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      ใบสมคัรเข้าเป็นสมาชิก 
 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

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

 

เรยีน คณะกรรมการ  

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

   

 ขา้พเจา้ บรษิทั .................โปรดระบุชือ่บรษิทัภาษาไทย...................... (ต่อไปนี้เรยีกว่า “บริษทั”) 

มชีือ่เป็นภาษาองักฤษว่า ...................โปรดระบุชือ่บรษิทัองักฤษ............................................................... 

ทีอ่ยู ่.........................................โปรดระบุทีอ่ยู.่........................................................................................ 

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

หมายเลขโทรศพัท ์..................โปรดระบ.ุ..................... หมายเลขโทรสาร .................โปรดระบุ................ 

อเีมลล ์....................................โปรดระบ.ุ.................................................................................................. 

มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อไปนี้ เรียกว่า  

“ตลาดหลกัทรพัย”์) ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ในการพจิารณาของตลาดหลกัทรพัย์ บรษิทัขอนําส่งขอ้มูลและ

เอกสารประกอบการยืน่คาํขอเขา้เป็นสมาชกิ จาํนวน 2 ชดุ (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ) 

 

 ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ในการพจิารณารบับรษิทัเขา้เป็นสมาชกิ บรษิทัยนิยอมใหค้วามรว่มมอืพรอ้มทัง้

อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องตลาดหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากตลาดหลกัทรพัย์

เขา้ตรวจสอบ และเรยีกเอกสารสมุดบญัช ีและหลกัฐาน หรอืขอ้มูลอื่น ๆ ของบรษิัท ตลอดจนสอบถาม

ขอ้เทจ็จรงิจากกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัได ้พรอ้มกนันี้บรษิทัรบัทราบและยนิดี

นําส่งขอ้มลู และเอกสารเพิม่เตมิตามทีต่ลาดหลกัทรพัยร์อ้งขอ รวมทัง้ยนิยอมใหต้ลาดหลกัทรพัยเ์ปิดเผย

ขอ้มูลของบรษิัท หรอืขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกบับรษิัทให้แก่หน่วยงานอื่นทราบ เช่น บรษิัท สํานักหกับัญชี 

(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั บริษัทตลาดสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

เป็นตน้ 

 

 บริษัททราบและยอมรบัว่าใบสมคัรเข้าเป็นสมาชิกนี้อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อกําหนด

สมาชกิของตลาดหลกัทรพัย์ (ต่อไปนี้เรยีกว่า “ข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรพัย”์) และยนิดีที่จะนําส่ง

ขอ้มลูและเอกสารเพิม่เตมิตามทีต่ลาดหลกัทรพัยก์าํหนด  
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 บรษิทั ขอรบัรองว่า ขอ้ความทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นใบสมคัรนี้ รวมทัง้ขอ้มลูและเอกสารทีนํ่าสง่ใหแ้ก่ตลาด

หลกัทรพัย์เป็นความจรงิทุกประการและขอให้คํามัน่สญัญาว่าเมื่อบรษิัทได้รบัอนุมตัิให้เขา้เป็นสมาชกิแล้ว 

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกําหนดในรูปแบบใดที่

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยห์รอืตลาดหลกัทรพัย์ออกใหแ้ก่บรษิทัสมาชกิโดยชอบทุกประการ รวมทัง้

ยนิยอมชําระค่าเขา้เป็นสมาชกิ ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง หรอืค่าบรกิารต่าง ๆ ทีต่ลาดหลกัทรพัยเ์รยีกเกบ็

ภายในเวลาและเงือ่นไขทีต่ลาดหลกัทรพัยก์าํหนดดว้ย  

 

ในการดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้เอกสารฉบบันี้ บรษิัทตกลงที่จะ

ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลําดบัรองทีเ่กีย่วขอ้ง และ

กฎหมายฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต (ซึง่ต่อไปจะเรยีกรวมกนัว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมลู

ส่วนบคุคล”) อยา่งเครง่ครดั ซึง่รวมถงึการดาํเนินการใด ๆ ทีจ่าํเป็น เพือ่ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลไดอ้า่น

และเข้าใจรายละเอียดที่ระบุไว้ในคําประกาศเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และไดด้ําเนินการใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใหค้วามยนิยอม ในกรณีทีก่ฎหมายว่าดว้ยการ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลดว้ยแลว้  

