foreign Financial Institution)  โดยมี
เลข GIIN ดงัต่อไปนี้ _________________________ 

PFFI 

[  ] 2.1  ขา้พเจา้มสีถานะเป็นสถาบนัการเงนิ ประเภท RDCFFI (Registered Deemed-Compliant FFI) โดยมี
เลข GIIN ดงัต่อไปนี้ _________________________ 

RDCFFI 

[  ] 2.3  ขา้พเจา้มสีถานะเป็นสถาบนัการเงนิทีไ่ม่เขา้รว่ม FATCA NPFFI 

[  ] 2.4  ขา้พเจา้มสีถานะเป็นสถาบนัการเงนิประเภท CDCFFI (Certified Deemed-Compliant FFI) และไดแ้นบ 
W-8BEN-E ซึง่แสดงสถานะดงักล่าวไวแ้ลว้ 

CDCFFI 

[  ] 2.5  ขา้พเจา้มใิช่สถาบนัการเงนิ และเป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์หรอื เป็นบรษิทัใน
เครอืของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์

และขา้พเจา้ไดแ้สดงหลกัฐานการมสีถานะเป็นบรษิทัซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์หรอืเป็นบรษิทัใน
เครอืของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่ปรากฏอยู่ในส าเนางบการเงนิทีไ่ดแ้นบมากบั
เอกสารค าขอชุดน้ี 

Excepted NFFE 
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[  ] 2.6  ขา้พเจา้เป็นองคก์รของรฐับาล องคก์รระหว่างประเทศ หรอื ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผลประโยชน์ของการจ่ายเงนิใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัยท์ีจ่ะซือ้
ขาย หรอื โอนยา้ยนี้ และไม่ไดป้ระกอบกจิการทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบับรษิทัประกนั สถาบนัรบั
ฝากหลกัทรพัย ์หรอื ธนาคารพาณิชย ์

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.7  ขา้พเจา้เป็นองคก์รทีไ่ม่แสวงหาผลก าไร  

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลภายใตป้ระมวลรษัฎากรไทย 

Non-Profit 
Organization (NPO) 

[  ] 2.8  ขา้พเจา้เป็นบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นทีม่ใิช่สถาบนัการเงนิซึง่มิได้มรีายไดห้ลกัมาจากการลงทุน 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้เป็นนิตบิุคคลทีม่ไิดจ้ดัตัง้ขึน้ในสหรฐัอเมรกิา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงนิ 
และ มเีงินได้ไม่เกินก่ึงหน่ึงในงบการเงนิปีล่าสดุทีม่าจากแหล่งใด ๆ ใน 4 กลุ่มต่อไปนี้ และ  

มมีูลค่าทรพัยสิ์นในงบการเงินล่าสุดไม่เกินก่ึงหน่ึงทีส่ามารถก่อใหเ้กดิเงนิไดใ้น 4 กลุ่มต่อไปนี้ 

กลุ่มที ่1 เงนิปันผลและดอกเบีย้ 
กลุ่มที ่2 เงนิค่าเช่าและค่าสทิธิ ์
กลุ่มที ่3 สว่นรายไดจ้ากธุรกรรมบางประเภท 
• รายไดจ้ากการขายสนิทรพัยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงนิไดใ้นกลุ่มที ่1 และ กลุ่มที ่2 
• รายไดจ้ากสญัญาซือ้ขายตราสารอนุพนัธส์นิคา้โภคภณัฑ ์
• รายไดจ้ากอตัราแลกเปลีย่น 
• รายไดจ้ากสญัญาประเภท SWAP 

กลุ่มที ่4 รายไดจ้ากสญัญาประกนัและสญัญาบ านาญ 
• รายไดท้ีไ่ดจ้ากเงนิส ารองหากเป็นบรษิทัประกนั 
• รายไดจ้ากสญัญาบ านาญ 
• รายไดจ้ากสญัญาประกนั 

Active NFFE 
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ค ายินยอมเปิดเผยข้อมูล 

ขา้พเจา้ในฐานะสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัยก์บับรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรอื
สมาชิกส านักหกับญัชกีบับรษิัทส านักหกับญัช ี(ประเทศไทย) จ ากดั รบัทราบและยอมรบัว่า บริษัทศูนย์รบัฝาก
หลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรอื บรษิัทส านักหกับญัช ี(ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษัทฯ”) มหีน้าที่ต้อง
ปฏบิตัิตามขอ้ตกลง ขอ้บงัคบั ค าสัง่ ค าแนะน า ค าร้องขอ หรอืสญัญาที่ได้เขา้ท าหรอืผูกพนัภายใต้หลกักฎหมาย 
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) รวมถงึขอ้ก าหนดอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง (“ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง”) 
กบัองค์กร หรอืหน่วยงานของรฐั หรอืสรรพากร หรอืหน่วยงานก ากบัดูแลอื่น ๆ (“หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ”) ของ
ต่างประเทศและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศไทย ตามทีป่ระกาศ และ/หรอื ทีไ่ดม้กีารแกไ้ข หรอืเพิม่เตมิเป็น
ครัง้คราว  

