แบบ MO-Member 1
แบบคำขออนุญำตต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั เข้ำกับระบบกำรซื้อขำย SET / TFEX
วันที่ ______________________
เรียน กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ข้าพเจ้า บริษทั ____________________________________________________________________ (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษทั ”)
ซึง่ เป็ นสมาชิกหมายเลข ____________________ มีความประสงค์จะขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั ฯ เข้ากับระบบซือ้ ขาย
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ตามรายละเอียดดังนี้
ตลาด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( SET) หรือ
ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ( TFEX )
การเปลี่ยนแปลง
ขอใช้งานระบบดังกล่าวเป็ นครัง้ แรก (New Platform)
หรือแก้ไขระบบ
เปลีย่ นแปลงผูพ้ ฒ
ั นาระบบหรือผูใ้ ห้บริการระบบภายนอก (Service Provider)
คอมพิวเตอร์ของ
เปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีของชุดคาสั ่งคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้ในการซือ้ ขาย
บริษทั
เปลีย่ นแปลงฟั งก์ช ั ่นการทางานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั (Functional Specification) ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับ
การซือ้ ขาย
 เปลีย่ นแปลงโครงสร้างของระบบเครือข่าย (Network Architecture) ของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั ทีใ่ ช้
ในการซือ้ ขาย
 เปลีย่ นแปลงสถานทีต่ งั ้ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั ทีใ่ ช้ในการซื้อขาย
 อื่นๆ:______________________________________________________________________________
วันทีย่ ่นื แบบคาขอ ________________________________
วันทีค่ าดว่าจะมีผล: ________________________________
วัตถุประสงค์
 การส่งคาสั ่งซือ้ ขายโดยเจ้าหน้าทีร่ บั อนุญาต (Front Office)
การใช้งาน
 Internet Trading
 Direct Market Access (DMA)
 Program Trading
 Market Maker
 อื่นๆ: ________________________________________________________________________________
Protocol
 EMAPI
 FIX
ข้อมูลเกีย่ วกับระบบ ชื่อระบบ: ______________________________________________________________________________
ทีข่ ออนุญาต
Version:_______________________________________________________________________________
ชื่อบริษทั ผูพ้ ฒ
ั นาระบบ:____________________________________________________________________
สถานทีต่ งั ้ ระบบ: _________________________________________________________________________







หากการขออนุญาตดังกล่าวดาเนินการบนระบบเดิม (CU เดิม) ทีไ่ ด้รบั อนุญาตแล้ว โปรดระบุขอ้ มูลดังนี้
Acting user ของสมาชิก (เช่น 0099_CU1 สาหรับ SET หรือ D0099_CU1 สาหรับ TFEX): _________________
ซึง่ พัฒนาโดยผูพ้ ฒ
ั นาระบบ: _________________________________________________________________

ฝ่ ายปฎิบตั กิ ารซือ้ ขายหลักทรัพย์ / Email : SecuritiesTradingOperationsDepartment@set.or.th
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารซือ้ ขายอนุพนั ธ์ / Email : DerivativesTradingOperationsDepartment@set.or.th

ข้อมูลเกีย่ วกับการ
ปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ทต่ี ลาด
หลักทรัพย์กาหนด
[เฉพาะ SET]

Security

 บริษทั ฯ มีการตรวจสอบคาสั ่งซือ้ ขายหลักทรัพย์ก่อนทีจ่ ะส่งเข้ามายังระบบการซือ้ ขาย อย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้
1. การตรวจสอบวงเงินตามหลักประกัน
2. การควบคุมด้านปริมาณ และมูลค่าซือ้ ขายต่อ 1 คาสั ่ง
3. การควบคุมด้านราคาให้อยูภ่ ายในกรอบราคาซือ้ ขายสูงสุดและต่ าสุดประจาวัน (Ceiling and Floor)
4. การป้ องกันการส่งคาสั ่งในลักษณะจับคู่กนั เองของลูกค้ารายเดียวกัน (Wash Sale)
5. การป้ องกันการส่งคาสั ่งขายหลักทรัพย์ โดยทีย่ งั ไม่มหี ลักทรัพย์นนั ้ ในครอบครอง (Short Selling)
* รายละเอียดตามแบบฟอร์ม MO-Compliance1
 การขออนุญาตดังกล่าวกระทบต่อความ
 การขออนุญาตดังกล่าวไม่กระทบต่อความปลอดภัยของระบบ
ปลอดภัยของระบบ (Security)
(Security)
** สมาชิกต้องนาส่งแบบฟอร์ม MO-SECURITY1

