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ค ำอธิบำย 
 
ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสมคัรเป็นสมาชกิของบรษิทั ส านักหกับญัช ี(ประเทศไทย) จ ากดั (“ส านักหกับญัช”ี) เพื่อ
ใช้บรกิารช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย์ ให้ยื่นเอกสารค าขอเป็นสมาชิกส านักหักบัญชี (ส าหรบั
สมาชิกที่ใช้บรกิารช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย์) ฉบับนี้  มายงัส านักหักบญัชี ซึ่งประกอบด้วย
เอกสารดงัต่อไปนี้  
 
1.  แบบค าขอเป็นสมาชิกส านักหกับญัชี และข้อตกลงการสมคัรเป็นสมาชิกส านักหกับญัชี (ส าหรบั

สมาชกิทีใ่ชบ้รกิารช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย)์  
2.  เอกสารแนบทา้ยแบบค าขอ ดงันี้ 
 เอกสารแนบ 1: ขอ้มลูตามทีส่ านกัหกับญัชกี าหนด 
 เอกสารแนบ 2: เอกสารประกอบการยืน่ค าขอเป็นสมาชกิของส านกัหกับญัช ี
 เอกสารแนบ 3: แบบสอบถามการบรหิารความเสีย่งและการปฏบิตังิานของบรษิทั 
 เอกสารแนบ 4: แบบแจง้ความประสงคเ์พื่อการวางหลกัประกนัเป็นหลกัทรพัย ์
 เอกสารแนบ 5: แบบค าขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของบรษิัทเข้ากับระบบการช าระ

ราคาและส่งมอบหลกัทรพัยข์องส านกัหกับญัช ี
 เอกสารแนบ 6: API Message แยกตามฟังก์ชันงานบนระบบ SET CLEAR ด้านหลักทรัพย ์

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

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

 
หมำยเหตุ 
1. ใหผู้ส้มคัรน าส่งแบบค าขอและเอกสารประกอบทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ทีไ่ดล้งนามเอกสารโดยผูม้อี านาจลง

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

2. กรณีผูส้มคัรใหข้อ้มูลหรอืน าส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ใหผู้้สมคัรแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นให้ส านักหกับญัชทีราบ 
พรอ้มทัง้ระบุขอ้มูลและแจง้วนัทีค่าดว่าจะสามารถใหข้อ้มลูหรอืน าสง่เอกสารได ้โดยส านักหกับญัชจีะเริม่พจิารณา
ค าขอเป็นสมาชิกของผู้สมคัร เมื่อส านักหกับญัชีได้รบัข้อมูลและเอกสารการสมคัรเป็นสมาชิกส านักหกับญัชีที่
ถูกตอ้งและครบถว้น ตามเงื่อนไขทีส่ านกัหกับญัชกี าหนดแลว้   

 

mailto:PosttradeBusinessDevelopment@set.or.th
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ค ำขอเป็นสมำชิกส ำนักหกับญัชี 

(ส ำหรบัสมำชิกท่ีใช้บริกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย)์  
 
 

วนัที.่.........เดอืน..........................พ.ศ. .................. 
 

เรยีน บรษิทั ส านกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

เอกสารแนบทา้ยแบบค าขอ ขอ้ตกลงการสมคัรเป็นสมาชกิส านกัหกับญัช ี(ส าหรบัสมาชกิทีใ่ชบ้รกิารช าระราคาและ
สง่มอบหลกัทรพัย)์ 

  
ขา้พเจา้ บรษิทั............................................................................................................................................. 

(ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “บริษทั”) มชีื่อภาษาองักฤษว่า...................................................................................................  
ชื่อย่อบรษิทั................................ โดย......................................................................................................................... 
ซึ่ ง เป็ น ผู้ มี อ าน าจก ระท าก า รแท น และผู กพั น บ ริษั ท  ห รือ ผู้ ร ับ ม อบ อ าน าจ  ส านั ก งาน ตั ้งอ ยู่ เล ข ที่
....................................................................... ............................................................................. เลขประจ าตวัผูเ้สยี
ภาษีอากรเลขที่................................................. เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.................................................... 
เวบ็ไซต์........................................................................ หมายเลขโทรศพัท.์............................................................. 
หมายเลขโทรสาร.......................................................... e-mail address……………………………………. สถานะการ
เป็นสมาชกิอื่น ๆ ในปัจจุบนั (โปรดท ำเครือ่งหมำย )  

 สมาชกิของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 สมาชกิของ บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
 สมาชกิของบรษิทั ส านกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อใชบ้รกิารช าระหนี้ตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
 
บรษิัทมีความประสงค์จะสมคัรเป็นสมาชิกของบริษัท ส านักหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั (ซึ่งต่อไปนี้จะ

เรยีกว่า “ส ำนักหกับญัชี”) โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

ประเภทสมำชิกท่ีประสงคข์อสมคัร (โปรดท ำเครือ่งหมำย ) 

❑ สมำชิกสำมญั (General Clearing Member) เพื่อใชบ้รกิารช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย์เพื่อตนเองหรอื
ลกูคา้ หรอืเพื่อสมาชกิหรอืลกูคา้ของสมาชกิรายอื่น 

(หมายเหตุ: สมาชกิทีช่ าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย์เพือ่สมาชกิหรอืลกูคา้ของสมาชกิรายอื่น (“Third Party Clearing”) จะเริม่
ให้บรกิาร Third Party Clearing ได้ ต่อเมื่อส านักหกับญัชไีด้ก าหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการบรหิารความเสีย่ง และสมาชกิได้
ด าเนินการตามแนวทางบรหิารความเสีย่งทีส่ านกัหกับญัชกี าหนดแลว้) 

❑ สมำชิกวิสำมญั (Direct Clearing Member) เพื่อใชบ้รกิารช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองหรอืลกูคา้  
 

นอกจากนี้ บรษิทัขอแจง้ความประสงคใ์นการสมคัรเป็นสมาชกิกองทุนทดแทนความเสยีหายในระบบการช าระ
ราคาและส่งมอบหลกัทรพัย ์(Clearing Fund) กบัส านกัหกับญัช ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องส านักหกับญัชใีนสว่น
ที่เกี่ยวข้องกบัคุณสมบตัิของการเป็นสมาชิก และเพื่อให้การใช้บรกิารช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย์เป็นไปโดย
ถกูตอ้งและลุล่วงไปดว้ยด ี 
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ทัง้นี้ ขอ้ตกลงการสมคัรเป็นสมาชกิส านักหกับญัช ีและเอกสารแนบทา้ยแบบค าขอทุกฉบบั รวมถงึหลกัฐานที่
แนบมาพรอ้มกบัแบบค าขอฉบบันี้ ซึง่ไดย้ื่นต่อส านกัหกับญัชเีพื่อประกอบการพจิารณารบับรษิทัเป็นสมาชกิของส านัก
หกับญัช ีถอืเป็นสว่นหนึ่งของแบบค าขอฉบบันี้ดว้ย  

อน่ึง บรษิทัขอรบัรองว่า ขอ้มูลทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นแบบค าขอฉบบันี้ รวมถงึขอ้มูลและเอกสารทีน่ าสง่ใหแ้ก่ส านักหกั
บญัชเีพื่อประกอบการพจิารณารบับรษิทัเป็นสมาชกิของส านกัหกับญัชี ถูกต้อง ครบถว้น และเป็นความจรงิทุกประการ 
ทัง้นี้ บรษิทัไดอ้่านและตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องส านกัหกับญัช ีตลอดจนขอ้ตกลงการสมคัรเป็นสมาชกิส านัก
หกับญัชตีามทีแ่นบทา้ยแบบค าขอฉบบันี้ (รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีแ่นบมาดว้ย) รวมถงึเงื่อนไขอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเป็นสมาชกิส านักหกับญัชีตามทีส่ านักหกับญัชกี าหนดทุกประการ บรษิทัจงึไดล้งลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญั
ของบรษิทั (ถา้ม)ี ไวเ้ป็นส าคญั   

 
      ลงชื่อ.......................................ผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทั 
           (.........................................) 
 
                ลงชื่อ....................................... ผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทั 
                     (.........................................) 

 
-  
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ข้อตกลงกำรสมคัรเป็นสมำชิกส ำนักหกับญัชี 
(ส ำหรบัสมำชิกท่ีใช้บริกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย)์ 

 
บรษิัทตกลงปฏบิตัิตามขอ้ตกลงการสมคัรเป็นสมาชกิส านักหกับญัชี (ส าหรบัสมาชกิที่ใช้บรกิารช าระราคาและ

ส่งมอบหลกัทรพัย)์ ดงัมรีายละเอยีดขอ้ตกลงและเงื่อนไขดงัต่อไปนี้  
 
ข้อตกลงทัว่ไป 

 
1. บรษิทัขอรบัรองว่า เมื่อบรษิทัได้รบัการอนุมตัใิหเ้ขา้เป็นสมาชกิของส านักหกับญัชแีลว้ บรษิทัตกลงและยนิยอม
ปฏบิตัิตามขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ และหนังสอืเวยีนต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้ง ที่ส านักหกับญัชไีด้ออกใชบ้งัคบักบัสมาชกิ
ส านักหักบญัชี ทัง้ที่มีผลใช้บังคบัในขณะยื่นค าขอนี้และที่จะมีการออกใช้บงัคับในอนาคต (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า 
“กฎเกณฑ์ของส ำนักหักบญัชี”) รวมทัง้บริษัทตกลงที่จะช าระค่าบริการให้แก่ส านักหักบญัชีตามอตัราและภายใน
ระยะเวลาทีส่ านกัหกับญัชกี าหนด 
 หากบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของส านักหักบัญชีดังกล่าว บริษัทยินยอมให้ส านักหักบัญชี
ด าเนินการใด ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎเกณฑข์องส านกัหกับญัช ีรวมทัง้ยนิยอมช าระค่าปรบั ค่าใชจ้่าย และค่าเสยีหาย
ใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องส านกัหกับญัชดีงักล่าว 
  
2. บรษิทัตกลงและยนิยอมใหส้ านกัหกับญัชใีชข้อ้มลูการใชบ้รกิาร Settlement Bank และขอ้มลูบญัชฝีากหลกัทรพัย์
เพื่อการส่งมอบหรอืรบัมอบหลกัทรพัย ์(Settlement Account) เพื่อการด าเนินงานของส านักหกับญัชใีนการให้บรกิาร
ช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัยข์องบรษิทั 
 
3. บรษิัทตกลงเป็นผูฝ้ากตามกฎเกณฑ์ของ บรษิัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ซึ่งต่อไปนี้จะเรยีกว่า 
“ศูนยร์บัฝำก”) ในส่วนทีเ่กีย่วกบังานรบัฝากหลกัทรพัย์ และตกลงจดัใหม้รีะบบงานทีเ่ชื่อมโยงกบัระบบงานธุรกรรมการยมื
และใหย้มืหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝาก หรอืด าเนินการอื่นใดตามเงื่อนไขทีศ่นูยร์บัฝากก าหนด  

 

4. ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชกิส านกัหกับญัช ีบรษิทัตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และค าสัง่ของหน่วยงาน
ก ากบัดูแลที่เกี่ยวขอ้งซึ่งใช้บงัคบักบัการประกอบธุรกจิของบรษิัท ทัง้ที่ได้มกีารประกาศใช้บงัคบัในปัจจุบนัและที่จะมกีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิหรอืบงัคบัใชใ้นอนาคต (ซึง่ต่อไปนี้จะรวมเรยีกว่า “กฎเกณฑข์องหน่วยงำนก ำกบัดแูล”) 

