แบบ MO-DMA 1
แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายผ่านระบบ Direct Market Access (DMA)
วันที่ ______________________________
เรียน กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และ/หรือ บริษทั ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) (“ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า”)
ข้าพเจ้า บริษทั ____________________________________________________ (บริษทั ฯ) ซึง่ เป็ นสมาชิก
หมายเลข___________ ขอรายงานข้อมูลลูกค้าของบริษทั ฯ ที่ซอ้ื ขายผ่านระบบ DMA เพื่อวัตถุประสงค์
 ขอต่อเชื่อมระบบทีใ่ ห้บริการซือ้ ขายผ่านระบบ DMA
 ขอเปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขเพิม่ เติมระบบที่ให้บริการซือ้ ขายผ่านระบบ DMA ทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาด
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าไปแล้ว
 ขอแจ้งเปลีย่ นแปลง (Update) ข้อมูลของลูกค้าทีไ่ ด้รบั อนุญาตไปแล้ว
 ขอแจ้งยกเลิกการต่อเชื่อมระบบที่ให้บริการซือ้ ขายผ่านระบบ DMA ที่ได้รบั อนุญาตไปแล้ว
 อื่นๆ ___________________________________________________________________
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเกีย่ วกับลูกค้าบริษทั
No.

Customer Name

Customer
Type*

Account
No.

Customer detail

Customers’ Application Software
Application
ISV/
Server
Name
Developer
location

1
2
3
4

* เช่น Customer, Foreign, Principal, Institution

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ขอรับรองว่าลูกค้าดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกาหนดของตลาด
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ทีเ่ กีย่ วกับการซือ้ ขาย (แล้วแต่กรณี)
ส่วนที่ 2 : มาตรการกากับดูแลการส่งคาสั ่งซือ้ ขายผ่านระบบ DMA ของบริษทั ฯ (โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่อง  )
 มีระบบตรวจสอบคาสั ่งซือ้ ขายโดยอัตโนมัติ (Auto-checking System) ทีบ่ ริษทั ฯ มีอานาจควบคุมและบริหารจัดการ รวมทัง้
กาหนดและเปลีย่ นแปลงค่าพารามิเตอร์ ตามเกณฑ์ดงั นี้ (เฉพาะ Equity Market นาส่งรายละเอียดตามแบบฟอร์ม MO-DMA
RM)
1. วงเงินการซือ้ ขาย (Credit/Exposure limit)
2. มูลค่าเสนอซือ้ ขายสูงสุดต่อ 1 คาสั ่ง (Maximum value per order)
3. ปริมาณหุน้ ทีเ่ สนอซือ้ ขายสูงสุดต่อ 1 คาสั ่ง (Maximum volume per order)
4. การตรวจสอบราคาเสนอซือ้ ขาย (Order price check) (เช่น % of last traded price)
5. เงื่อนไขการตรวจสอบอื่น ๆ (ถ้ามี)
 มีระบบ/ฟั งก์ช ั ่นทีส่ ามารถหยุดการส่งคาสั ่งซือ้ ขายใหม่และยกเลิกคาสั ่งซือ้ ขายของลูกค้าทีถ่ ูกส่งเข้ามาในระบบการซือ้ ขายแล้ว
ได้ทนั ที (Kill Switch) โดยบริษทั ฯ มีอานาจดาเนินการ (เฉพาะ Equity Market นาส่งรายละเอียดตามแบบฟอร์ม MO-DMA
RM)
 มีระบบติดตามดูแลการส่งคาสั ่ง ณ สิน้ วัน (End-of-Day Surveillance System)
 มีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ติดตามดูแลการซือ้ ขายผ่านระบบ DMA
 มีกระบวนการในการคัดกรองลูกค้า เพื่อให้ม ั ่นใจว่าลูกค้ามีคณ
ุ สมบัตติ ามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
 มีการจัดทาสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารสาคัญระหว่างบริษทั ฯ และลูกค้าทีข่ อต่อเชื่อมระบบที่บริษทั ฯให้บริการซือ้ ขายผ่าน
ระบบ DMA
ฝ่ ายปฎิบตั กิ ารซื้อขายหลักทรัพย์ / Email : SecuritiesTradingOperationsDepartment@set.or.th
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารซื้อขายอนุพนั ธ์ / Email : DerivativesTradingOperationsDepartment@set.or.th

11 กันยายน 2560

แบบ MO-DMA 1
 มีการแจ้งให้ลูกค้าทราบข้อกาหนดเกีย่ วกับการส่งคาสั ่งซือ้ ขายผ่านระบบ DMA และข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงข้อห้ามการ

ส่งคาสั ่งซือ้ ขายไม่เหมาะสม ซึง่ ลูกค้าได้รบั ทราบและยินยอมปฏิบตั ติ ามแล้ว
 มีการบันทึกการทางานของระบบ และสามารถนามาตรวจสอบได้เมื่อตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า

ร้องขอ (แล้วแต่กรณี)
 มีการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการควบคุมความเสีย่ งในการส่งคาสั ่งซือ้ ขาย ตลอดจนค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ใน
ระบบตรวจสอบคาสั ่งซือ้ ขายอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
 อื่นๆ __________________________________________________________________
บริษทั ฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็ นจริง ทัง้ นี้ หากคารับรองดังกล่าวไม่ถูกต้อง
หรือการต่อเชื่อมระบบที่ให้บริการซื้อขายผ่านระบบ DMA ของบริษทั ฯ ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษทั ฯ ตกลงและยินยอมที่จะรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ ต่อตลาดหลักทรั พย์ และ/
หรือ ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าในทุกกรณี รวมทัง้ บริษทั ฯ ตกลงว่า ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า อาจ
ยกเลิกหรือระงับการต่อเชื่อมระบบทีใ่ ห้บริการซือ้ ขายผ่านระบบ DMA หรือให้บริษทั ฯ ระงับการให้บริการซือ้ ขายผ่านระบบ DMA แก่
ลูกค้าได้ ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเห็นสมควร
___________________________________
(
)
ตาแหน่ง _____________________________________
ผูม้ อี านาจลงนามแทนบริษทั
ประทับตราบริษทั

___________________________________
(
)
ตาแหน่ง _____________________________________
ผูม้ อี านาจลงนามแทนบริษทั

ชื่อผูป้ ระสานงาน_____________________________________
ฝ่ าย / หน่ วยงาน______________________________________
โทรศัพท์____________________________________________
E-mail_____________________________________________
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