พร้อมกันนี้บริษทั ได้แนบข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
รำยละเอียด
เอกสำรประกอบสำหรับกำรขออนุญำตต่อเชื่อมทุกกรณี
1 รายละเอียดของ Hardware และ Software Description
2 รายละเอียดของ System และ Network Diagram
3 รายละเอียดของ Software Specification (System Process Flow, Functional
Specification ของระบบ และ Program Description)
4 แบบประเมินการทางานและการรักษาความปลอดภัยของระบบ
(แบบฟอร์ม MO-SECURITY1)
5 คูม่ อื การใช้งานของระบบ
6 รายละเอียดการทดสอบ และผลการทดสอบ (Test Cases, Test Scripts and
Test Results) พร้อมทัง้ รายชื่อผูร้ บั ผิดชอบการทดสอบ
7 แบบรับรองชุดคาสั ่งคอมพิวเตอร์จากผูพ้ ฒ
ั นาระบบ/ผูใ้ ห้บริการระบบภายนอก
(แบบฟอร์ม MO-ISV1)
8 แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการซือ้ ขายผ่านระบบ Direct Market Access
(แบบฟอร์ม MO-DMA1)
*เอกสารเพิม่ เติม สาหรับการขออนุ ญาตใช้งาน DMA
9 แบบคาขออนุญาตซือ้ ขายโดยใช้ชุดคาสั ่งคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ (Program
Trading) (แบบฟอร์ม MO-PROG1)
*เอกสารเพิม่ เติม สาหรับการขออนุ ญาตใช้งาน Program Trading
10 หนังสือรับรองคุณสมบัตจิ ากผูพ้ ฒ
ั นาระบบหรือผูใ้ ห้บริการระบบภายนอกของ
บริษทั (กรณีย่นื ขอใช้งานระบบเป็ นครัง้ แรก)
11 รายละเอียดของลูกค้า DMA ประเภทนิตบิ ุคคล (แบบฟอร์ม MO-DMA Client)
*เอกสารเพิม่ เติม สาหรับการขออนุญาตใช้งาน DMA
12 รายละเอียดการกากับดูแลการส่งคาสั ่งซือ้ ขายผ่านช่องทาง Direct Market
Access (DMA) (แบบฟอร์ม MO-DMA RM)
*เอกสารเพิม่ เติม สาหรับการขออนุญาตใช้งาน DMA
13 รายละเอียดการตรวจสอบคาสั ่งซือ้ ขายหลักทรัพย์ก่อนที่จะส่งเข้ามายังระบบ
การซือ้ ขาย (แบบฟอร์ม MO-Compliance1)
*ไม่ตอ้ งนาส่งแบบฟอร์มกรณีขอเปลีย่ น Network Architecture, เปลีย่ นสถาน
ทีต่ งั ้ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) และเปลี่ยน hardware /อุปกรณ์ network
ฝ่ ายปฎิบตั กิ ารซือ้ ขายหลักทรัพย์ / Email : SecuritiesTradingOperationsDepartment@set.or.th
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารซือ้ ขายอนุพนั ธ์ / Email : DerivativesTradingOperationsDepartment@set.or.th

แนบมำด้วยพร้อม
แบบคำขอ

หมำยเหตุ





___________________
___________________
___________________



___________________




___________________
___________________



___________________



___________________



___________________



___________________



___________________



___________________



____________________

บริษทั ขอรับรองว่าระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั ทีต่ ่อเชื่อมกับระบบการซือ้ ขายดังกล่าว มีระบบการทางานทีไ่ ม่ขดั และถูกต้องตาม
ข้อกาหนดตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการซือ้ ขาย และบริษทั ยินดีนาส่งข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ ขาย หรือการทาธุรกรรมการซือ้ ขายของบริษทั และลูกค้า หรือเอกสารอื่นใดทีต่ ลาดหลัก ทรัพย์หรือตลาดสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าร้องขอตามทีก่ าหนด ทัง้ นี้หากคารับรองดังกล่าวไม่ถูกต้อง และ/หรือเกิดความเสียหายใดๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้า จากการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ดงั กล่าว ทางบริษทั ยินยอมทีจ่ ะรับผิดชอบในความเสียหายทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ ต่อตลาด
หลักทรัพย์หรือตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า

_______________________________________
(
)
ตาแหน่ง _________________________________________
ผูม้ อี านาจลงนามผูกพันแทนบริษทั
ประทับตราบริษทั

________________________________________
(
)
ตาแหน่ง _________________________________________
ผูม้ อี านาจลงนามผูกพันแทนบริษทั

ชื่อผูป้ ระสานงาน__________________________________
ฝ่ าย / หน่ วยงาน__________________________________
โทรศัพท์________________________________________
E-mail__________________________________________

ฝ่ ายปฎิบตั กิ ารซือ้ ขายหลักทรัพย์ / Email : SecuritiesTradingOperationsDepartment@set.or.th
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารซือ้ ขายอนุพนั ธ์ / Email : DerivativesTradingOperationsDepartment@set.or.th