ในการนี้ ข้าพเจ้ายนิยอมและตกลงให้บริษัทฯ สามารถด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืทัง้หมดตามที่
เหน็สมควรดงัต่อไปนี้ เพื่อปฏบิตัติาม ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง  

(1) การเปิดเผยและส่งข้อมูล 

ขา้พเจา้ตกลง ยนิยอมใหบ้รษิทัฯ เปิดเผยขอ้มูลใด ๆ ของขา้พเจา้ทีบ่รษิทัฯ มหีน้าทีต่้องเปิดเผยและ/หรอื
น าสง่ขอ้มลูหรอืรายงานใด ๆ ตามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืตามทีส่ านกังานใหญ่หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ 
ต้องเปิดเผย และ/หรอืน าส่งใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบ และขา้พเจา้ตกลงจะใหข้อ้มลูและเอกสารเพิม่เตมิตามทีบ่รษิทัฯ 
รอ้งขอ เพื่อเปิดเผยต่อหน่วยงานทีร่บัผดิชอบภายใน 90 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากบรษิทัฯ  

[  ] 2.9  ขา้พเจา้เป็นบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นทีม่ใิช่สถาบนัการเงนิซึง่มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้เป็นนิตบิุคคลทีม่ไิดจ้ดัตัง้ขึน้ในสหรฐัอเมรกิา และไม่เป็นสถาบนัการเงนิ หรอื 
นิตบิุคคลใด ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ และม ีเงินได้เกินก่ึงหน่ึงในงบการเงนิปีล่าสดุทีม่าจากแหล่งใด ๆ ใน 4 
กลุ่มขา้งตน้ หรอื  

มมีูลค่าทรพัยสิ์นในงบการเงินล่าสุดเกินก่ึงหน่ึงทีส่ามารถกอ่ใหเ้กดิเงนิไดใ้น 4 กลุ่มขา้งตน้ดงัทีไ่ด้
กล่าวไปแลว้  

พรอ้มกนัน้ี ขา้พเจา้ไดร้ะบขุอ้มลูของผูถ้อืหุน้/เจา้ของตามรายละเอยีดดา้นล่าง ดงัต่อไปนี้ 

[  ]  ขา้พเจา้ไม่มีผูถ้อืหุน้/เจา้ของ ทีเ่ป็นบุคคลสหรฐัฯ  

[  ]  ขา้พเจา้มีผูถ้อืหุน้/เจา้ของ ทีเ่ป็นบุคคลสหรฐัฯ โดยม ีชื่อ ทีอ่ยู่ และ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษขีอง
สหรฐัอเมรกิา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผูถ้อืหุน้/เจา้ของ ทีเ่ป็นบุคคลสหรฐัฯ แต่
ละราย ดงัต่อไปนี้ 

ช่ือ ท่ีอยู ่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.10  ขา้พเจา้ไม่เขา้ขา่ยเป็นนิตบิุคคลสถานะใด ๆ ตามทีร่ะบขุา้งตน้  

ทัง้นี้ขา้พเจา้ไดแ้นบ W-8BEN-E ซึง่แสดงสถานะ________________________ไว ้ณ ทีน่ี้แลว้ 

Others 
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ขา้พเจา้จะใหค้วามร่วมมอืกบับรษิทัฯ เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เกีย่วกบั
ขอ้มลูของขา้พเจา้ หรอืหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้ทีท่ าไวก้บับรษิทัฯ ทัง้นี้ รายละเอยีดและ/หรอืขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งอาจมี
การเปลีย่นแปลงไดต้ามทีบ่รษิทัฯ จะไดก้ าหนดและแจง้ใหท้ราบเป็นครัง้คราวไป                   

(2) การเปล่ียนแปลงสถานะข้อมลู 

ขา้พเจา้ตกลงและรบัว่าจะแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบภายในระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงขอ้มลู
ของขา้พเจา้ซึง่ไดแ้จง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบก่อนหน้านี้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบั ทีอ่ยู่ซึง่ไดจ้ดทะเบยีนไว ้การ
ถอืสญัชาตอิื่น ทีอ่ยู่ของสถานทีป่ระกอบการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูร้บัประโยชน์ตามกฏหมายหรอืผูม้อี านาจควบคุมนิติ
บุคคล (ผู้ซึ่งถือหุ้น หรือมีสทิธอิอกเสยีงในนิติบุคคลมากกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นทัง้หมด หรือของสทิธคิวามเป็น
เจา้ของ หรอืสทิธอิอกเสยีง) สถานะทางภาษ ีหรอืในกรณีทีน่ิตบิุคคลนัน้กลายเป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ทางภาษ ีมากกว่า หนึ่ง 
ประเทศ                                                                               

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงส่งมอบข้อมูลรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพิม่เตมิดงักล่าวแก่บรษิทัฯ ภายในระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง และจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการ
จดัส่งเอกสารเอง รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ ถ้อยแถลงหรอืแบบฟอรม์แสดงสถานะ FATCA เช่น W-8Ben และ W-
8Ben-E ทีส่มบรูณ์ พรอ้มทัง้รบัรองเอกสารนัน้ดว้ย 