 

 สาํหรบัสาํเนาเอกสารแสดงตนทีบ่รษิทันําสง่ใหแ้กต่ลาดหลกัทรพัย ์อาจปรากฏขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่ ี

ความอ่อนไหว เช่น ขอ้มูลศาสนา ขอ้มูลหมู่โลหติ ขอ้มูลเชื้อชาต ิเป็นต้น ซึ่งเป็นขอ้มลูทีไ่ม่จําเป็นต่อการ

ใหบ้รกิารของตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัยไ์ม่มคีวามประสงค์ทีจ่ะเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวาม

อ่อนไหวดงักล่าว ดงันัน้ เจ้าของเอกสารสามารถดําเนินการขดีฆ่าเพื่อปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวาม

อ่อนไหวดงักล่าวก่อนนําส่งเอกสารแสดงตนที่ปรากฎขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหวนัน้ให้แก่ตลาด

หลกัทรพัย์ ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่ไดด้ําเนินการเพื่อปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวตลาดหลกัทรพัย์ 

จะถอืว่าเจา้ของขอ้มลูไดใ้หค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามออ่นไหวดงักล่าว 

 

 ในกรณีทีบ่รษิทัฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืมเีหตุการณ์ใด ๆทีท่าํ

ใหบ้รษิทัพน้จากสมาชกิภาพตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่รวมถงึกรณีทีต่ลาดหลกัทรพัยอ์าจสัง่ให้

บรษิทัพน้จากสมาชกิภาพเนื่องจากบรษิทัมกีารดําเนินงานซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่าไม่ไดม้คีวามตัง้ใจจรงิในการ

ประกอบธุรกจิซื้อขายหลกัทรพัย ์บรษิทัยนิยอมใหต้ลาดหลกัทรพัยด์ําเนินการใด ๆ ภายใตข้อ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ยนิยอมชดใชค้า่เสยีหายใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามดงักล่าว  
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เมื่อบรษิัทได้รบัอนุมตัิให้เข้าเป็นสมาชิกแล้ว บรษิัทรบัทราบและยอมรบัว่าหากมีการปฏิรูปตลาด

หลกัทรพัยเ์ป็นบรษิทัมหาชนจํากดัแลว้ บรษิทัอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ของบรษิทัมหาชนจาํกดัทีเ่กดิจากการ

ปฏริปูตลาดหลกัทรพัยต์ามโครงการปฏริปูตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั โดยบรษิทัยอมรบัและตกลง

ทีจ่ะไมโ่ตแ้ยง้หรอืเรยีกรอ้งสทิธใิด ๆ ทัง้สิน้ 

 

 

 

 ลงชือ่ _____________________________________ ผูม้อีาํนาจทาํการแทนบรษิทั 

 ( ________โปรดระบุชือ่-นามสกลุ___________ )                                                           

 ตาํแหน่ง   _________โปรดระบุตาํแหน่ง_____________                                                          

 
 

   ลงชือ่ _____________________________________ ผูม้อีาํนาจทาํการแทนบรษิทั 

 ( _________โปรดระบุชือ่-นามสกลุ__________ )                                                           

 ตาํแหน่ง   __________โปรดระบุตาํแหน่ง____________                                                          
 

หมายเหตุ 

 

การลงนามในใบสมคัรและหลกัฐานประกอบใบสมคัรทีเ่ป็นตน้ฉบบั ต้องลงนามโดยผูม้อีํานาจลงนาม

ผกูพนันิตบิุคคลผูข้อเป็นสมาชกิทกุหน้า กรณีเป็นเอกสารสาํเนาตอ้งลงนามรบัรองความถกูตอ้งทกุหน้า 
 

 

    

ประทบัตรา

บรษิทั (ถา้มี

 



 

 

         เอกสารแนบ  
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ข้อมลูและเอกสารประกอบการย่ืนคาํขอเข้าเป็นสมาชิก 

 
 
ส่วนท่ี 1  

1 ขอ้มลูสรปุ (Executive Summary) (ไมค่วรเกนิ 3 หน้า) 

 