ทัง้นี้ ในกรณีที่บรษิัทฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดูแลทีก่ าหนดในวรรคหนึ่ง จนเป็นเหตุให้
ส านักหกับญัชไีด้รบัความเสยีหาย บรษิัทตกลงที่จะด าเนินการหรอืระงบัการด าเนินการใด ๆ ตามที่ส านักหกับญัชกี าหนด 
เพื่อบรรเทาหรือเยียวยาความเสยีหายที่เกิดขึน้ รวมถึงยินยอมให้ส านักหกับญัชีด าเนินการใด ๆ ภายใต้หลกัเกณฑ์ของ
กฎหมาย หรือด าเนินการตามที่ระบุไว้ในกฎเกณฑ์ของส านักหักบัญชี ตลอดจนยินยอมช าระค่าปรบั ค่าใช้จ่าย และ
ค่าเสยีหายใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดแูลดงักล่าว 
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ควำมผกูพนัตำมข้อมูลกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย ์
 
5. บรษิัทยนิยอมผูกพนัตามขอ้มูลการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย ์และตกลงช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย์
ตามการประมวลผลขอ้มูลการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัยท์ี่ส านักหกับญัชไีดน้ าส่งใหแ้ก่บรษิทั ทัง้นี้ เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีส่ านกัหกับญัชกี าหนด 

 
กำรด ำเนินกำรกรณีผิดนัด 
 
6. ในกรณีทีบ่รษิทัผดินดัช าระราคาหลกัทรพัย ์บรษิทัตกลงและยนิยอมใหส้ านักหกับญัชดี าเนินการตามหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดไวใ้นกฎเกณฑข์องส านกัหกับญัชใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผดินดัช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัยจ์นกว่าบรษิทั
จะไดม้กีารช าระราคาหลกัทรพัยท์ีผ่ดินดั ตลอดจนช าระค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จนครบถว้น 

   
7. ในกรณีที่บรษิัทผดินัดส่งมอบหลกัทรพัย์ บรษิัทตกลงและยนิยอมใหส้ านักหกับญัชดี าเนินการตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดไวใ้นกฎเกณฑข์องส านกัหกับญัชใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผดินัดช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย์จนกว่าส านัก
หกับญัชจีะไดร้บัมอบหลกัทรพัยท์ีผ่ดินดัเพื่อสง่มอบใหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บั ตลอดจนไดร้บัช าระค่าเสยีหายจนครบถว้น 

ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัไม่สามารถจดัหาหลกัทรพัยต์ามประเภท ชนิด และจ านวนเดยีวกนักบัหลกัทรพัยท์ีบ่รษิทัผดิ
นดัสง่มอบมาสง่มอบใหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บัไดภ้ายในระยะเวลาทีส่ านกัหกับญัชกี าหนด บรษิทัตกลงทีจ่ะช าระค่าปรบัแทน
การสง่มอบหลกัทรพัยท์ีผ่ดินดั ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกัหกับญัชกี าหนด 
 
กำรยืมหลกัทรพัยเ์พือ่กำรส่งมอบหลกัทรพัยต่์อส ำนักหกับญัชี 
 
8. ในการยมืหลกัทรพัยเ์พื่อการส่งมอบหลกัทรพัยต่์อส านักหกับญัชี บรษิัทตกลงและยนิยอมให้ส านักหกับญัชหีรอื
บุคคลทีส่ านกัหกับญัชมีอบหมายยมืหลกัทรพัยต์ามกฎเกณฑข์องส านกัหกับญัชใีนสว่นทีเ่กีย่วกบัการยมืและการใหย้มื
หลกัทรพัยเ์พื่อการสง่มอบหลกัทรพัยต่์อส านกัหกับญัช ี
  
กำรซ้ือหลกัทรพัยเ์พื่อส่งมอบหลกัทรพัยท่ี์ผิดนัดต่อส ำนักหกับญัชี 

 
9. ในการซือ้หลกัทรพัยเ์พื่อส่งมอบหลกัทรพัยท์ี่ผดินัดต่อส านักหกับญัช ี(Buy-in) บรษิทัตกลงและยนิยอมใหส้ านัก
หกับญัชแีต่งตัง้หรอืมอบอ านาจใหส้มาชกิส านักหกับญัชทีีไ่ดร้บัเลอืกจากส านักหกับญัชใีหท้ าหน้าทีซ่ือ้หลกัทรพัยแ์ทน
ส านักหักบัญชีตามกฎเกณฑ์ของส านักหักบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด เพื่อน า
หลกัทรพัยน์ัน้สง่มอบแก่ผูม้สีทิธไิดร้บัแทนบรษิทั 
 
10. เมื่อส านักหกับญัชไีดช้ าระราคาค่าซื้อหลกัทรพัย์ ค่าใชจ้่าย และค่าบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อหลกัทรพัยใ์หแ้ก่
บุคคลทีส่ านักหกับญัชแีต่งตัง้หรอืมอบอ านาจเพื่อท าการซือ้หลกัทรพัยแ์ทนส านักหกับญัชแีลว้ บรษิทัตกลงจะช าระคนื
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการซือ้หลกัทรพัยเ์พื่อสง่มอบหลกัทรพัยท์ีผ่ดินดัทัง้หมดใหแ้ก่ส านกัหกับญัชี 
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กำรด ำเนินกำรเพื่อบริหำรควำมเส่ียงในระบบกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย ์
 

11. เพื่อเป็นการบรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการผดินดัช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัยห์รอืความเสยีหายอื่นที่
อาจเกิดจากการกระท าของบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกบัการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย์ บรษิัทตกลงและยินยอมที่จะ
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นกฎเกณฑข์องส านกัหกับญัช ีดงัต่อไปนี้ 

(1) ยอมรบัและผกูพนัตามนโยบายและหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งของส านกัหกับญัช ี
(2) ตกลงและยนิยอมทีจ่ะจดัสง่รายงานเกีย่วกบัฐานะทางการเงนิใหแ้ก่ส านกัหกับญัช ี
(3) ตกลงและยนิยอมทีจ่ะด ารงเงนิกองทุนสภาพคล่องสุทธติามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยห์รอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด หรอืการด ารงฐานะทางการเงนิตามหลกัเกณฑท์ีห่น่วยงาน
ซึง่มหีน้าทีก่ ากบัดแูลการประกอบธุรกจิของนิตบิุคคลดงักล่าวก าหนดตามกฎหมาย 

(4) ตกลงและยนิยอมทีจ่ะควบคุมมลูค่าการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์
(5) ตกลงและยนิยอมทีจ่ะควบคุมค่าความเสีย่งในระบบการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย์ 
(6) ตกลงและยนิยอมที่จะวางหลกัประกนั และยนิยอมให้ส านักหกับญัชดี าเนินการบงัคบัหลกัประกนัดงักล่าว

เพื่อน าเงนิมาช าระหนี้ ค่าใชจ้่าย หรอืค่าเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ได ้
 

กำรเป็นสมำชิกกองทุนทดแทนควำมเสียหำยในระบบกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัย ์
 
12. เพื่อเป็นประกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากการผดินัดช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัยห์รอืความเสยีหายอื่นที่
อาจเกิดจากการกระท าของบรษิัทที่เกี่ยวข้องกบัการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย์ บรษิัทในฐานะที่เป็นสมาชิก
กองทุนทดแทนความเสยีหายในระบบการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย์ (ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “กองทุน”) ตกลงและ
ยนิยอมทีจ่ะปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นกฎเกณฑข์องส านกัหกับญัช ีดงัต่อไปนี้ 
 (1) ยอมรบัและผกูพนัตามนโยบายการบรหิารเงนิกองทุนของคณะกรรมการกองทุน 

(2) ตกลงและยนิยอมทีจ่ะจ่ายเงนิสมทบแรกเขา้และเงนิสมทบผนัแปรตามรายงานทีผู่จ้ดัการกองทุนไดแ้จง้แก่
บรษิทั โดยบรษิทัตกลงจะช าระเงนิสมทบดงักล่าวใหแ้ก่กองทุนภายในระยะเวลาทีก่ าหนด  
 (3) ตกลงและยนิยอมทีจ่ะปฏบิตัติามรายงานการใชเ้งนิกองทุนเพื่อช าระหนี้ทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคาหรอื
สง่มอบหลกัทรพัยต์ามทีผู่จ้ดัการกองทุนไดแ้จง้แก่บรษิทั และถอืเป็นหนี้ทีถู่กต้องที่บรษิทัมหีน้าทีต่้องช าระคนืกองทุน
โดยเรว็ 
 (4) ในกรณีทีบ่รษิทัไม่ช าระเงนิคนืกองทุนพรอ้มดอกเบีย้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัตกลงและยนิยอมทีจ่ะ
ใหผู้จ้ดัการกองทุนด าเนินการตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด จนกว่าบรษิทัจะไดช้ าระเงนิคนืกองทุนพรอ้มดอกเบีย้ ตลอดจน
ค่าปรบัและค่าเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จนครบถว้น 
 (5) เพื่อประโยชน์ในการช าระเงนิคนืกองทุนพร้อมดอกเบี้ย ตลอดจนค่าปรบัและค่าเสยีหาย บรษิัทตกลงและ
ยนิยอมทีจ่ะให้ผู้จดัการกองทุนมสีทิธริะงบัหรอืบงัคบัเงนิ หลกัทรพัย์ หรอืหลกัประกนัที่ส านักหกับญัชไีด้ระงบัหรอื
ยดึถอืไวเ้พื่อประโยชน์ต่อการช าระราคาหรอืสง่มอบหลกัทรพัยท์ีผ่ดินดั 
 (6) แจง้ใหผู้จ้ดัการกองทุนทราบทนัทหีากบรษิทัพน้จากการเป็นสมาชกิส านกัหกับญัช ี
 (7) ตกลงและยินยอมที่จะให้ผู้จดัการกองทุนลงโทษหรอืก าหนดให้พ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุน ตลอดจน
ยนิยอมชดใชค้่าเสยีหายใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ ในกรณีที่บรษิทัฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงใด ๆ ทีไ่ดใ้หไ้วใ้นแบบค า
ขอน้ีหรอืขอ้ตกลงหรอืสญัญาอื่นในขณะทีบ่รษิทัเป็นสมาชกิกองทุน 
 (8) ยนิยอมและผกูพนัช าระหนี้ทีค่า้งช าระต่อกองทุนจนครบถว้นถงึแมว้่าบรษิทัจะพน้จากการเป็นสมาชกิกองทุนแลว้ 
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ข้อตกลงอ่ืน ๆ 
 