(3) การบอกเลิกสญัญา 

ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่สง่ขอ้มลูรายละเอยีด หรอืเอกสารใหแ้ก่บรษิทัฯ ตามทีร่อ้งขอ ภายในระยะเวลา 90 วนั 
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากบรษิทัฯ หรอื ขอ้มลูรายละเอยีดหรอืเอกสารทีใ่หไ้วแ้ก่บรษิทัฯ และ/หรอืทีส่ง่มอบเพิม่เตมิให้
นัน้ไม่เป็นปัจจุบนั ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรอืไม่สมบรูณ์ หรอืยกเลกิการใหค้วามยนิยอมในหนังสอืฉบบันี้  ขา้พเจา้ตกลง
ให้บริษัทฯ สามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้ ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัทฯ สามารถ
ด าเนินการตามขัน้ตอนหนึ่งขัน้ตอนใดหรอืทัง้หมดตามทีเ่หน็สมควร เพื่อปฏบิตัติามสญัญาหรอืขอ้ตกลงการซือ้ขาย 
โอนย้าย หลกัทรพัย์นี้ และการให้บรกิารอื่น และ/หรอืขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้ง หรอืเพื่อปกป้องสทิธปิระโยชน์ทาง
กฎหมายหรือในทางการค้าของบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ การปฏิเสธการให้บริการซื้อขาย โอนย้าย 
หลกัทรพัยน์ี้ และบรกิารอื่น การระงบัการจ่ายจ านวนเงนิใด ๆ ทีข่า้พเจา้มสีทิธไิดร้บัภายใต้ขอ้ก าหนดและเงื่อนไข
ของหลกัทรพัยด์งักล่าวนี้ และการส่งมอบจ านวนเงนิดงักล่าวต่อไปยงัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ หรือคนืใหแ้ก่ขา้พเจา้
ตามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง  

 ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ตามทีร่ะบุขา้งต้น ขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้รษิทัยกเลกิการใหบ้รกิารซือ้ขาย โอนยา้ย 
หลกัทรพัย์นี้ และบรกิารอื่นและ/หรอืบอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลงในการใชบ้รกิารดงักล่าวตามที่ขา้พเจ้าท าไวก้บั
บรษิทัฯ โดยใหถ้อืว่าเอกสารฉบบันี้ เป็นสว่นหนึ่งของสญัญาหรอืขอ้ตกลงการซือ้ขาย โอนยา้ย หลกัทรพัยน์ี้ และการ
ใหบ้รกิารอื่น ๆ ดว้ย 

ภายใต้กฎหมายสหรฐัอเมรกิาว่าดว้ยการใหค้วามเทจ็ ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าขา้พเจา้ได้ตรวจสอบขอ้มูลที่
กรอกในแบบฟอร์มนี้อย่างละเอยีดตามความรู้และความเข้าใจของขา้พเจา้อย่างดทีี่สุดแล้วว่า ขอ้มูลดงักล่าวเป็น
ความจรงิ ถูกตอ้ง และครบถว้นสมบรูณ์ทุกประการ 

  ลายมอืชื่อ  __________________________________________   ผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทั 

   (__________________________________________) 

  ลายมอืชื่อ  __________________________________________   ผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทั 

   (__________________________________________) 

 ตราประทบั (ถา้ม)ี     วนัที_่___________________________ 
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แบบค าขออนุญาตต่อเช่ือมระบบคอมพิวเตอรข์องบริษทัเข้ากบัระบบการช าระหน้ีของบริษทั ส านักหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั 

                                                                                                                                         
วนัที_่_______________________ 

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 บรษิทั ส านกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
   

 ขา้พเจา้ บรษิทั________________________________________________________________
(ต่อไปนี้เรยีกว่า “บรษิทั”) ซึง่เป็นสมาชกิหมายเลข________________มคีวามประสงคจ์ะขออนุญาตต่อเชื่อมระบบ
คอมพวิเตอรข์องบรษิทัฯ เขา้กบัระบบการช าระหนี้ของบรษิทั ส านกัหกับญัช ี (ประเทศไทย) จ ากดั (ต่อไปนี้เรยีกว่า 
“ส านกัหกับญัช”ี) ตามรายละเอยีดดงันี้ 
 
ประเภทสมาชกิ       สมาชกิส านกัหกับญัช ี(Broker/Sub-Broker) 

      บุคคลทีส่ านกัหกับญัชอีนุญาตใหท้ าการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัยแ์ทนสมาชกิ 
      (Settlement Agent) *เฉพาะ Securities Market เทา่นัน้ 

วตัถุประสงคก์ารใชง้าน       ส าหรบัใชง้านระบบการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์(SET/mai/TBX) 
เชื่อมต่อเขา้ระบบ SET CLEAR (Equity) 
เชื่อมต่อเพื่อใชฟั้งกช์ัน่ Pre-Settlement Matching System (PSMS) ของส านกัหกั
บญัชทีีอ่ยู่ในระบบงานของ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