ส่วนท่ี 2  ข้อมลูเก่ียวกบับริษทั 

2 ขอ้มลูทัว่ไป  

2.1 ชือ่บรษิทั 

2.2 ทีต่ัง้สาํนกังานใหญ่ พรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และเวบ็ไซต ์พรอ้มแผนทีข่องทีต่ ัง้

สาํนกังาน 

2.3 จาํนวนสาขา พรอ้มรายละเอยีดทีต่ัง้และหมายเลขโทรศพัท ์

2.4 ประวตับิรษิทัโดยสรปุ  

2.5 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรก ณ วนัที ่................................. ดงัตารางดา้นลา่งนี้ 
 

ร้อยละของจาํนวนหุน้

ที�จาํหน่ายได้ (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100

จาํนวนหุน้

อื�นๆ

รวม

ลาํดับ รายชื�อผู้ถอืหุน้ สัญชาติ
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2.6 การลงทนุในบรษิทัอืน่ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของทนุทีเ่รยีกชาํระแลว้ของบรษิทันัน้ โดยใชข้อ้มลูล่าสดุ 
 

ชื�อบริษัท ประเภท ทุนที�เรียกชาํระแล้ว วันที� จาํนวนหุน้ สัดส่วนที�ถอืหุน้ มูลค่าที�ได้มา

ธุรกจิ (ล้านบาท) ลงทุน ที�ถอื (%) (ล้านบาท)

 
3 ขอ้มลูทางการเงนิ 

3.1 ปัจจบุนั : ทนุจดทะเบยีน ..................  ลา้นบาท หุน้ทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้จาํนวน ............ หุน้       

หุน้ละ .............. บาท มมีลูคา่ทนุทีช่าํระแลว้เป็นเงนิ ....................... ลา้นบาท 

3.2 เงนิกองทนุของผูร้บัใบอนุญาต ณ วนัที ่........................................... 

- เงนิกองทนุสภาพคล่องสทุธ ิ...................................................... บาท 

- เงนิกองทุนสภาพคล่องสทุธคิดิเป็นรอ้ยละ ................... ของหนี้สนิทัว่ไปและทรพัยส์นิทีเ่ป็น

หลกัประกนั 

 (หมายเหตุ เกณฑใ์นการคาํนวณเงนิกองทนุสภาพคล่องสทุธเิป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง

คณะกรรมการ ก.ล.ต.) 

3.3 ชือ่ผูส้อบบญัชแีละสาํนกังานของผูส้อบบญัช ี……………………………………………………… 

  

4 ผูต้ดิต่อประสานงาน   ให้ระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัเจ้าหน้าที่หรอืผู้บรหิารของบรษิทัที่จะเป็นผู้ตดิต่อ

ประสานงานและรบัผดิชอบในการสง่ขอ้มลูและเอกสารประกอบการยืน่คาํขอเขา้เป็นสมาชกิ  

4.1 ผูป้ระสานงานหลกั  

  ชือ่-สกลุ ....................................................................................................................................  

 ตาํแหน่ง ...................................................................................................................................  

 ฝ่าย ........….............................................................................................................................. 

 โทรศพัท ์........................................................  โทรสาร  .......................................................... 

 อเีมล ์...................................................................................................................................... 

4.2 ผูต้ดิต่อสาํรอง  

  ชือ่-สกลุ ....................................................................................................................................  

 ตาํแหน่ง ...................................................................................................................................  

 ฝ่าย ........….............................................................................................................................. 

 โทรศพัท ์........................................................  โทรสาร  .......................................................... 

 อเีมล ์...................................................................................................................................... 
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4.3 ผูต้ดิต่อซึง่ทาํหน้าทีป่ระสานงาน และดแูลการทดสอบระบบคอมพวิเตอรข์องบรษิทัทีจ่ะใชส้ง่คาํสัง่

ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์  

  ชือ่-สกลุ ....................................................................................................................................  

 ตาํแหน่ง ...................................................................................................................................  

 ฝ่าย ........….............................................................................................................................. 

 โทรศพัท ์........................................................  โทรสาร  .......................................................... 

              อเีมล.์............................................................................................................................ 

5 เอกสารเกีย่วกบัขอ้มลูบรษิทัทีต่อ้งนําสง่ มดีงันี้ 

5.1 สาํเนาหนงัสอืรบัรอง หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบับรษิทั และบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ฉบบัล่าสดุ 

5.2 สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์จากสํานักงาน 

ก.ล.ต.  