13. บรษิทัตกลงและยนิยอมใหค้วามร่วมมอืพรอ้มทัง้อ านวยความสะดวกใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องส านกัหกับญัช ีและ/หรอืผู้
ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากส านักหกับญัชีในการด าเนินการใด ๆ เพื่อการตรวจสอบขอ้มูล เอกสาร และหลกัฐานของบรษิัท ที่
เกี่ยวกบัการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิ การตรวจสอบภายในและการบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้ระบบคอมพิวเตอรแ์ละ
อุปกรณ์คอมพวิเตอรต่์าง ๆ ของบรษิทั การเขา้ตรวจสอบระบบปฏบิตักิารและการด าเนินงานหลงัการซือ้ขายและวธิปีฏบิตัิ
ในการบรหิาร ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงและเรียกเอกสารสมุดบญัชีและหลกัฐาน หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท 
ตลอดจนสอบถามขอ้เทจ็จรงิจากกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัได ้ 
 นอกจากนี้ บรษิัทรบัทราบและตกลงที่จะน าส่งขอ้มูลและเอกสารเพิม่เติมตามที่ส านักหกับญัชีร้องขอ รวมทัง้ตกลง
และยนิยอมให้ส านักหกับญัชเีปิดเผยขอ้มูลของบรษิัทหรอืของลกูคา้ของบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกบัการช าระราคาและส่ง
มอบหลกัทรพัย์ การด าเนินการเพื่อบรหิารความเสีย่งเกีย่วกบัการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย์ และการฝ่าฝืน
หรอืไม่ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของส านักหกับญัชี รวมทัง้การพจิารณาลงโทษสมาชกิแก่ทางการหรอืหน่วยงานอื่นเพื่อ
ประโยชน์ในการก ากบัดูแล เช่น คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิัท ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส านักหกับญัชสีญัญาซื้อขายล่วงหน้า บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั หรอืหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นต้น หรอืเป็นการเปิดเผยขอ้มูลตามที่กฎหมายก าหนด 
 
14. บรษิัทตกลงและยนิยอมให้ส านักหกับญัชหีกัเงนิจากหรอืน าเงนิเขา้บญัชีที่ Settlement Bankตามขอ้มูลเลขที่
บญัชทีี่บรษิัทได้แจ้งไว้ต่อส านักหกับญัชีโดยบรษิัทจะด าเนินการให้ความยนิยอมแก่ Settlement Bank ในการหกั
เงนิจากหรอืน าเงนิเขา้บญัช ีตามค าสัง่ของส านักหกับญัช ีเพื่อการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย์ตามรายงาน
ขอ้มูลการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย ์ในส่วนที ่เป็นเงนิสด โดยบรษิ ัทจะเป็นผู ้รบัผดิชอบ ในการช าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ต่อธนาคาร อนัเกดิจากการที่ธนาคารได้ด าเนินการตามค าสัง่ดงักล่าวของส านัก
หกับญัช ี
 

15. หากบรษิทัถูกฟ้องเป็นคดลีม้ละลายหรอืถูกศาลมคี าสัง่พทิกัษท์รพัย์ รวมถงึกรณีทีบ่รษิทัไดเ้ขา้สูก่ระบวนการฟ้ืนฟู

กจิการ หรอืในกรณีทีม่เีหตุอื่นใดซึง่อาจท าใหบ้รษิทัไม่สามารถด าเนินการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัยไ์ดต้ามปกต ิ

บรษิทัตกลงใหถ้อืว่าเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นกรณีทีบ่รษิทัผดินัด และยนิยอมใหส้ านักหกับญัชดี าเนินการตามกฎเกณฑ์

ของส านกัหกับญัชใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผดินดัช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัยไ์ดท้นัท ี  

 
16. บรษิทัรบัทราบและตกลงท าความเขา้ใจและดูแลลูกคา้ของบรษิัทในการด าเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระ
ราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกัหกับญัชแีละหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
17. บรรดาขอ้มลูทีส่ านักหกับญัชมีหีน้าทีจ่ดัสง่ใหแ้ก่บรษิทัตามค าขอน้ี บรษิทัยนิยอมใหส้ านักหกับญัชจีดัส่งโดยผ่าน
สื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ี่ส านักหักบญัชเีชื่อมต่อกบับรษิัทตามระบบที่ส านักหกับญัชกี าหนด และตกลงยอมรบัว่าส านักหกั
บญัชไีดจ้ดัสง่ขอ้มลูใหแ้ก่บรษิทัโดยชอบแลว้เมื่อระบบสื่ออเิลก็ทรอนิกสข์องส านกัหกับญัชแีสดงผลว่าไดม้กีารส่งขอ้มูล
ดงักล่าวแลว้ 

 
 
 
 



 

แบบค าขอ 
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18. ในการด าเนินการใด ๆ เกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลซึง่อยู่ภายใตห้รอืเกีย่วขอ้งกบัเอกสารฉบบันี้ บรษิทัตกลงที่
จะปฏบิตัิตามพระราชบญัญัตคิุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายล าดบัรองที่เกีย่วขอ้ง และกฎหมาย
ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต (ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกรวมกนัว่า “กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่าง
เคร่งครดั ซึง่รวมถงึการด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็น เพื่อใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลไดอ้่านและเขา้ใจรายละเอยีดทีร่ะบุไว้
ในค าประกาศเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (https://www.set.or.th/th/privacy-
notice) และไดด้ าเนินการใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใหค้วามยนิยอม ในกรณีทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลก าหนดใหต้อ้งไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลดว้ยแลว้  

ในกรณีทีข่อบเขตการด าเนินงานใด ๆ  ภายใต้หรอืเกีย่วขอ้งกบัเอกสารฉบบันี้ เป็นกรณีทีฝ่่ายใดฝ่ายหนึ่งมี
หน้าทีท่ีจ่ะต้องเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอืโอนไปต่างประเทศซึง่ขอ้มลูสว่นบุคคล ตามค าสัง่ของอกีฝ่ายหนึ่ง ใน
กรณีดังกล่าวทัง้สองฝ่ายตกลงลงนามในสัญญาเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing 
Agreement) ตามแบบทีส่ านกัหกับญัชกี าหนด  

อน่ึง ส าหรบัส าเนาเอกสารแสดงตนทีบ่รษิทัน าส่งใหแ้ก่ส านักหกับญัชอีาจปรากฏขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวาม
อ่อนไหว เช่น ขอ้มูลศาสนา ขอ้มูลหมู่โลหติ ขอ้มูลเชือ้ชาต ิเป็นตน้ ซึง่เป็นขอ้มูลทีไ่ม่จ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของส านัก
หกับญัชแีละส านกัหกับญัชไีม่มคีวามประสงคท์ีจ่ะเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ดงันัน้ เจา้ของเอกสาร
สามารถด าเนินการขดีฆ่าเพื่อปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหวดงักล่าวก่อนน าส่งเอกสารแสดงตนที่ปรากฎ
ขอ้มูลสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ใหแ้ก่ส านักหกับญัช ีทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่ไดด้ าเนินการเพื่อปกปิดขอ้มูลสว่นบุคคลที่
มคีวามอ่อนไหว ส านักหกับญัชจีะถอืว่าเจา้ของขอ้มูลไดใ้ห้ความยนิยอมในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวาม
อ่อนไหวดงักล่าว 

 
19. บรษิัทรบัทราบและตกลงว่า แบบค าขอเป็นสมาชิกส านักหกับญัชี รวมถึงข้อตกลงการสมคัรเป็นสมาชิก
ส านักหกับญัชฉีบบันี้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องส านักหกับญัชี โดยบรษิทัตกลงที่จะ
น าสง่ขอ้มลูและเอกสารอื่น ๆ เพิม่เตมิ ตามทีส่ านกัหกับญัชกี าหนด 
 
20. บรษิัทรบัทราบและตกลงว่า ส านักหกับญัชีมดีุลพนิิจแต่เพยีงผูเ้ดยีวที่จะพจิารณาและอนุมตัิให้บรษิัทเป็น
สมาชกิของส านกัหกับญัช ีซึง่ส านกัหกับญัชจีะพจิารณาและแจง้ผลการอนุมตั ิปฏเิสธ หรอืก าหนดเงื่อนไขอื่นใดเพิม่เตมิ
ไดต้ามทีเ่หน็สมควร โดยบรษิทัจะสามารถใชส้ทิธใินฐานะสมาชกิของส าหกับญัชไีดต่้อเมื่อบรษิทัไดป้ฏบิตัติามเงื่อนไข
ต่าง ๆ ตามทีส่ านกัหกับญัชกี าหนด (ถา้ม)ี แลว้ 
 

------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.set.or.th/th/privacy-notice
https://www.set.or.th/th/privacy-notice
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ข้อมลูตำมท่ีส ำนักหกับญัชีก ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ข้อมูลบริษทั 
 
1.1 ชื่อผูส้มคัรเป็นสมาชกิส านกัหกับญัช ี 
(ภาษาไทย).......................................................................................................................................................... 
(ภาษาองักฤษ)....................................................................................................................................................... 
 
1.2 ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่.......................................................................................................................................... 

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

หมายเลขโทรศพัท.์.......................................................หมายเลขโทรสาร............................................................... 

สาขา พรอ้มรายละเอยีดทีต่ัง้และหมายเลขโทรศพัท ์(ถ้าม)ี.........………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
 
1.3 ทีต่ัง้ส านกังานทีใ่ชใ้นการตดิต่อ....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
หมายเลขโทรศพัท.์...................................................หมายเลขโทรสาร................................................................... 
 
1.4 ทุนจดทะเบยีน.................................บาท ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้.............................................บาท 
 
1.5 เงนิกองทุน ณ วนัที.่.......................................... 
 (1) เงนิกองทุนสภาพคล่องสทุธ.ิ........................................................บาท 
 (2) เงนิกองทุนสภาพคล่องสุทธคิดิเป็นรอ้ยละ..............................................ของหนี้สนิทัว่ไปและทรพัยส์นิ
ทีเ่ป็นหลกัประกนั 
 
 
 
 
 

รำยช่ือผู้ประสำนงำนส ำหรบักำรสมคัรสมำชิกส ำนักหกับญัชีจนกระทัง่เร่ิมสมำชิกภำพ
.................................................................................................................................................... 
ต ำแหน่ง…………………………………………..ฝ่ำย…................................................................. 
หมำยเลขโทรศพัท์............................................หมำยเลขโทรสำร.................................................. 
E- mail............................................................................................................................. ............ 
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1.6 ประวตัิและขอ้มูลการด าเนินธุรกิจที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญหรอืประสบการณ์เกี่ยวกบัการท าธุรกรรมธุรกิจ
หลกัทรพัย ์ (หากพืน้ทีไ่ม่เพยีงพอระบุขอ้มลู โปรดแนบเอกสาร) 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
1.7 ภายในระยะเวลา 3 ปีจนถึงวนัที่ยื่นใบสมคัร บริษัทเคยหรอือยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษหรอืลงโทษในฐาน
ความผดิใด ๆ จากส านกังาน ก.ล.ต. / ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย/ ธนาคารแห่งประเทศไทย/ บรษิทั ศนูยร์บั
ฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั/ บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) / สมาคมผูป้ระกอบวชิาชพี 
หรอืหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรอืเคยกระท าการ ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ ค าสัง่ หรอืหนังสอืเวยีนของหน่วยงานขา้งต้น
หรอืไม่ 

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

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

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

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

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

Standard & Poor ’s    
Fitch    
Moody ’ s Investors Service     
TRIS    
อื่น ๆ    
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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 คณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
 1.10.1 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วนัที ่........................................ (ไมเ่กนิ 3 เดอืนนบัจากวนัทีย่ื่นใบสมคัร) 
 

ช่ือและช่ือสกลุ 

(ให้กรอกทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ) 
สญัชำติ 

อ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษทัฯ 
(มี/ไม่มี) 
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1.10.2 รายชื่อผูบ้รหิารระดบัผูอ้ านวยการฝ่ายขึน้ไปทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบในสว่นการประกอบธุรกจิการซือ้ขาย และ
การปฏบิตังิานหลงัการซือ้ขาย ในตลาดหลกัทรพัย ์และประวตัขิองแต่ละท่าน ดงันี้ 
 