      ส าหรบัใชง้านระบบช าระราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (TFEX) : SET CLEAR     
(Derivatives) 

การเปลีย่นแปลงหรอื 
แกไ้ขระบบคอมพวิเตอร ์
ของบรษิทั 

      ขอใชง้านระบบทีส่มาชกิน ามาเชื่อมต่อเป็นครัง้แรก (ขอ User ใหม่) 
    ขอใชฟั้งกช์ัน่ Pre-Settlement Matching System (PSMS) ของ TCH ทีอ่ยู่ใน    
ระบบงานของบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

            ท่านม ีAPI User ส าหรบัเชื่อมต่อเขา้ระบบงานของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ แลว้ 
หรอืไม่                                         
                ม ี ไม่ม ี
    ขอใชฟั้งกช์ัน่เพิม่เตมิการท างานในระบบการช าระราคา (SET CLEAR)  

      เปลีย่นแปลงผูพ้ฒันาระบบหรอืผูใ้หบ้รกิารระบบภายนอก (Service Provider) 
      เปลีย่นแปลงเทคโนโลยขีองชุดค าสัง่คอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการช าระราคา 
   เปลีย่นแปลงฟังกช์ัน่การท างานระบบคอมพวิเตอรข์องบรษิทั (Functional 

Specification) ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการช าระราคา 
      เปลีย่นแปลงโครงสรา้งของระบบเครอืขา่ย (Network Architecture) ของระบบ           
คอมพวิเตอรข์องบรษิทัทีใ่ชใ้นการช าระราคา 
 เปลีย่นแปลงสถานทีต่ัง้ของเครือ่งคอมพวิเตอร ์(Server) ของระบบคอมพวิเตอรข์อง            
บรษิทัทีใ่ชใ้นการช าระราคา 
       อื่น ๆ___________________________________________________ 
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ฟังกช์ัน่ทีต่อ้งการใชง้าน
บนระบบ SET CLEAR 
(Securities Market) 
 

 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 
รายละเอยีดเพิม่เตมิโปรดดทูีเ่อกสาร API Message แยกตามฟังกช์ัน่งานบนระบบ SET 
CLEAR ดา้นหลกัทรพัย ์(Securities Market) 

ระบบงานของสมาชกิที ่
ตอ้งการน ามาเชื่อมต่อ 

       Back Office 
       อื่น ๆ___________________________________________________ 

Protocol        FIXML 

ขอ้มลูเกีย่วกบัระบบทีข่อ
อนุญาต 

ชื่อระบบ______________________________________________________________ 
Version______________________________________________________________ 
ชื่อบรษิทัผูพ้ฒันาระบบ___________________________________________________ 
สถานทีต่ัง้ระบบ________________________________________________________ 
วนัทีค่าดว่าจะเริม่ใชร้ะบบ_________________________________________________ 

Security       การขออนุญาตดงักล่าวกระทบต่อความ   
ปลอดภยัของระบบ (Security) 

** ต้องน าส่งแบบประเมินการท างานและการ
รกัษาความปลอดภยัของระบบ 

การขออนุญาตดงักล่าวไม่กระทบต่อ   
ความปลอดภยัของระบบ (Security) 
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พรอ้มกนัน้ีบรษิทัไดแ้นบขอ้มลูประกอบการพจิารณา ดงันี้ 
 

รายละเอยีด 
แนบมาดว้ยพรอ้ม 

แบบค าขอ 
หมายเหตุ 

เอกสารประกอบส าหรบัการขออนุญาตต่อเชื่อมทุกกรณี 
1 รายละเอยีดอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์(Hardware Specification) ของทัง้ 

PCs และ Servers, Software พืน้ฐาน (Operating System, 
Database, etc.) โครงสรา้งระบบคอมพวิเตอร ์(System 
Architecture) และสถานทีต่ัง้อุปกรณ์ดงักล่าวทัง้ Main Site, Backup 
Site, สาขา หรอือื่น ๆ 

  

2 รายละเอยีดโครงสรา้งการเชื่อมต่อระบบของบรษิทั(Network 
Infrastructure) โครงสรา้งการเชือ่มต่อระหว่าง Head Office, สาขา
และโครงสรา้งการเชื่อมต่อภายในของอุปกรณ์คอมพวิเตอรท์ัง้หมดที่
ใชใ้นระบบบรษิทั 

  

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

  

4 แบบประเมนิการท างานและการรกัษาความปลอดภยัของระบบ    

5 คู่มอืการใชง้านระบบ   

6 รายละเอยีดการทดสอบ และผลการทดสอบ (Test Cases, Test 
Scripts and Test Results) พรอ้มทัง้รายชื่อผูร้บัผดิชอบการทดสอบ 

  

7 แบบรบัรองชุดค าสัง่คอมพวิเตอรจ์ากผูพ้ฒันาระบบ/ผูใ้หบ้รกิารระบบ
ภายนอก  

  