5.3 สาํเนาหลกัฐานทีแ่สดงว่าบรษิทัเป็นสมาชกิของสาํนักหกับญัช ีหรอืหลกัฐานทีแ่สดงไดว้่าผูส้มคัรมสีญัญา

มอบหมายใหส้มาชกิของสํานักหกับญัชเีป็นผู้ชําระราคาและส่งมอบหลกัทรพัยท์ีผู่ส้มคัรทําการซือ้ขาย

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐานทีแ่สดงว่าอยู่ในระหว่างยื่นคาํขอเป็นสมาชกิของ

สาํนกัหกับญัช ี

5.4 งบการเงนิงวด 6 เดอืน และงบการเงนิประจําปีฉบบัล่าสุด ซึง่ตอ้งเป็นฉบบัทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัช ี 

5.5 สาํเนาคูม่อืการปฏบิตังิานดา้นธุรกจิหลกัทรพัย ์

5.6 สาํเนาหนงัสอืการเป็นสมาชกิของสมาคมบรษิทัหลกัทรพัย ์

5.7 สาํเนาหนงัสอืการยืน่คาํขอเป็นสมาชกิของกองทนุคุม้ครองผูล้งทนุในหลกัทรพัย ์
 

ส่วนท่ี 3  การบริหารงานและบคุลากร 

6 ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

6.1 แผนผงัโครงสรา้งองคก์ร   

6.2 รายชื่อของคณะกรรมการบรษิทั พรอ้มระบุตําแหน่งคณะกรรมการผูม้อีํานาจลงนาม กรรมการ

อสิระ และกรรมการตรวจสอบ (ถา้ม)ี และประวตัขิองกรรมการแต่ละทา่น ดงันี้   

ชื�อและตาํแหน่ง ประวัติ ประวัตกิารศึกษา จาํนวนหุน้ที�ถอื ลักษณะต้องหา้ม

การทาํงาน และการอบรม (ถ้ามี) ตามประกาศ ก.ล.ต.

(มี/ไม่ม)ี

ระบชืุ�อ, ตาํแหนง่, ระบรุะยะเวลาที� ระบวุฒุิสงูสดุ/ ระบจุาํนวนหุน้

สญัชาติและอายุ ทาํงาน, สถานที� ระบหุวัขอ้และ และสดัสว่นตอ่

ทาํงานและตาํแหนง่ หนว่ยงานที�จดัอบรม หุน้ทั�งหมด
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6.3 รายชื่อและผู้บริหารระดับผู้อํานวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และ

ประวตัขิองแต่ละทา่น ดงันี้  

 

ประวัตกิารศึกษา จาํนวนหุน้ อาํนาจกระทาํการ

และการอบรม ที�ถอื (ถ้ามี) แทนบริษัท (มี/ไม่ม)ี

ระบชืุ�อ, ตาํแหนง่, ระบรุะยะเวลาที�ทาํงาน ระบวุฒุิสงูสดุ/ ระบจุาํนวนหุน้และ

สญัชาติและอายุ สถานที�ทาํงานและ ระบหุวัขอ้และ สดัสว่นตอ่หุน้

ตาํแหนง่ หนว่ยงานที�จดัอบรม ทั�งหมด

ประวัตกิารทาํงานชื�อและตาํแหน่ง

 
 

6.4 ใหแ้สดงจํานวนและขอ้มลูเกีย่วกบับุคลากรทีท่าํหน้าทีร่บัผดิชอบในระดบัหวัหน้าส่วนงาน (หรอื

เทยีบเท่า) ในการประกอบธุรกจินายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ ได้แก่ นักวเิคราะห์การลงทุนด้าน

หลักทรพัย์ ผู้แนะนําการลงทุนด้านหลักทรพัย์ และเจ้าหน้าที่รบัอนุญาต โดยให้ระบุรายชื่อ 

ตําแหน่ง ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน และประวัติการฝึกอบรมในหลักสูตรที่

เกีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี   

6.5 รายละเอยีดหน่วยงานทีก่าํกบัดูแลการปฏบิตังิาน (Compliance Unit) โดยใหร้ะบุ แผนภาพสาย

การบงัคบับญัชา รายชื่อเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานและตําแหน่ง ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์การ