ช่ือและช่ือสกลุ 

(ให้กรอกทัง้ภำษำไทย 
และภำษำองักฤษ) 

ต ำแหน่ง 

 
ประวติั 

กำรท ำงำน 

 
ประวติั

กำรศึกษำ 
และกำรอบรม 

 
จ ำนวนหุ้น 
ท่ีถือ (ถ้ำมี) 

 
อ ำนำจกระท ำ 
กำรแทนบริษทั 

      
      
      
      
      
      
      
      
 
นอกจากนี้หากบุคคลดังกล่าว ตาม 1.10.1 และ 1.10.2 มีประวตัิเกี่ยวกับการถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดี 
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎหมายฟอกเงนิ กฎหมายอาญาที่เกี่ยวกบัทรพัย์ หรอืกฎหมาย
เกีย่วกบัธุรกจิการเงนิอื่นใด หรอืมปีระวตัเิสยีหายหรอืด าเนินกจิการใดทีม่ลีกัษณะที่แสดงถงึการขาดความรบัผดิชอบ
หรอืความรอบคอบเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี ใหบ้รษิทัสง่รายละเอยีดดงักล่าวใหแ้ก่ส านกัหกับญัช ีดว้ย 

  
1.11 การประกอบธุรกจิอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากบัดูแลตลาดหลกัทรพัย์
โดย (ระบุไดม้ากกว่า 1 ตวัเลอืก) 

❑ ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกจิหลกัทรพัย์ประเภทการเป็นตัวแทนหรอืนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เกี่ยวกบัการท าธุรกรรมและการ
ให้บรกิารด้านหลกัทรพัย์ของบรษิัทหลกัทรพัย์ซึ่งออกตามความในพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว ตามหนังสือของส านักงาน ก.ล.ต. ที่................................. 
ลงวนัที.่..................................  

❑ อยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัย์ประเภทการเป็นตัวแทนหรอืนายหน้าซื้อขาย
หลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยเ์กีย่วกบัการท าธุรกรรม
และการใหบ้รกิารดา้นหลกัทรพัยข์องบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึง่ออกตามความในพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตามหนงัสอื.....................................................................................  

 ลงวนัที ่..........................................     
 

* ทัง้นี้ หากบรษิทัไม่ไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการเป็นตวัแทนหรอืนายหน้าซือ้
ขายหลกัทรพัย ์ส านกัหกับญัชสีงวนสทิธิใ์นการปฏเิสธไม่รบัพจิารณาค าขอเป็นสมาชกิส านกัหกับญัชี
ของบรษิทั 
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1.12 แผนในการก าหนดขอบเขตการประกอบธุรกจิการเป็นตวัแทนซือ้ขายหลกัทรพัยภ์ายในระยะเวลาประมาณ 5  
ปี นบัจากวนัทีย่ื่นค าขอนี้ 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
1.13  บรษิทัอยู่ระหว่างถูกทางการหรอืหน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากบัดแูลการเป็นตวัแทนซือ้ขายหลกัทรพัย ์ภาคทณัฑ ์
หรอืพกัการประกอบธุรกจิเป็นตวัแทนซือ้ขายหลกัทรพัย์ 

❑ ใช่ (โปรดใหร้ายละเอยีด) 
❑ ไม่ใช่ 

 
2. กำรบริหำรงำน 
 
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 ................................................................................................................................................................. 
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ฝ่ายบญัช.ี.............................................................................................................................................................. 
(Accounting Department) 
ต าแหน่ง.........................................................................หมายเลขโทรศพัท.์.......................................................... 
E- mail ................................................................................................................................................................. 
 
 
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.่................................................................................................................................... 
 
หมำยเหต ุ กรณีบริษัทเปล่ียนแปลงตวับุคคลหรือรำยละเอียดตำมท่ีแจ้งไว้ บริษัทต้องแจ้งให้ส ำนักหกับญัชี
ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรทนัทีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง 
 
2.2  สว่นปฏบิตักิารงานสนบัสนุน (Back Office) 

 2.2.1 สถานทีต่ัง้สว่นปฏบิตักิารงานสนบัสนุน 
❑ ทีต่ัง้บรษิทั 
❑ สถานทีอ่ื่น  

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

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

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

2.2.3 จ านวนและ Specification ของเครื่องคอมพวิเตอร ์ที่ใชเ้พื่อรองรบัระบบปฏบิตังิานหลงัการซื้อขาย
หลกัทรพัย ์
 ...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

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

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

2.2.5 อธิบายถึงโครงสร้างระบบเชื่อมต่อ (Network Infrastructure) และลักษณะการเชื่อมต่อระหว่าง
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 าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัยต์ามรายงานขอ้มลูการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย์ 
        บรษิทัมคีวามประสงคใ์ห้ส านักหกับญัชหีกัเงนิจากหรอืน าเงนิเขา้บญัชธีนาคารตามขอ้มูลดา้นล่างนี้เพื่อการ
ช าระราคาหลกัทรพัย ์ตามรายงานขอ้มลูการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัยท์ีส่ านกัหกับญัชนี าสง่ใหแ้ก่บรษิทั หรอื
ตามความประสงค์ของสมาชิกในการขอถอนหลักประกันหรือทรพัย์สนิส่วนที่เกินจากจ านวนที่ส านักหักบัญชี
ก าหนดใหส้มาชกิตอ้งวาง (Excess Margin) หรอืเพื่อการคนืผลตอบแทนในหลกัประกนัของสมาชกิ 
 

❑ ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน)             
ชื่อบญัช.ี............................................................................................................................. 
เลขทีบ่ญัช ี......................................................................................................................... 
ประเภท……...................................................................................................................... 
สาขา.................................................................................................................................. 
 

❑ ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)             
 ชื่อบญัช.ี............................................................................................................................. 
 เลขทีบ่ญัช ี......................................................................................................................... 
 ประเภท……...................................................................................................................... 
 สาขา.................................................................................................................................. 

 
❑ ธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน)             
 ชื่อบญัช.ี............................................................................................................................. 
 เลขทีบ่ญัช ี......................................................................................................................... 
 ประเภท……...................................................................................................................... 
 สาขา.................................................................................................................................. 

 
❑ ธนำคำรซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ. สำขำกรงุเทพฯ  
 ชื่อบญัช.ี............................................................................................................................. 
 เลขทีบ่ญัช ี......................................................................................................................... 
 ประเภท……...................................................................................................................... 
 สาขา.................................................................................................................................. 
     
❑ ธนำคำร สแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  

ชื่อบญัช.ี............................................................................................................................. 
เลขทีบ่ญัช ี......................................................................................................................... 
ประเภท……...................................................................................................................... 
สาขา.................................................................................................................................. 
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หมำยเหต ุ  
1. โปรดระบุขอ้มลูการใชบ้รกิาร Settlement bank เพยีง 1 บญัช ีเพื่อใหส้ านกัหกับญัชใีชท้ าการ Debit /Credit 

จ านวนเงนิช าระราคาหลกัทรพัย ์
2. ตอ้งเป็นบญัชทีีเ่ปิดเพื่อการช าระราคาส าหรบัการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ท่านัน้ และไม่เป็นบญัชเีดยีวกบัทีบ่รษิทั

ใชเ้พื่อการช าระหนี้ตามการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า   
3. การบรหิารความเสีย่ง 

• โปรดอธบิายนโยบาย มาตรการบรหิารและควบคุมความเสีย่ง ตามทีร่ะบุในขอ้ 7 เอกสารแนบ 2  
• โปรดอธบิาย ขัน้ตอน วธิกีารด าเนินการเกี่ยวกบัการบรหิาร การติดตาม และควบคุมความเสีย่งของ

บรษิทั ในแบบสอบถามการบรหิารความเสีย่งและการปฏบิตังิานของบรษิทั ทีป่รากฎในเอกสารแนบ 3  
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เอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอเป็นสมำชิกของส ำนักหกับญัชี 
 

บรษิทัไดแ้นบเอกสารประกอบการพจิารณาของส านกัหกับญัช ีดงันี้ (โปรดท ำเครือ่งหมำย ) 

  หลกัฐานการจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์ส าเนาหนงัสอืรบัรอง หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบับรษิทัและ
บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ซึง่รบัรองโดยกระทรวงพาณิชยไ์ม่เกนิ 3 เดอืนก่อนวนัทีย่ื่นค าขอเป็นสมาชกิ 

  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทางของผูม้อี านาจลงนามของบรษิทั 
 
  หนงัสอืมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนบรษิทั พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง

ของกรรมการผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 

 

  ส าเนาใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัย์ (ในกรณีที่บรษิัทอยู่ระหว่างการขอรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ
หลกัทรพัย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้น าส่งส าเนาเอกสารที่บรษิัทใช้ประกอบการยื่นขอรบัใบอนุญาต
ประกอบธุรกจิหลกัทรพัยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 1 ชุด มาแสดง พรอ้มทัง้แจง้วนัทีน่ าสง่ส านกังาน ก.ล.ต.) 

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

  ส าเนาหลกัฐานเกี่ยวกบัฐานะการเงนิ เช่น งบการเงนิงวด 6 เดอืน รายงานประจ าปีฉบบัล่าสุด ซึง่ต้องเป็น
ฉบบัทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีเป็นตน้ 

  ส าเนาหลกัฐานทีแ่สดงว่าบรษิัทเป็นสมาชกิตลาดหลกัทรพัยห์รอืหลกัฐานทีแ่สดงว่าอยู่ในระหว่าง ยื่นค าขอ
เป็นสมาชกิของตลาดหลกัทรพัย ์

  ส าเนารายงานการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital) หรืออัตราส่วนเงินกองทุนสภาพ    
คล่องสุทธต่ิอหนี้สนิทัว่ไป (Net Capital Ratio) และ/หรอือตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสนิทรพัย์เสีย่ง (BIS Ratio 
or Capital Adequacy Ratio) หรอืด ารงเงนิกองทุนอื่นในท านองเดยีวกบักองทุนดงักล่าวของบรษิทัโดยต้อง
เป็นส าเนารายงานฉบบัรายวนัจ านวน 7 วนัท าการตดิต่อกนั หรอืเป็นส าเนารายงานทีห่น่วยงานทีก่ ากบัดแูล
การประกอบธุรกจิของบรษิทัก าหนดใหต้อ้งค านวณเป็นประจ าตามรอบระยะเวลาจ านวน 7 งวดตดิต่อกนั ใน
เวลาล่วงหน้าตามทีส่ านกัหกับญัชกี าหนดก่อนวนัยืน่ค าขอสมคัรเป็นสมาชกิ หรอืในเวลาล่วงหน้าตามทีส่ านกั
หกับญัชกี าหนดก่อนวนัเริม่สมาชกิภาพ แลว้แต่กรณี 

  รายละเอยีดเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งทีส่ามารถแสดงไดว้่ามกีารบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพอย่าง
น้อยในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
(1) นโยบายและมาตรการในการบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ข ัน้ตอนในการใหค้วาม

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

operational risk 
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(3) ระบบทีเ่หมาะสมและเชื่อถอืไดใ้นการบนัทกึขอ้มูล การรายงานขอ้มูลต่อผูบ้รหิาร การป้องกนัการล่วงรู้
ขอ้มลูระหว่างหน่วยงานทีม่ผีลประโยชน์ทบัซอ้น (Chinese Wall) และการควบคุมการปฏบิตังิาน 

(4) ขัน้ตอนและวธิกีารในการตรวจสอบ  ควบคุม และติดตามให้มกีารด าเนินงานตามนโยบายมาตรการ 
และระบบทีว่างไว ้