8 หนงัสอืรบัรองคุณสมบตัจิากผูพ้ฒันาระบบหรอืผูใ้หบ้รกิารระบบ
ภายนอกของบรษิทั (กรณียื่นขอใชง้านระบบเป็นครัง้แรก) 
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ประทบัตราบริษทั 

บรษิัทขอรบัรองว่าระบบคอมพวิเตอร์ของบรษิัทที่ต่อเชื่อมกบัระบบการช าระราคาดงักล่าว มรีะบบการ
ท างานทีไ่ม่ขดัและถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดของ ส านกัหกับญัช ีและไม่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อระบบช าระราคา และ
บรษิัทยนิดนี าส่งขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งกบัการช าระราคา หรอืการท าธุรกรรมของบรษิทัและลูกคา้ หรอืเอกสารอื่นใดที่
ส านกัหกับญัชรีอ้งขอ  
 

 
 อนึ่ง หากมคีวามเสยีหายใด ๆ แก่ส านักหกับญัช ีหรอืบุคคลอื่นใดเนื่องจากการด าเนินการตามรายการที่
ระบุขา้งตน้ บรษิทัยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ทุกประการรวมทัง้การชดใชค้่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้
จนครบถว้นโดยทนัท ี
 
 

                                                                                                                 
__________________________________________ 

                                                                                                     
             (                                                                          ) 

      
ต าแหน่ง____________________________________________ 

                                                                                      ผูม้อี านาจลงนามผกูพนัแทนบรษิทั 
                                     
                                                                                                                  

__________________________________________ 
                                                                                                       

             (                                                                          ) 
      

ต าแหน่ง____________________________________________ 
                                                                                      ผูม้อี านาจลงนามผกูพนัแทนบรษิทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อผูป้ระสานงาน ___________________________________ 
ฝ่าย / หน่วยงาน ____________________________________ 
โทรศพัท ์__________________________________________ 
E-mail ____________________________________________ 
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แบบแจ้งความประสงคใ์ช้งาน API User บนระบบ SET CLEAR (Equity Market) 

                                                                                                                
 
วนัที_่__________________ 

เรยีน ผูอ้ านวยการฝ่ายช าระหลกัทรพัย ์
 บรษิทั ส านกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ขา้พเจา้ บรษิทั_____________________________________________________________(ต่อไปนี้
เรยีกว่า “บรษิทั”)มคีวามประสงคข์อใชง้าน API User เพื่อใชใ้นการเชื่อมต่อ ระบบช าระราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั
ผ่านระบบ SET CLEAR  โดยจะเริม่ใชง้านบนระบบ Production ตัง้แต่วนัที_่_________________________เป็น
ตน้ไป ตามรายละเอยีดดงันี้ 
 

1. ช่องทางเชื่อมต่อ (API User) ที ่1 
ชื่อผูพ้ฒันาระบบ  

ระบบงานของสมาชกิทีต่อ้งการน ามา
เชื่อมต่อ 

       Back Office 

ลกัษณะการใชง้านระบบ         ระบบของบรษิทัสมาชกิ 
        ระบบของ Application Service Provider  

รปูแบบ Protocol ทีใ่ชง้าน         FIXML 

 
2. รายละเอยีดอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

- 
 

  การใช้งานช่องทางเชื่อมต่อ (API User) บริษัทจะได้สทิธิใ์ช้งาน API User จ านวน 1 ชุด โดยไม่เสยี
ค่าใช้จ่าย ทัง้นี้ หากบริษัทประสงค์จะใช้งาน API User ในการเชื่อมต่อระบบช าระราคาหลกัทรพัย์เพิ่มเติมจาก
จ านวนสทิธิใ์ช้งานที่มใีห้ จะมอีตัราค่าธรรมเนียม 10,000 บาท ต่อชุดต่อเดอืน (ค่าธรรมเนียมดงักล่าวยงัไม่รวม
ภาษมีลูค่าเพิม่) 
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ประทบัตราบริษทั 

 
บรษิัทขอรบัรองว่าขอ้มูลตามที่บรษิัทได้แจ้งต่อส านักหกับญัชขีา้งต้นเป็นขอ้มูลที่ถูกต้องครบถ้วน และ

บรษิทัตกลงยนิยอมปฏบิตัติามขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใชง้าน API User บนระบบ SET CLEAR (Equity Markets) 
ตามที่ส านักหักบัญชีก าหนด ตลอดจนให้ความร่วมมือแก่ส านักหักบัญชีในการตรวจสอบการใช้งาน รวมถึง
ด าเนินการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเชื่อมต่อระบบช าระราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัทผ่านระบบ SET CLEAR ตามที่
ส านกัหกับญัชรีอ้งขอ ทัง้นี้ หากในการด าเนินการของบรษิทัเป็นผลท าใหเ้กดิความเสยีหายขึน้แก่ส านกัหกับญัชหีรอื
บุคคลอื่นใด บรษิทัตกลงรบัผดิชอบในบรรดาความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ทุกประการรวมทัง้ตกลงชดใชค้่าเสยีหายที่
เกดิขึน้จนครบถว้น 
 