ทาํงาน และประวตักิารฝึกอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

6.6 ในกรณีทีบุ่คลากรตาม 6.3,  6.4, และ 6.5 ขา้งตน้ หรอืบรษิทัอยู่ระหว่างถูกดําเนินกระบวน การ

พจิารณาความผดิทางวนิัย หรอืถูกลงโทษทางวนิัยใด ๆ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืถกู

กล่าวโทษ หรอืถูกดําเนินคดใีด ๆ โดยหน่วยงานทีม่อีาํนาจตามกฎหมายในความผดิเกีย่วกบัการ

กระทําอนัไม่เป็นธรรมหรอืการเอาเปรยีบผูล้งทุนเกีย่วกบัการซื้อขายหลกัทรพัย ์หรอืสญัญาซือ้

ขายล่วงหน้า หรอื หรอืการบรหิารงานทีม่ลีกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรอืทุจรติ ใหบ้รษิทั

สง่รายละเอยีดดงักล่าวใหแ้กต่ลาดหลกัทรพัยด์ว้ย 

6.7 การกํากบัดูแลกจิการของบรษิัท เช่น การจดัทําขอ้พงึปฏิบตัทิี่ดีสําหรบักรรมการ การจดัใหม้ี

คณะกรรมการตรวจสอบ การรายงานการปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการ เป็นตน้ 

 

ส่วนท่ี 4  แผนการดาํเนินงานและระบบงานคอมพิวเตอร ์

7 นโยบาย แผนธุรกจิ และแผนการตลาด  ในการประกอบธุรกรรมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์ในช่วง 5 ปี

แรกนับจากทีเ่ขา้ดําเนินธุรกรรมดงักล่าวในตลาดหลกัทรพัย ์โดยใหร้ะบุระยะเวลา (Time Line) ในการ

ดาํเนินงาน และ (หากเป็นไปได)้ ควรครอบคลุมประเดน็ดงัต่อไปนี้ 

7.1 รปูแบบและขอบเขตในการประกอบธุรกรรมนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์ของบรษิทั และแนวทาง

การดาํเนินงานของบรษิทั  

7.2 นโยบายดา้นการแสวงหาพนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทั หรอืแผนในการพฒันา Know how  ใหก้บั 

บุคลากรของบรษิทัเพือ่ใหส้ามารถดาํเนินการไดส้อดคลอ้งกบัขอบเขตการทาํธุรกรรมตามขอ้ 7.1 
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7.3 รายละเอยีดของฐานลกูคา้แต่ละประเภทของบรษิทั ประมาณการสดัส่วนฐานลกูคา้แต่ละประเภท 

และกลยทุธใ์นการขยายฐานลกูคา้ใหเ้ป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้

7.4 ประมาณการสว่นแบ่งตลาด (Market Share) ของบรษิทั และอตัราการเตบิโต  

7.5 ประมาณการงบการเงนิ เงนิลงทนุ แหล่งทีม่าและใชไ้ปของเงนิทนุพรอ้มทัง้สมมตุฐิานของ

ประมาณการดงักล่าว 

7.6 แผนการสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจและการทาํกจิกรรมทางการตลาดใหก้บัผูล้งทนุ 

7.7 แผนการขยายธุรกจิอืน่ ๆ ทีส่าํคญัในอนาคต  

7.8 แผนการจดัเตรยีมอตัรากาํลงับุคลากร และการเตรยีมความพรอ้มบุคลากร 

7.9 แผนการจดัเตรยีมระบบงานทัง้ Hardware และ Software อุปกรณ์เชือ่มต่อ และแผนสาํรองเมือ่

ระบบงานขดัขอ้ง 

 

8 ขอ้มูลและรายละเอยีดเกีย่วกบัความพรอ้มของระบบคอมพวิเตอร์ โดยบรษิทัต้องระบุขอ้มูลอย่างน้อย

ดงัต่อไปนี้ 

8.1 แบบคาํขออนุญาตต่อเชือ่ม หรอืเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ระบบซือ้ขายหลกัทรพัยข์องสมาชกิ 

8.2 หนังสอืรบัรองจากบรษิทัผูพ้ฒันาหรอืผูใ้หบ้รกิารตรวจสอบระบบหรอืชุดคําสัง่คอมพวิเตอร์ของ