  ส าเนาแผนรองรบัเมื่อเกดิเหตุฉุกเฉิน โดยต้องระบุลกัษณะเหตุการณ์ทีเ่ป็นเหตุฉุกเฉินอย่างชดัเจนไวใ้นแผน
ดงักล่าวดว้ย 

   ส าเนาหลกัฐานแสดงการเป็นสมาชกิผูฝ้ากในระบบงานรบัฝากหลกัทรพัยก์บับรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั (ในกรณีทีบ่รษิทัอยู่ระหว่างการสมคัรเป็นสมาชกิผูฝ้าก ใหน้ าส่งส าเนาเอกสารทีบ่รษิทั
ยื่นขอสมคัรเป็นสมาชกิผูฝ้ากกบั บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) 

  ส าเนาเลขที่บญัชเีงนิฝากธนาคารที่สมาชกิใช้บรกิาร Settlement Bank เพื่อการช าระราคาหลกัทรพัย์กบั
ส านกัหกับญัช ี

  ส าเนาหลกัฐานการจ่ายเงนิสมทบแรกเขา้กองทุนทดแทนความเสยีหายในระบบการช าระราคาและส่งมอบ
หลกัทรพัย ์

  ส าเนาเอกสารการไดร้บัอนุมตัวิงเงนิเบกิเกนิบญัช ี(Overdraft Loan) หรอืเงนิกูร้ะหว่างวนั (Intraday Loan) 
จากธนาคารพาณิชย ์เพื่อใชง้านช าระราคาหลกัทรพัยก์บับรษิทั ส านกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

     ส าเนาค ายนิยอมใหธ้นาคารที่สมาชกิใชบ้รกิาร Settlement Bank หกัเงนิจากหรอืน าเงนิเขา้บญัชตีามค าสัง่
ของส านกัหกับญัช ี 

  ส าเนาหลกัฐานทีแ่สดงความพรอ้มของระบบงานดา้นคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ระบบคอมพวิเตอรข์องผูส้มคัร
ที่สามารถเชื่อมต่อกบัระบบคอมพิวเตอร์ของส านักหักบญัชี รวมถึงระบบปฏิบัติการอื่นที่จ าเป็นต่อการ
ปฏบิตังิานหลงัการซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีส่ านกัหกับญัชจีดัใหม้ขีึน้ 

  ส าเนาหลกัฐานทีแ่สดงความพรอ้มของระบบรายงานฐานะการเงนิของบรษิทั 

  ส าเนาหลกัฐานทีแ่สดงว่าบรษิทัมสี านกังานและอุปกรณ์เครื่องใชส้ านกังานต่าง ๆ ทีเ่พยีงพอแสดงไดว้่า บรษิทัมี
ความพรอ้มในการประกอบธุรกจิ 

  เอกสารและหลกัฐานอื่น ไดแ้ก่ 
(1) แผนผงัโครงสรา้งองคก์ร 
(2) เอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณารบับรษิทัเขา้เป็นสมาชกิของส านกัหกับญัช ี
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หมำยเหต:ุ  
- ให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู้สมคัรลงนามในแบบค าขอและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องให้

ครบถว้นทุกหน้า พรอ้มทัง้ประทบัตราของบรษิทั (ถา้ม)ี และกรณีเอกสารของผูส้มคัรเป็นส าเนาเอกสาร ใหล้ง
นามรบัรองส าเนาถูกตอ้งทุกหน้า 

- ในกรณีทีเ่อกสารประกอบการขอสมคัรเป็นสมาชกิส านักหกับญัชทีีน่ าสง่ใหแ้ก่ส านักหกับญัชปีรากฏขอ้มลูสว่น
บุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ขอ้มลูศาสนา ขอ้มลูหมู่โลหติ ขอ้มลูเชือ้ชาต ิเป็นต้น 
ซึง่เป็นขอ้มูลทีไ่ม่จ าเป็นต่อการพจิารณารบัสมาชกิ และส านักหกับญัชีไม่มคีวามประสงคท์ี่จะเกบ็ขอ้มูลส่วน
บุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว จงึขอใหบ้รษิทัด าเนินการใหเ้จา้ของเอกสารขดีฆ่าเพื่อปกปิดขอ้มลูสว่นบุคคล
ทีม่คีวามอ่อนไหวก่อนน าสง่เอกสารใหแ้ก่ส านกัหกับญัช ีทัง้นี้ หากเจา้ของเอกสารไม่ไดข้ดีฆ่าเพื่อปกปิดขอ้มูล
สว่นบุคคลที่มคีวามอ่อนไหวบนเอกสารดงักล่าว ส านักหกับญัชจีะถอืว่าเจา้ของเอกสารไดใ้หค้วามยนิยอมแก่
ส านกัหกับญัชใีนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว 
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แบบสอบถำมกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรปฏิบติังำนของบริษทั 

 
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. ในความคิดเห็นของบรษิัท ระบบ/วธิกีาร บรหิารความเสี่ยงของบรษิัทในธุรกรรมหลกัทรพัย์ประกอบด้วยเรื่อง
อะไรบา้ง โปรดอธบิาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: เพื่อให้ส านักหกับญัชีมีข้อมูลที่เพียงพอส าหรบัการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในการสมคัรเป็น
สมาชกิของส านกัหกับญัช ีบรษิทัสามารถจดัท าเอกสารประกอบเพื่ออธบิายขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการบรหิารความ
เสี่ยงและการปฏิบัติงานของบรษิัทในแต่ละหวัข้อ หรอือาจจดัท าเอกสารอธบิายการบรหิารความเสี่ยงและการ
ปฏบิตังิานของบรษิทัขึน้ใหม่ เพื่อระบุขอ้มลูของบรษิทัใหค้รบถ้วน โดยพจิารณาเรยีงล าดบัหวัขอ้ตามเน้ือหาทีร่ะบุ
ในแบบสอบถามฉบบันี้ (บรษิัทไม่จ าเป็นต้องใช้แบบฟอร์มเอกสารแนบ 3 ของส านักหกับญัชีกไ็ด้ แต่เอกสารที่
บรษิทัจดัท าขึน้ใหม่ตอ้งมรีายการขอ้มลูครบถว้นตามหวัขอ้ทีร่ะบุไวใ้นเอกสารแนบ 3) 



เอกสารแนบ 3 
 

วนัที ่21 กรกฎาคม 2565  Version 002 
  หน้าที ่2 จาก 10 ของเอกสารแนบ 3 
 

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   
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9. บรษิทัมเีงนิทุนเพยีงพอทีจ่ะทดรองจ่ายใหแ้ก่ลกูคา้ของบรษิทัอยา่งไร ในกรณีลกูคา้ผดินดัช าระหนี้ หรอืลูกคา้
ของบรษิทัถูกเรยีกใหว้างเงนิระหว่างวนั หรอืเกดิความจ าเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. บรษิทัมเีงนิทุนเพยีงพอเพื่อป้องกนัการผดินดัช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์ต่อส านกัหกับญัช ีแหล่งเงนิทุน

ของบรษิทัมาจากทีใ่ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. บรษิัทมรีะบบหรอืสามารถประมาณการหรอืคาดการณ์ กรณีลูกค้าซื้อขายเกนิวงเงนิที่บรษิัทก าหนดหรอืไม่ 

อย่างไร   
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12. บรษิัท ติดตาม ดูแล (monitor) บัญชีของลูกค้าแต่ละราย (individual client) และบญัชีลูกค้าโดยรวม (client 
portfolio) อย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. มาตรการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัในดา้น Operational Risk เป็นอย่างไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. บรษิัทมีนโยบายก าหนดคุณสมบตัิทางการเงนิของลูกค้า หรอืขอ้ก าหนดเรื่องสภาพคล่องของลูกค้า หรอืไม่ 

อย่างไร ความถีใ่นการทบทวน credit risk เป็นอย่างไร 
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15. บรษิัท ใช้ข้อมูลใด หรือมีกระบวนการใด ในการประเมินฐานะการเงินของลูกค้าและรู้จกัลูกค้า (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 ทีก่ 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 าเนินการในปัจจุบนักรณีที่ลกูคา้ผดิ
นดัช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์

 
 
 
 
 
19. บรษิัทมมีาตรการหรอืวธิกีารที่จะด าเนินการในกรณีที่มใิห้มกีารกระจุกตวัในการให้กู้ยมืเพื่อซื้อหลกัทรพัยใ์น

บญัชลีกูคา้แต่ละราย หรอืบญัชลีกูคา้โดยรวมอย่างไร ตลอดจนการตดิตามดแูลใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไว ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. บรษิทัมเีกณฑ ์ส าหรบัการหา้มท าธุรกรรมของลกูคา้หรอืไม่ อยา่งไร 
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21. บรษิทัมนีโยบายและมาตรการบรหิารความเสีย่งดา้นการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยอ์ย่างไร (market risk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. จ านวนบุ คลากรด้าน  back office ที่ ร ับผิดชอบ ในแต่ละเรื่ อง ( trade allocation, trade reconciliation,  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. มาตรการของบรษิทั ต่อการด าเนินการตามก าหนดเวลา (schedule) ของส านกัหกับญัช ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. บรษิทัมวีธิกีารป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ภายในของบรษิทั อย่างไร 
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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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แบบแจ้งควำมประสงคเ์พ่ือกำรวำงหลกัประกนัเป็นหลกัทรพัย์ 

 

เขยีนที ่ ………………………………………….………… 

วนัที ่  ………………………………………….………… 

 

เรยีน  กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทั ส านกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

 

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

ในฐานะสมาชกิบรษิทั ส านักหกับญัช ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “ส ำนักหกับญัชี”) เลขทีส่มาชกิ 
(Participant no.) ……………… ขอแจ้งความประสงค์ต่อส านักหักบัญชีเพื่อวางหลักประกันเป็นหลักทรัพย ์ 
(Non-cash collateral) ส าหรบัรองรบัการด าเนินธุรกรรมในกรณีดงัต่อไปนี้ 

 ธุรกรรมในตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้    และ/หรอื   ธุรกรรมในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  

เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกรรมการวางหลกัทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัตามทีข่า้พเจา้แจง้ความประสงคข์า้งต้นเป็นไป
ดว้ยความราบรื่น ขา้พเจา้รบัทราบและยนิยอมในการปฏบิตัติามขอ้ตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้  

1. ขา้พเจา้รบัทราบว่าการเกบ็รกัษาหลกัทรพัยท์ีข่า้พเจา้น ามาวางเป็นหลกัประกนักบัส านักหกับญัช ีส านัก
หกับญัชจีะแยกบญัชใีนการเกบ็รกัษาหลกัประกนัของสมาชกิแต่ละรายแยกเป็นบญัชหีลกัประกนัเพื่อ
สมาชกิ กบั บญัชหีลกัประกนัเพื่อลกูคา้ของสมาชกิ  

2. ในการวางและคนืหลกัประกนัที่เป็นหลกัทรพัย์และการด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง ขา้พเจ้ายนิยอมให้
ส านกัหกับญัชหีรอืบุคคลทีส่ านกัหกับญัชมีอบหมายด าเนินการโอนและ/หรอืรบัโอนหลกัทรพัยจ์ากบญัชี
ฝากหลกัทรพัยเ์พื่อการส่งมอบหรอืรบัมอบหลกัทรพัยท์ี่ซื้อขาย (Settlement Account) ของขา้พเจ้า
และ/หรือลูกค้าของข้าพเจ้าเข้าบัญชีฝากหลักทรพัย์ที่ส านักหักบัญชีเปิดไว้กับบริษัท ศูนย์รบัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รกัษาหลกัประกนัของสมาชกิหรอืลูกคา้ของ
สมาชกิ แลว้แต่กรณี  