 
                                                                                                                 

__________________________________________ 
                                                                                                     

             (                                                                          ) 
      

ต าแหน่ง____________________________________________ 
                                                                                      ผูม้อี านาจลงนามผกูพนัแทนบรษิทั 

                                     
                                                                                                                  

__________________________________________ 
                                                                                                       

             (                                                                          ) 
      

ต าแหน่ง____________________________________________ 
                                                                                      ผูม้อี านาจลงนามผกูพนัแทนบรษิทั 

 
 

 
 
ชื่อผูป้ระสานงาน____________________________________ 
ฝ่าย / หน่วยงาน____________________________________ 
                    
         
 
 

 
 

หนา้ 1/2 

ชื่อผูป้ระสานงาน ___________________________________ 
ฝ่าย / หน่วยงาน ____________________________________ 
โทรศพัท ์__________________________________________ 
E-mail ____________________________________________ 
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แบบรบัรองชุดค าสัง่คอมพิวเตอรจ์ากผูพ้ฒันาระบบ/ผูใ้ห้บริการระบบภายนอก 

                                                                                                                                            
        

วนัที_่_______________________ 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 บรษิทั ส านกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ขา้พเจา้บรษิทั______________________________________________ (ต่อไปนี้เรยีกว่า“บรษิทั”) เป็น
ผูพ้ฒันาระบบ/ผูใ้หบ้รกิารระบบภายนอกส าหรบับรษิทั ____________________________________________ 
ซึง่เป็นสมาชกิหรอืเป็นผูส้มคัรเป็นสมาชกิของบรษิทั ส านกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ต่อไปนี้เรยีกว่า “ส านกัหกั
บญัช”ี) การท าค ารบัรองนี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระกอบการขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพวิเตอรข์องบรษิทัซึง่เป็น
สมาชกิเขา้กบัระบบช าระราคาของส านกัหกับญัช ีตามรายละเอยีดดงันี้ 
 
วตัถุประสงคก์ารใชง้าน       ส าหรบัใชง้านระบบการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์(SET/mai/TBX) 

เชื่อมต่อเขา้ระบบ SET CLEAR (Securities) 
เชื่อมต่อเพื่อใชฟั้งกช์ัน่ Pre-Settlement Matching System (PSMS) ของส านกัหกั
บญัชทีีอ่ยู่ในระบบงานของ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย จ ากดั 

      ส าหรบัใชง้านระบบช าระราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (TFEX) : SET CLEAR 
(Derivatives) 

การเปลีย่นแปลงหรอื 
แกไ้ขระบบคอมพวิเตอร ์
ของบรษิทั 

      ขอใชง้านระบบทีส่มาชกิน ามาเชื่อมต่อเป็นครัง้แรก (ขอ User ใหม่) 
    ขอใชฟั้งกช์ัน่ Pre-Settlement Matching System (PSMS) ของ TCH ทีอ่ยู่ใน 
ระบบงานของบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

            ท่านม ีAPI User ส าหรบัเชื่อมต่อเขา้ระบบงานของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ แลว้
หรอืไม่                                         
                 ม ี ไม่ม ี
    ขอใชฟั้งกช์ัน่เพิม่เตมิการท างานในระบบการช าระราคา (SET CLEAR)  

       เปลีย่นแปลงผูพ้ฒันาระบบหรอืผูใ้หบ้รกิารระบบภายนอก (Service Provider) 
       เปลีย่นแปลงเทคโนโลยขีองชุดค าสัง่คอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการช าระราคา 
    เปลีย่นแปลงฟังกช์ัน่การท างานระบบคอมพวิเตอรข์องบรษิทั (Functional 

Specification) ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการช าระราคา 
       เปลีย่นแปลงโครงสรา้งของระบบเครอืขา่ย (Network Architecture) ของระบบ
คอมพวิเตอรข์องบรษิทัทีใ่ชใ้นการช าระราคา 
 เปลีย่นแปลงสถานทีต่ัง้ของเครือ่งคอมพวิเตอร ์(Server) ของระบบคอมพวิเตอรข์อง
บรษิทัทีใ่ชใ้นการช าระราคา 
       อื่น ๆ___________________________________________________ 
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ฟังกช์ัน่ทีต่อ้งการใชง้าน
บนระบบ SET CLEAR 
(Securities Market) 
 

ฟังกช์ัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแก้ไขรายการซ้ือขายก่อนถึงก าหนดการช าระราคาและส่ง
มอบ (Trade and Position) 
 Position Ledger and Trading Listing 
 Trade Amendment 
 Trade Adjustment 
 Give-up  
 NVDR Adjustment Extension 
 Deal Amendment  
ฟังกช์ัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช าระราคาและส่งมอบ (Settlement) 
 Late Settlement 
 Return SBL 
 Return Securities Default 
 Buy-in 
ฟังกช์ัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัประกนั (Assets) 
 Cash Deposit/ Withdraw 
 Collateral Deposit/ Withdraw/Exchange 