สมาชกิ (หากสมาชกิเป็นผูพ้ฒันาระบบเอง ใหส้มาชกิเป็นผูท้าํหนงัสอืรบัรอง) 

8.3 แสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัระบบซื้อขาย และมาตรฐานความปลอดภยั (Security management)  

ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัสาํหรบัระบบทีต่่อเชือ่มกบัระบบตลาดหลกัทรพัย ์

8.4 เอกสารแสดงรายละเอยีด Hardware, Operating System และโครงสรา้งการเชือ่มต่อระบบการซื้อ

ขาย , ร ะบบที่ ใ ห้บ ริกา ร  (System Configuration & Network Infrastructure)  เ ช่น  Server, 

Database Server, Firewall และ Network Equipment เป็นตน้ (Main, Backup) 

8.5 คูม่อืการใชง้านของระบบ [ถา้ม]ี 

8.6 ชดุโปรแกรมสาํหรบัสง่คาํสัง่ซือ้ขาย (Source Code) [เฉพาะกรณีทีต่ลาดหลกัทรพัยร์อ้งขอ] 

8.7 ผลการทดสอบตาม Test Script ทีต่ลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

8.8 รายละเอยีดของแผนสาํรองเมือ่ระบบงานขดัขอ้ง 

8.9 อืน่ ๆ ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยร์อ้งขอ 

ดขูอ้มลูจากคูม่อืการขออนุญาตตาม file แนบ 

 

ส่วนท่ี 5  การบริหารความเส่ียง และอ่ืน ๆ 

9 ระบบงาน การควบคมุภายใน และนโยบายบรหิารความเสีย่ง โดยควรครอบคลุมประเดน็ต่อไปนี้ 

9.1 ขัน้ตอนและวธิกีาร การพจิารณารบัลกูคา้ และการแจง้ใหล้กูคา้ทราบถงึความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จาก

การลงทนุเพือ่การตดัสนิใจลงทนุ 

9.2 นโยบายและการควบคมุภายในเกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์เชน่ การแยกสถานทีท่าํงาน

ระหว่าง Front Office และ Back Office 
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9.3 นโยบายและมาตรการในการบรหิารความเสีย่งในดา้น Credit Risk, Market Risk, Legal Risk 

และ Operational Risk  

9.4 การปฏบิตังิานดา้นขอ้มลูการซือ้ขายของลกูคา้  

9.5 การจดัเกบ็และการบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า รวมถงึ

ระยะเวลาการจดัเกบ็ขอ้มลูดงักล่าว 

9.6 นโยบายและวธิกีารในการรกัษาความลบัของขอ้มลูทีไ่ดม้าจากการดาํเนินธุรกจิของหน่วยงานหนึ่ง

ต่อหน่วยงานอืน่ภายในบรษิทั (Chinese Wall)  

9.7 ขัน้ตอนและวธิกีารตรวจสอบ ควบคมุ และตดิตามใหม้กีารดาํเนินงานตามนโยบาย มาตรการ และ

ระบบทีว่างไว ้

 

10 สรปุผลการตรวจสอบของสาํนกังาน กลต. ล่าสดุ ในประเดน็ความผดิทีถ่กูพจิารณาลงโทษ จาํนวนเงนิที่

ถกูปรบั และการดาํเนนิการปรบัปรงุแกไ้ขของบรษิทั (ถา้ม)ี 

 

11 สรุปขอ้พพิาททางกฎหมายทีส่าํคญั (ขอ้พพิาทของบรษิทัทีก่ําลงัดําเนินอยู่และทีจ่บสิน้แลว้ไมเ่กนิ 1 ปี

นับแต่วนัยื่นสมคัรเป็นสมาชกิ) และหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า พรอ้มทัง้ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อ

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทั 

 

12 บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี เชน่ คูส่ญัญาทางการคา้ทีส่าํคญั และทีป่รกึษาดา้นต่าง ๆ โดยระบุชือ่ ชือ่สาํนกังาน 

ทีอ่ยู ่วตัถุประสงคข์องสญัญา และเรือ่งทีใ่หค้าํปรกึษา เป็นตน้ 

 

13 ขอ้เทจ็จรงิอืน่ ๆ ทีบ่รษิทัคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณา 

 

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