3. กรณีทีม่กีารจ่ายสทิธปิระโยชน์ในหลกัทรพัยท์ีว่างเป็นหลกัประกนั และส านักหกับญัชพีจิารณาแลว้เหน็
ควรใหม้กีารจ่ายคนืสทิธปิระโยชน์หลงัหกัค่าใชจ้่ายและภาระภาษีทีเ่กีย่วขอ้ง ขา้พเจ้ายนิยอมให้ส านัก
หกับญัชหีรอืบุคคลทีส่ านักหกับญัชมีอบหมายใชข้อ้มูลตามทีร่ะบุไว้ในเอกสารนี้ เพื่อด าเนินการใดๆ ที่
เกี่ยวกบัการจ่ายสทิธปิระโยชน์ดงักล่าว รวมถึงการรบัโอนหลกัทรพัย์จากการจ่ายสทิธปิระโยชน์ใน
หลกัทรพัย์ทีว่างเป็นหลกัประกนัเขา้บญัชฝีากหลกัทรพัยเ์พื่อการส่งมอบหรอืรบัมอบหลกัทรพัยท์ี่ซื้อ
ขาย (Settlement Account) ของข้าพเจ้าและ/หรอืลูกค้าของข้าพเจ้าแล้วแต่กรณี โดยระบุที่มาของ
ผลประโยชน์ตาม Brokerage Account เพื่อให้สมาชิกทราบว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากบัญชี
หลกัประกนั โดยทีโ่ครงสรา้งของ Brokerage Account ม ี7 หลกั ดงันี้ 
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- หลกัที ่1 – 3 คอื Participant no. ของส านกัหกับญัช ี(999) 
- หลกัที ่4 – 6 คอื Participant no. ของสมาชกิ  
- หลกัที ่7 เป็นเลข 1 หรอื 2 โดยที ่1 คอื Proprietary account  และ 2 คอื Client account 

4. ข้าพเจ้ารบัทราบว่า ข้าพเจ้าและ/หรือลูกค้าของข้าพเจ้าอาจถูกตัดสทิธิที่จะได้รบัสทิธิประโยชน์จาก
หลกัทรพัยท์ี่วางเป็นหลกัประกนั อนัเนื่องมาจากหลกัทรพัย์ทีว่างเป็นหลกัประกนันัน้ไม่ตรงกบัสญัชาติ
ของเจา้ของหลกัทรพัย ์หรอืไม่สอดกลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และขา้พเจา้ตกลงจะไม่
ยกเหตุดงักล่าวมาเป็นขอ้อ้างในการเรยีกร้องสทิธปิระโยชน์หรอืค่าชดเชยใดๆ จากส านักหกับญัชแีละ/
หรอืบุคคลทีส่ านกัหกับญัชมีอบหมาย 

5. ในการจ่ายสทิธปิระโยชน์ทีเ่ป็นเงนิ ส านักหกับญัชหีรอืบุคคลทีส่ านักหกับญัชมีอบหมายอาจจ่ายเป็นเชค็
หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินตามเงื่อนไขการจ่ายสิทธิประโยชน์ของบริษัทผู้ออก
หลกัทรพัย์ และ/หรอื เงื่อนไขของสถาบนัการเงนิ และในกรณีที่การจ่ายสทิธปิระโยชน์ดงักล่าวมมีูลค่า
เกนิกว่าเงื่อนไขที่สถาบนัการเงนิก าหนด ส านักหกับญัชแีละ/หรอืบุคคลที่ส านักหกับญัชมีอบหมายอาจ
ด าเนินการจ่ายสทิธปิระโยชน์ที่เป็นเงนิดงักล่าวในรูปแบบเชค็ตามรายชื่อผู้ถือหลกัทรพัย์ที่ระบุไว้ใน
แบบแจง้ความประสงคฉ์บบันี้  

 
อนึ่ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข หรอืวธิกีารของส านักหกับญัชใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวาง

หลกัประกนั ขา้พเจ้าขอแจ้งขอ้มูลดงัต่อไปนี้ พร้อมทัง้แนบส าเนาหน้าสมุดบญัช ี/ Bank Statement ที่ปรากฏชื่อและ
เลขที่บัญชีของผู้ถือหลกัทรพัย์มายงัส านักหักบัญชีด้วย เพื่อให้ส านักหักบัญชีใช้เป็นข้อมูลในการบันทึกการวาง
หลกัประกนัเป็นหลกัทรพัย ์(Non-cash collateral) ทัง้ในตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้และ/หรอืตลาดสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า และการด าเนินการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึการน าส่งขอ้มูลเพื่อการบนัทกึเป็นสว่นหนึ่งของสมุดทะเบยีนผู้
ถอืหลกัทรพัยใ์นกรณีทีม่กีารจ่ายสทิธปิระโยชน์ในหลกัทรพัยท์ีว่างเป็นหลกัประกนั และส านกัหกับญัชพีจิารณาแลว้เหน็
ควรใหม้กีารจ่ายคนืสทิธปิระโยชน์ดงักล่าว  

 
1. ข้อมูลผูถ้ือหลกัทรพัยท่ี์วำงหลกัประกนัในบญัชีฝำกหลกัทรพัยข์องส ำนักหกับญัชีส ำหรบักำรเกบ็

รกัษำหลกัประกนัของลูกค้ำของสมำชิก (TCH Collateral for Member’s Client Account) 

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

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

• ประเภทนิตบิุคคล 
 นิตบิุคคลในประเทศ    นิตบิุคคลต่างประเทศ 

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

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

 
• การรบัเงนิปันผล และสทิธปิระโยชน์อื่นใดทีเ่ป็นเงนิ  

(ส าหรบัพนัธบตัรรฐับาล และพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย) 
 เขา้บญัชธีนาคาร   

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

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

• การรบัเงนิสดสว่นต่างส าหรบักรณี Derivatives warrant หมดอายุและเป็น In the money  
 รบัเงนิสดสว่นต่าง    ไม่รบัเงนิสดสว่นต่าง 

 

2. ข้อมูลผูถ้ือหลกัทรพัยท่ี์วำงหลกัประกนัในบญัชีฝำกหลกัทรพัยข์องส ำนักหกับญัชีส ำหรบักำรเกบ็
รกัษำหลกัประกนัของสมำชิก (TCH Collateral for Member’s Proprietary Account) 

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

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

• ประเภทนิตบิุคคล 
 นิตบิุคคลในประเทศ    นิตบิุคคลต่างประเทศ 

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

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

• การรบัเงนิปันผล และสทิธปิระโยชน์อื่นใดทีเ่ป็นเงนิ 
(ส าหรบัพนัธบตัรรฐับาล และพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย) 
 เขา้บญัชธีนาคาร  

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

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

• การรบัเงนิสดสว่นต่างส าหรบักรณี Derivatives warrant หมดอายุและเป็น In the money  
 รบัเงนิสดสว่นต่าง    ไม่รบัเงนิสดสว่นต่าง 
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 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูตามทีร่ะบุไวข้า้งต้นเป็นขอ้มูลทีถู่กต้อง ครบถ้วน และเป็นความจรงิ และหากมี
การเปลีย่นแปลงขอ้มูลแตกต่างไปจากทีไ่ดแ้จง้ขา้งต้น ขา้พเจา้จะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวมายงัส านักหกับญัชี
โดยไม่ชกัชา้  

ในการด าเนินการใด ๆ ของส านักหักบัญชีตามข้อมูลที่ข้าพเจ้าแจ้งในเอกสารฉบับนี้หรือที่อาจแจ้ง
เปลีย่นแปลงภายหลงั (หากม)ี ใหถ้อืว่าเป็นการด าเนินการของขา้พเจา้เองทุกประการ และหากมคีวามเสยีหายใด ๆ 
เกดิขึน้แก่บุคคลใดอนัเนื่องจากการด าเนินการตามขอ้มูลดงักล่าวหรอืจากการที่ขา้พเจา้ไม่แจง้เปลีย่นแปลงขอ้มูล 
ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ทุกประการ รวมทัง้การชดใชค้่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จน
ครบถ้วนและจะไม่เรยีกร้องสทิธิประโยชน์หรือค่าชดเชยใด ๆ จากส านักหกับัญชีและ/หรือบุคคลที่ส านักหักบญัชี
มอบหมาย 

ในการด าเนินการใด ๆ เกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคลซึง่อยู่ภายใต้เอกสารฉบบันี้ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะปฏบิตัติาม
พระราชบญัญัตคิุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายล าดบัรองที่เกี่ยวขอ้ง และกฎหมายฉบบัแกไ้ข
เพิม่เตมิในอนาคต (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรยีกว่า “กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างเคร่งครดั 
ซึง่รวมถงึการด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็น เพื่อให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดอ้่านและเขา้ใจรายละเอยีดที่ระบุไวใ้นค า
ประกาศเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไดด้ าเนินการใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่น
บุคคลใหค้วามยนิยอม ในกรณีทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนดใหต้อ้งไดร้บัความยนิยอมจาก
เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลดว้ยแลว้  
 
 
ประทบัตราบรษิทั ลงชื่อ ............................................................ผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทั 
       (ถา้ม)ี                           (                                                ) 
 
 
 ลงชื่อ ............................................................ผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทั 
  (                                               ) 
 

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

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

หมายเลขโทรศพัท.์........................................…………….......E-mail..................................................................... 
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แบบค ำขออนุญำตต่อเช่ือมระบบคอมพิวเตอรข์องบริษทัเข้ำกบัระบบกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรพัยข์อง 

บริษทั ส ำนักหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

                                                                                                                                         
วนัที_่_______________________ 

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 บรษิทั ส านกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
   

 ข้าพเจ้า บริษัท________________________________________________________________(ซึ่ ง
ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “บริษทั”) ซึง่เป็นสมาชกิหมายเลข________________มคีวามประสงคจ์ะขออนุญาตต่อเชื่อมระบบ
คอมพิวเตอร์ของบรษิัทฯ เข้ากบัระบบการช าระหนี้ของบรษิัท ส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากดั (ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรยีกว่า “ส ำนักหกับญัชี”) ตามรายละเอยีดดงันี้ 
 
ประเภทสมาชกิ       สมาชกิส านกัหกับญัช ี(Broker/Sub-Broker) 

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

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

      ส าหรับใช้งานระบบช าระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) : SET CLEAR     
(Derivatives) 

การเปลีย่นแปลงหรอื 
แกไ้ขระบบคอมพวิเตอร ์
ของบรษิทั 

      ขอใชง้านระบบทีส่มาชกิน ามาเชื่อมต่อเป็นครัง้แรก (ขอ User ใหม่) 
    ข อ ใช้ ฟั งก์ ชั น่  Pre-Settlement Matching System (PSMS) ข อ ง  TCH ที่ อ ยู่ ใน  

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 
    เปลี่ยนแปลงฟังก์ชัน่ การท างานระบบคอมพิวเต อร์ของบริษัท  (Functional 

Specification) ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการช าระราคา 
    เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเครือข่าย (Network Architecture) ของระบบ           

คอมพวิเตอรข์องบรษิทัทีใ่ชใ้นการช าระราคา 
   เปลีย่นแปลงสถานที่ตัง้ของเครื่องคอมพวิเตอร ์(Server) ของระบบคอมพวิเตอรข์อง            