ระบบงานของสมาชกิที ่
ตอ้งการน ามาเชื่อมต่อ 

       Front Office 
       Internet Trading 
       Back Office 

Protocol         FIXML 
ขอ้มลูเกีย่วกบัระบบทีข่อ
อนุญาต 

        ชื่อระบบ ________________________________________________ 
        Version ________________________________________________ 
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ประทบัตราบริษทั 

 ทัง้นี้  บรษิทัขอรบัรองว่าระบบคอมพวิเตอรข์องบรษิทัทีส่มาชกิหรอืผูส้มคัรเป็นสมาชกิของส านักหกับญัชี
ขออนุญาตต่อเชื่อมเขา้กบัระบบช าระราคาของส านักหกับญัชนีัน้เป็นระบบทีไ่ดม้าตรฐานเชื่อมต่อเขา้กบัระบบงาน
ของส านกัหกับญัชไีดโ้ดยไม่ท าใหร้ะบบการท างานของส านกัหกับญัชหีรอืระบบการท างานของสมาชกิรายอื่นขดัขอ้ง 
และเป็นระบบทีส่ามารถท างานไดอ้ย่างถูกต้องตามขอ้บงัคบั วธิปีฏบิตั ิประกาศ ค าสัง่หรอืเงื่อนไขใด ๆ ตามทีส่ านกั
หกับญัชกี าหนดโดยไม่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อระบบช าระราคาหรอืระบบการท างานอื่นใดของส านักหกับญัชแีละ
สมาชกิรายอื่น ตลอดจนยนิดทีีจ่ะน าส่งชุดโปรแกรม (Source Code) ใหแ้ก่ส านกัหกับญัชเีพื่อประกอบการพจิารณา
หรอืเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการท างานของระบบเมื่อส านกัหกับญัชรีอ้งขอ 

 
  

                                                                                                                 
__________________________________________ 

                                                                                                     
             (                                                                          ) 

      
ต าแหน่ง____________________________________________ 

                                                                                      ผูม้อี านาจลงนามผกูพนัแทนบรษิทั 
                                     
                                                                                                                  

__________________________________________ 
                                                                                                       

             (                                                                          ) 
      

ต าแหน่ง____________________________________________ 
                                                                                      ผูม้อี านาจลงนามผกูพนัแทนบรษิทั 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ชื่อ 
 
 
 
 

ชื่อผูป้ระสานงาน ___________________________________ 
ฝ่าย / หน่วยงาน ____________________________________ 
โทรศพัท ์__________________________________________ 
E-mail ____________________________________________ 
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1. สมาชกิมมีาตรฐานความปลอดภยัส าหรบัระบบที่เชื่อมต่อกบัระบบการช าระหนี้ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การจัดให้มีระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ม ี ไม่ม ี

2. สมาชกิมกีารจ ากดัการเขา้ถงึขอ้มลูและฟังกช์ัน่ต่าง ๆ ของแอพพลเิคชัน่เฉพาะผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาต
เท่านัน้ และการเข้าถึงจะต้องแยกตามประเภทของผู้ใช้งาน (User role) รวมทัง้มีระบบการ
บนัทกึขอ้มลูการท างานของแอพพลเิคชัน่ (audit trail log) อย่างเหมาะสม 

ม ี ไม่ม ี

3. ในการเข้าใช้งานระบบผู้ใช้งานระบบช าระหนี้จะต้องผ่านการตรวจสอบและยนืยนัความเป็น
ตวัตนว่าเป็นบุคคลที่ได้รบัอนุญาตจรงิ (KYC – Know Your Customer) อกีทัง้การเขา้ใช้งาน
ระบบจะต้องมกีารรกัษาความปลอดภัยอย่างเพยีงพอ โดยสามารถจดัหาวธิกีารหรอืเทคโนโลยี
ใด ๆ เช่นรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน, การใช้ OTP (One-time password) หรือการควบคุม 
Session เป็นตน้ 

ม ี ไม่ม ี

4. ตอ้งมขีอ้ความแจง้เตอืนผูใ้ชง้านระบบเกีย่วกบัความเสีย่งทีเ่กดิจากการกระท าของผูใ้ชง้านระบบ
อย่างชดัเจนและครบถ้วน (Agreement/ Disclaimer) รวมถึงการเกบ็ขอ้มูลที่แสดงการยอมรบั
ความเสีย่งเหล่านัน้อย่างเหมาะสม 

ม ี ไม่ม ี

5. สมาชกิต้องมมีาตรการด าเนินการควบคุมการใชโ้ปรแกรมหรอืแอพพลเิคชัน่ทีเ่หมาะสม และไม่
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อระบบช าระหนี้ 