บรษิทัทีใ่ชใ้นการช าระราคา 
       อื่น ๆ___________________________________________________    

ฟังกช์ัน่ทีต่อ้งการใชง้าน
บนระบบ SET CLEAR 

 Position Ledger and Trading Listing 
 Trade Amendment 
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(Securities Market) 
 

 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 (เอกสารแนบ 9) 

การขออนุญาตดงักล่าวไม่กระทบ
ต่อความปลอดภยัของระบบ 
(Security) 

 
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) 
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รายละเอยีด 

แนบมาดว้ยพรอ้ม 
แบบค าขอ 

หมายเหตุ 

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) 

  

 
บรษิทัขอรบัรองว่าระบบคอมพวิเตอรข์องบรษิทัทีต่่อเชื่อมกบัระบบการช าระราคาดงักล่าว มรีะบบการท างาน

ที่ไม่ขดัและถูกต้องตามข้อก าหนดของ ส านักหกับญัช ีและไม่ก่อให้เกดิความเสยีหายต่อระบบช าระราคา และบรษิัท
ยนิดนี าส่งขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการช าระราคา หรอืการท าธุรกรรมของบรษิัทและลูกค้า หรอืเอกสารอื่นใดที่ส านักหกั
บญัชรีอ้งขอ  

 
 อน่ึง หากมคีวามเสยีหายใด ๆ แก่ส านักหกับญัช ีหรอืบุคคลอื่นใดเนื่องจากการด าเนินการตามรายการทีร่ะบุ
ขา้งต้น บรษิัทยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายใด ๆ ที่เกดิขึน้ทุกประการรวมทัง้การชดใช้ค่าเสยีหายที่เกดิขึน้จน
ครบถว้นโดยทนัท ี
 

ในการด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้เอกสารฉบบันี้ ขา้พเจ้าตกลงที่จะปฏิบตัิต าม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายล าดบัรองที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายฉบับแก้ไข
เพิม่เตมิในอนาคต (ซึง่ต่อไปนี้จะรวมเรยีกว่า “กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างเคร่งครดั ซึ่ง
รวมถงึการด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็น เพื่อใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดอ้่านและเขา้ใจรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศ
เกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไดด้ าเนินการให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลให้
ความยนิยอม ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดให้ต้องได้รบัความยนิยอมจากเจ้าของ
ขอ้มลูสว่นบุคคลดว้ยแลว้  
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ประทบัตราบริษทั 

 
 
 
ส าหรบัส าเนาเอกสารแสดงตนที่บรษิัทน าส่งให้แก่ส านักหกับญัชปีรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

(Sensitive Personal Data) เช่น ขอ้มูลศาสนา ขอ้มูลหมู่โลหติ ขอ้มูลเชื้อชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นขอ้มูลที่ไม่จ าเป็นต่อการ
ใหบ้รกิารของส านักหกับญัช ีและส านักหกับญัชไีม่มคีวามประสงคท์ี่จะเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว  
ดงันัน้ เจ้าของเอกสารสามารถด าเนินการขดีฆ่าเพื่อปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหวก่อนน าส่งเอกสารให้แก่
ส านักหกับญัชี ทัง้นี้ หากเจ้าของเอกสารไม่ได้ขดีฆ่าเพื่อปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหวบนเอกสารดงักล่าว 
ส านักหกับญัชจีะถอืว่าเจา้ของเอกสารไดใ้หค้วามยนิยอมแก่ส านักหกับญัชใีนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวาม
อ่อนไหวดงักล่าว 

                                                                                                                 
______________________________________________           

             (                                                                          ) 
ต าแหน่ง____________________________________________ 

                                                                                      ผูม้อี านาจลงนามผกูพนัแทนบรษิทั 
                                                                                                                                                      

  ______________________________________________
                                                                                                       

             (                                                                          ) 
                                                          ต าแหน่ง____________________________________________ 

                                                                                      ผูม้อี านาจลงนามผกูพนัแทนบรษิทั 
 
 
 

ชือ่ผูป้ระสานงาน________________________________ 
ฝ่าย /หน่วยงาน_________________________________ 
โทรศพัท ์_____________________________________ 
E-mail _______________________________________ 
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รำยละเอียดฟังกช์ัน่งำนบนระบบ SET CLEAR (Securities Market) 

ฟังกช์ัน่ทีเก่ียวขอ้งกบักำรแก้ไขรำยกำรซ้ือขำยก่อนถึงก ำหนดกำรช ำระรำคำและส่งมอบ (Trade and Position) 
 

ล ำดบั ฟังกช์ัน่งำน 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 
 
 
 
 
 
 
 

API Message แยกตำมฟังกช์นังำนบนระบบ SET CLEAR ด้ำนหลกัทรพัย ์(Securities Market) 
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ฟังกช์ัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรช ำระรำคำและส่งมอบ (Settlement) 

ล ำดบั ฟังกช์ัน่งำน 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 ำดบั ฟังกช์ัน่งำน Message 
1 

Recommend  

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 

Recommend  

Collateral Deposit/Withdraw/Exchange  

ส าหรบัการรองรบัการฝาก/ถอน/เปลีย่นหลกัทรพัย์
ทีว่างเป็นหลกัประกนั 

- 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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แบบแจ้งควำมประสงคใ์ช้งำน API User บนระบบ SET CLEAR (Securities Market) 

                                                                                                                
 วนัที_่__________________ 

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 บรษิทั ส านกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ขา้พเจา้ บรษิทั_______________________________________________(ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “บริษทั”) 
ซึง่เป็นสมาชกิหมายเลข_________________มคีวามประสงคข์อใชง้าน API User เพื่อใชใ้นการเชื่อมต่อเขา้กบัระบบ
ช าระราคาและส่งมอบหลักทรพัย์ (SET CLEAR) ของ บริษัท ส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากดั (ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรยีกว่า “ส ำนักหกับญัชี“) โดยจะเริม่ใชง้านบนระบบ Production ตัง้แต่วนัที_่_________________________เป็นตน้
ไป ตามรายละเอยีดดงันี้ 
 

1. ช่องทางเชื่อมต่อ (API User) ที ่1 
ชื่อผูพ้ฒันาระบบ  

ระบบงานของสมาชกิทีต่อ้งการน ามา
เชื่อมต่อ 

      Front  Office 
        Internet Trading 
        Back Office 

ลกัษณะการใชง้านระบบ       ระบบของบรษิทัสมาชกิ 
      ระบบของ Application Service Provider  

รปูแบบ Protocol ทีใ่ชง้าน       FIXML 

 
2. ช่องทางเชื่อมต่อ (API User) ที ่2 

ชื่อผูพ้ฒันาระบบ  

ระบบงานของสมาชกิทีต่อ้งการน ามา
เชื่อมต่อ 

      Front  Office 
        Internet Trading 
      Back Office 

ลกัษณะการใชง้านระบบ       ระบบของบรษิทัสมาชกิ 
      ระบบของ Application Service Provider  

รปูแบบ Protocol ทีใ่ชง้าน       FIXML 

 
3. รายละเอยีดอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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ประทบัตราบริษทั 

  การใชง้านช่องทางเชื่อมต่อ (API User) บรษิทัจะไดส้ทิธิใ์ชง้าน API User จ านวน 2 ชุด โดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย 
ทัง้นี้ หากบรษิทัประสงคจ์ะใชง้าน API User ในการเชื่อมต่อระบบช าระราคาหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิจากจ านวนสทิธิใ์ชง้าน
ทีม่ใีห ้จะมอีตัราค่าธรรมเนียม 10,000 บาท ต่อชุดต่อเดอืน (ค่าธรรมเนียมดงักล่าวยงัไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) 
 

บรษิทัขอรบัรองว่าขอ้มลูตามทีบ่รษิทัไดแ้จง้ต่อส านักหกับญัชขีา้งต้นเป็นขอ้มูลทีถู่กต้องครบถ้วน และบรษิทั
ตกลงยนิยอมปฏบิตัิตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน API User บนระบบ SET CLEAR (Equity Markets) ตามที่
ส านักหกับญัชกี าหนด ตลอดจนใหค้วามร่วมมอืแก่ส านักหกับญัชใีนการตรวจสอบการใชง้าน รวมถงึด าเนินการต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเชื่อมต่อระบบช าระราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัผ่านระบบ SET CLEAR ตามทีส่ านักหกับญัชรีอ้งขอ 
ทัง้นี้ หากในการด าเนินการของบรษิทัเป็นผลท าใหเ้กดิความเสยีหายขึน้แก่ส านกัหกับญัชหีรอืบุคคลอื่นใด บรษิทัตกลง
รบัผดิชอบในบรรดาความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ทุกประการรวมทัง้ตกลงชดใชค้่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จนครบถว้น 
 

ในการด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้เอกสารฉบบันี้ ขา้พเจ้าตกลงที่จะปฏิบตัิตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายล าดบัรองที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายฉบับแก้ไข
เพิม่เตมิในอนาคต (ซึง่ต่อไปนี้จะรวมเรยีกว่า “กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างเคร่งครดั ซึ่ง
รวมถงึการด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็น เพื่อใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลไดอ้่านและเขา้ใจรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศ
เกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไดด้ าเนินการให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลให้
ความยนิยอม ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดให้ต้องได้รบัความยนิยอมจากเจ้าของ
ขอ้มลูสว่นบุคคลดว้ยแลว้  

ส าหรบัส าเนาเอกสารแสดงตนที่บรษิัทน าส่งให้แก่ส านักหกับญัชปีรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 
(Sensitive Personal Data) เช่น ขอ้มูลศาสนา ขอ้มูลหมู่โลหติ ขอ้มูลเชื้อชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นขอ้มูลที่ไม่จ าเป็นต่อการ
ใหบ้รกิารของส านักหกับญัช ีและส านักหกับญัชไีม่มคีวามประสงคท์ี่จะเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว  
ดงันัน้ เจ้าของเอกสารสามารถด าเนินการขดีฆ่าเพื่อปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหวก่อนน าส่งเอกสารให้แก่
ส านักหกับญัชี ทัง้นี้ หากเจ้าของเอกสารไม่ได้ขดีฆ่าเพื่อปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหวบนเอกสารดงักล่าว 
ส านักหกับญัชจีะถอืว่าเจา้ของเอกสารไดใ้หค้วามยนิยอมแก่ส านักหกับญัชใีนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวาม
อ่อนไหวดงักล่าว 

                                                                                                                 
__________________________________________ 

                                                                                                     
             (                                                                          ) 

      
ต าแหน่ง____________________________________________ 

                                                                                      ผูม้อี านาจลงนามผกูพนัแทนบรษิทั 
                                     
                                                                                                                  

__________________________________________ 
                                                                                                       

             (                                                                          ) 
      

ต าแหน่ง____________________________________________ 
                                                                                      ผูม้อี านาจลงนามผกูพนัแทนบรษิทั 

 
 

 
ชื่อผูป้ระสานงาน ___________________________________ 
ฝ่าย / หน่วยงาน ____________________________________ 
โทรศพัท ์__________________________________________ 
E-mail ____________________________________________ 
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แบบรบัรองชุดค ำสัง่คอมพิวเตอรจ์ำกผูพ้ฒันำระบบ/ผูใ้ห้บริกำรระบบภำยนอก 

                                                                                                                                            
        

วนัที_่_______________________ 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 บรษิทั ส านกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ขา้พเจา้บรษิทั______________________________________________ (ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “บริษทั”) 
เป็นผูพ้ฒันาระบบ/ผูใ้หบ้รกิารระบบภายนอกส าหรบับรษิทั ____________________________________________ 
ซึ่งเป็นสมาชิกหรือเป็นผู้สมัครเป็นสมาชิกของ บริษัท ส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรยีกว่า 
“ส ำนักหกับญัชี”)  

การท าค ารบัรองนี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระกอบการขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพวิเตอรข์องบรษิทัซึง่เป็น
สมาชกิเขา้กบัระบบช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย/์ระบบการช าระหนี้ของส านกัหกับญัช ีตามรายละเอยีดดงันี้ 
 
วตัถุประสงคก์ารใชง้าน       ส าหรบัใชง้านระบบการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์(SET/mai) 

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

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

การเปลีย่นแปลงหรอื 
แกไ้ขระบบคอมพวิเตอร ์
ของบรษิทั 

      ขอใชง้านระบบทีส่มาชกิน ามาเชื่อมต่อเป็นครัง้แรก (ขอ User ใหม่) 
   ข อ ใช้ ฟั งก์ ชั น  Pre-Settlement Matching System (PSMS) ข อ ง  TCH ที่ อ ยู่ ใน 
 ระบบงานของบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

      ท่านม ีAPI User ส าหรบัเชื่อมต่อเขา้ระบบงานของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ แลว้หรอืไม่  
                 ม ี ไม่ม ี

ขอใชฟั้งกช์ัน่เพิม่เตมิการท างานในระบบการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย/์การช าระ 
     หนี้  (SET CLEAR)  

เปลีย่นแปลงผูพ้ฒันาระบบหรอืผูใ้หบ้รกิารระบบภายนอก (Service Provider) 
เปลีย่นแปลงเทคโนโลยขีองชุดค าสัง่คอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการช าระราคาและสง่มอบ 

     หลกัทรพัย/์การช าระหนี้ 
เปลีย่นแปลงฟังกช์นัการท างานระบบคอมพวิเตอรข์องบรษิทั (Functional    
Specification) ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย/์การช าระหนี้ 
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งของระบบเครอืขา่ย (Network Architecture) ของระบบ 
คอมพวิเตอรข์องบรษิทัทีใ่ชใ้นการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย/์การช าระหนี้ 
เปลี่ยนแปลงสถานที่ตัง้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิวเตอร์ของ
บรษิทัทีใ่ชใ้นการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย/์การช าระหนี้  

      อื่น ๆ___________________________________________________ 
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ฟังกช์ัน่ทีต่อ้งการใชง้าน
บนระบบ SET CLEAR 
(Securities Market) 
 

ฟังกช์ัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแก้ไขรำยกำรซ้ือขำยก่อนถึงก ำหนดกำรช ำระรำคำและส่ง
มอบ (Trade and Position) 
 Position Ledger and Trading Listing 
 Trade Amendment 
 Trade Adjustment 
 Give-up  
 NVDR Adjustment Extension 
 Deal Amendment  
ฟังกช์ัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรช ำระรำคำและส่งมอบ (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 ________________________________________________ 
 

  
 
 

ทัง้นี้  บรษิทัขอรบัรองว่าระบบคอมพวิเตอรข์องบรษิทัทีส่มาชกิหรอืผูส้มคัรเป็นสมาชกิของส านักหกับญัชขีอ
อนุญาตต่อเชื่อมเข้ากับระบบช าระราคาและส่งมอบหลักทรพัย์/การช าระหนี้ของส านักหักบัญชีนัน้เป็นระบบที่ได้
มาตรฐาน และสามารถเชื่อมต่อเขา้กบัระบบงานของส านักหกับญัชไีดโ้ดยไม่ท าใหร้ะบบการท างานของส านักหกับญัชี
หรอืระบบการท างานของสมาชกิรายอื่นขดัขอ้ง และเป็นระบบทีส่ามารถท างานไดอ้ย่างถูกตอ้งตามขอ้บงัคบั วธิปีฏบิตั ิ
ประกาศ ค าสัง่หรอืเงื่อนไขใด ๆ ตามทีส่ านักหกับญัชกี าหนดโดยไม่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อระบบช าระราคาและส่ง
มอบหลกัทรพัย/์การช าระหนี้ หรอืระบบการท างานอื่นใดของส านักหกับญัชแีละสมาชกิรายอื่น ตลอดจนยนิดทีีจ่ะน าส่ง
ชุดโปรแกรม (Source Code) ให้แก่ส านักหกับญัชเีพื่อประกอบการพิจารณาหรอืเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการ
ท างานของระบบเมื่อส านกัหกับญัชรีอ้งขอ 
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ประทบัตราบริษทั 

 
ในการด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้เอกสารฉบบันี้ ขา้พเจ้าตกลงที่จะปฏิบตัิตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายล าดบัรองที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายฉบับแก้ไข
เพิม่เตมิในอนาคต (ซึง่ต่อไปนี้จะรวมเรยีกว่า “กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างเคร่งครดั ซึ่ง
รวมถงึการด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็น เพื่อใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดอ้่านและเขา้ใจรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศ
เกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไดด้ าเนินการให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลให้
ความยนิยอม ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดให้ต้องได้รบัความยนิยอมจากเจ้าของ
ขอ้มลูสว่นบุคคลดว้ยแลว้  

ส าหรบัส าเนาเอกสารแสดงตนที่บรษิัทน าส่งให้แก่ส านักหกับญัชปีรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 
(Sensitive Personal Data) เช่น ขอ้มูลศาสนา ขอ้มูลหมู่โลหติ ขอ้มูลเชื้อชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นขอ้มูลที่ไม่จ าเป็นต่อการ
ใหบ้รกิารของส านักหกับญัช ีและส านักหกับญัชไีม่มคีวามประสงคท์ี่จะเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว  
ดงันัน้ เจ้าของเอกสารสามารถด าเนินการขดีฆ่าเพื่อปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหวก่อนน าส่งเอกสารให้แก่
ส านักหกับญัชี ทัง้นี้ หากเจ้าของเอกสารไม่ได้ขดีฆ่าเพื่อปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหวบนเอกสารดงักล่าว 
ส านักหกับญัชจีะถอืว่าเจา้ของเอกสารไดใ้หค้วามยนิยอมแก่ส านักหกับญัชใีนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวาม
อ่อนไหวดงักล่าว 

 
  

                                                                                                                 
__________________________________________ 

                                                                                                     
             (                                                                          ) 

      
ต าแหน่ง____________________________________________ 

                                                                                      ผูม้อี านาจลงนามผกูพนัแทนบรษิทั 
                                     
                                                                                                                  

__________________________________________ 
                                                                                                       

             (                                                                          ) 
      

ต าแหน่ง____________________________________________ 
                                                                                      ผูม้อี านาจลงนามผกูพนัแทนบรษิทั 

 
 
 
 
 

ชื่อผูป้ระสานงาน ___________________________________ 
ฝ่าย / หน่วยงาน ____________________________________ 
โทรศพัท ์__________________________________________ 
E-mail ____________________________________________ 
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แบบ CL-Security1 
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1. สมาชกิมมีาตรฐานความปลอดภยัส าหรบัระบบที่เชื่อมต่อกบัระบบการช าระราคาและส่งมอบ

หลกัทรพัย์/การช าระหนี้ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์ และตลาด
หลกัทรพัยว์่าดว้ย การจดัใหม้รีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ม ี ไม่ม ี

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

ม ี ไม่ม ี

3. ในการเข้าใช้งานระบบผู้ใช้งานระบบช าระหนี้จะต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยนัความเป็ น
ตวัตนว่าเป็นบุคคลที่ได้รบัอนุญาตจรงิ (KYC – Know Your Customer) อกีทัง้การเขา้ใช้งาน
ระบบจะต้องมกีารรกัษาความปลอดภยัอย่างเพยีงพอ 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 าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย/์การช าระหนี้ 

ม ี ไม่ม ี

6. ต้องมีข ัน้ตอนการส่งมอบรหสัผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยเพียงพอ และมีการให้
ความรูก้บัผู้ใชง้านในการเกบ็รกัษารหสัผ่านของตนไว้เป็นความลบั เพื่อใหม้คีวามตระหนักถึง
ประเดน็ของความปลอดภยั เช่น การแนะน าใหใ้ชร้หสัผ่านทีซ่บัซอ้นหรอืเดาไดย้าก การแนะน า
ไม่ให้เปิดเผยรหสัผ่านใด ๆ ให้บุคคลอื่นทราบ การแนะน าให้มกีาร Logout ออกจากระบบทุก
ครัง้ที่ไม่ได้ใช้งานทัง้แบบชัว่คราวและเมื่อเลิกใช้งาน การแนะน าความเสี่ยงในการบันทึก
รหสัผ่านไวบ้นเครื่องหรอืระบบเป็นตน้ 

ม ี ไม่ม ี

7. สมาชกิมแีผนส ารองในการบรหิารความต่อเนื่องในการด าเนินงานขององคก์ร และมรีะบบส ารอง
ของระบบคอมพวิเตอรท์ีใ่ชเ้ชื่อมต่อกบัระบบการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย/์การช าระหนี้ที่
สามารถท างานไดท้นัท ีเพื่อรองรบัในกรณีทีร่ะบบคอมพวิเตอรข์องสมาชกิไม่สามารถท างานได้
ตามปกต ิ และจดัใหม้กีารทดสอบระบบส ารองดงักล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

ม ี ไม่ม ี

 
ในการด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้เอกสารฉบับนี้  ข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตาม

พระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายล าดบัรองที่เกีย่วขอ้ง และกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิใน
อนาคต (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างเคร่งครดั ซึ่งรวมถึงการ
ด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็น เพื่อใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลไดอ้่านและเขา้ใจรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็น
ส่วนตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และได้ด าเนินการให้เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลให้ความยนิยอม ในกรณีที่
กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลก าหนดใหต้อ้งไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลดว้ยแล้ว  

 

 

 

 

 

แบบประเมินกำรท ำงำนและกำรรกัษำควำมปลอดภยัของระบบ 
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ส าหรบัส าเนาเอกสารแสดงตนที่บรษิัทน าส่งให้แก่ส านักหกับญัชปีรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 
(Sensitive Personal Data) เช่น ขอ้มูลศาสนา ขอ้มูลหมู่โลหติ ขอ้มูลเชื้อชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นขอ้มูลที่ไม่จ าเป็นต่อการ
ใหบ้รกิารของส านักหกับญัช ีและส านักหกับญัชไีม่มคีวามประสงคท์ี่จะเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว  
ดงันัน้ เจ้าของเอกสารสามารถด าเนินการขดีฆ่าเพื่อปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหวก่อนน าส่งเอกสารให้แก่
ส านักหกับญัชี ทัง้นี้ หากเจ้าของเอกสารไม่ได้ขดีฆ่าเพื่อปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหวบนเอกสารดงักล่าว 
ส านักหกับญัชจีะถอืว่าเจา้ของเอกสารไดใ้หค้วามยนิยอมแก่ส านักหกับญัชใีนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวาม
อ่อนไหวดงักล่าว 

 

 

ชื่อผูป้ระเมนิ......................................................................................................................................................... 

ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………………. 

หมายเลขโทรศพัท.์........................................…………….......E-mail..................................................................... 

หมายเหตุ:  ผูม้อี านาจลงนามตอ้งเป็นผูบ้รหิารระดบัผูอ้ านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศหรอืเทยีบเท่า ขึน้ไป 
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แนวทำงกำรจดัท ำส ำเนำบตัรประชำชน 
 

 