ม ี ไม่ม ี

6. ต้องมีข ัน้ตอนการส่งมอบรหสัผู้ใช้งานและรหสัผ่านที่มคีวามปลอดภยัเพยีงพอ และมีการให้
ความรู้กบัผู้ใชง้านในการเกบ็รกัษารหสัผ่านของตนไวเ้ป็นความลบั เพื่อให้มคีวามตระหนักถงึ
ประเดน็ของความปลอดภยั เช่น การแนะน าใหใ้ชร้หสัผ่านทีซ่บัซอ้นหรอืเดาไดย้าก การแนะน า
ไม่ให้เปิดเผยรหสัผ่านใด ๆ ให้บุคคลอื่นทราบ การแนะน าใหม้กีาร Logout ออกจากระบบทุก
ครัง้ที่ไม่ได้ใช้งานทัง้แบบชัว่คราวและเมื่อเลิกใช้งาน การแนะน าความเสี่ยงในการบันทึก
รหสัผ่านไวบ้นเครื่องหรอืระบบเป็นตน้ 

ม ี ไม่ม ี

7. สมาชกิมแีผนส ารองในการบรหิารความต่อเน่ืองในการด าเนินงานขององคก์ร และมรีะบบส ารอง
ของระบบคอมพวิเตอรท์ีใ่ชเ้ชื่อมต่อกบัระบบการช าระหนี้ทีส่ามารถท างานไดท้นัท ีเพื่อรองรบัใน
กรณีที่ระบบคอมพวิเตอร์ของสมาชกิไม่สามารถท างานได้ตามปกติ  และจดัให้มกีารทดสอบ
ระบบส ารองดงักล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

ม ี ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินการท างานและการรกัษาความปลอดภยัของระบบ 
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API Message แยกตามฟังกช์ัน่งานบนระบบ SET CLEAR ด้านหลกัทรพัย ์(Securities Market) 

รายละเอียดฟังกช์ัน่งานบนระบบ SET CLEAR (Securities Market) 

ฟังกช์ัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแก้ไขรายการซ้ือขายก่อนถึงก าหนดการช าระราคาและส่งมอบ (Trade and Position) 
 

ล าดบั ฟังกช์ัน่งาน Message 

1 

Recommend 

Position Ledger and Trading Listing  

ส าหรบัตรวจสอบความเคลื่อนไหว และรายการซือ้
ขายของหลกัทรพัย ์

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

2 

Recommend 

Trade Amendment  

ส าหรบัการแกไ้ขเลขทีบ่ญัชซีือ้ขาย / การแกไ้ข
ประเภทนกัลงทุน ก่อนถงึก าหนดการช าระราคาและ
สง่มอบ 

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

3 

Recommend 

Trade Adjustment 

ส าหรบัการแกไ้ขประเภทของหลกัทรพัย ์จาก (1) 
Foreign เป็น Local    (2) Local เป็น NVDR    (3) 
NVDR เป็น Local   ก่อนถงึก าหนดการช าระราคา
และสง่มอบ 

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

4 

Recommend 

Give-up  

ส าหรบัการโอนรายการช าระราคาและสง่มอบ
หลกัทรพัย ์

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

  

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

5 

Recommend 

NVDR Adjustment Extension  

ส าหรบัการแกไ้ขประเภทหลกัทรพัย ์หลงัครบ
ก าหนดการช าระราคาและสง่มอบ จาก 

               (1) Local เป็น NVDR 

               (2) NVDR เป็น Local 

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

6 

Recommend 

Deal Amendment  

ส าหรบัการท ารายการ Gross Settlement 

- 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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ฟังกช์ัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช าระราคาและส่งมอบ (Settlement) 

ล าดบั ฟังกช์ัน่งาน Message 
1 

Recommend  

Late Settlement  

   

- Query Late Settlement 
- Query Late Settlement List 
- Perform Late Settlement 
- Notify Late Settlement 

2 

Recommend  

Return SBL  

ส าหรบัการคนืหลกัทรพัยท์ีย่มื 

-  Query Return SBL 
- Perform Return SBL 
- Notify Return SBL 
- Query SBL Position of Borrower 
- Query SBL Ledger 
- Notify SBL Ledger 

3 

Recommend  
Return Securities Default  

ส าหรบัการสง่มอบหลกัทรพัยท์ีผ่ดินดั 

- 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 

4 

Recommend  
Buy-inส าหรบัการซือ้เพื่อสง่มอบหลกัทรพัยท์ีผ่ดินดั - Query Buy-In Offer 

- Perform Buy-In Offer 
- Notify Buy-In Offer 
- Query Buy-In List 
- Query Buy-In Result 

ฟังกช์ัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัประกนั (Assets) 

ล าดบั ฟังกช์ัน่งาน Message 
1 

Recommen
d  

Cash Deposit/Withdraw  

ส าหรบัการรองรบัการฝาก/ถอนเงนิสดสกุลเงนิบาท 

- Cash Deposit  
- Cash Withdraw 

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

2 

Recommen
d  

Collateral Deposit/Withdraw/Exchange  

ส าหรบัการรองรบัการฝาก/ถอน/เปลีย่นหลกัทรพัยท์ี่
วางเป็นหลกัประกนั 

- Collateral Deposit  
- Collateral Withdraw  
- Collateral Exchange  

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