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หนังสือสมัครใช้บริการระบบ Electronic Book Building และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

วันที่.................................................... 

เรียน กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ..............................................................................................................................  
มีชื่อภาษาอังกฤษว่า  ......................................................................................................................................................  
โดย ......................................................................................................................................กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
ซึ่งมีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ที่ ...................................................................................................................................... 
เลขทะเบียนนิติบุคคล ...............................................โทรศัพท.์...................................โทรสาร...................................... 

 ข้อ 1 ในแบบฟอร์มนี้  

 “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อมูลในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้น าส่งให้แก่สมาคมเพื่อประกอบ 
การสมัครใช้บริการระบบ Electronic Book Building  
 “เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ” หมายความว่า บุคคลที่ข้าพเจ้าได้แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทในการขอรับ 
Username และ Password จากสมาคม เพื่อท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Account Administrator)  
ในการบริหารจัดการผู้ใช้บริการภายในองค์กรของข้าพเจ้าเพื่อเข้าใช้ระบบ Electronic Book Building 
 “นักลงทุนสถาบัน” หมายความว่า นักลงทุนสถาบันตามนิยามของประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 “ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า ผู้จัดจ าหน่ายที่ได้รับใบอนุญาตประเภทการจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า บุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ให้ใช้
บริการระบบ Electronic Book Building ของสมาคม   
 “ผู้ออกหุ้นกู้” หมายความว่า ผู้ออกหุ้นกู้ตามนิยามของประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 
 “ระบบ Electronic Book Building” หมายความว่า ระบบของสมาคมที่ใช้ส ารวจความต้องการซื้อตราสารหนี้
เพื่อการก าหนดค่าอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชนเท่านั้น 
  “สมาคม” หมายความว่า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
 “ตราสารหนี้” หมายความว่า หุ้นกู้ ตั๋วเงิน ของภาคเอกชน หรือตราสารอ่ืนใดที่มีลักษณะท านองเดียวกัน
ตามที่ประกาศคณะกรรมการสมาคมเรื่องการข้ึนทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ก าหนด ซึ่งข้าพเจ้าได้ยื่นขออนุญาตให้ออก
และเสนอขายตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กับส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว 

 ข้อ 2 ข้าพเจ้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมีความประสงค์จะสมัครใช้บริการระบบ Electronic  
Book Building ของสมาคม และขอแสดงความจ านงในการขอรับ Username และ Password จากสมาคมเพื่อเข้า
ใช้งานในระบบดังกล่าว 
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 ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในหนังสือฉบับนี้ รวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องน าส่งให้สมาคม  
ไม่เป็นเท็จ ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบันที่สุด และในกรณีที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้น าสง่
มาแล้ว ข้าพเจ้าตกลงจะน าส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเพื่อให้ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันที่สุดอยู่เสมอ 

ข้อ 4 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการกรอกและน าส่ง รวมถึงน าส่งโดยใช้ Username และ Password ไม่ว่า
จะมีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยหรือไม่ ให้ถือว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งโดยข้าพเจ้า และ
ข้าพเจ้าผูกพันรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นทุกประการ โดยให้มีผลผูกพันข้าพเจ้า
เช่นเดียวกับการน าส่งในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ซึ่งลงนามด้วยลายมือชื่อของข้าพเจ้า 

ข้อ 5 ข้าพเจ้าตกลงผูกพนัว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถือว่าข้าพเจ้าเปน็ผู้น าส่งตามข้อ 4 สามารถใช้อ้างเป็น
พยานหลักฐานในกระบวนพจิารณาตามกฎหมายได้ โดยข้าพเจา้จะไมป่ฏิเสธความมีอยู่ของข้อมูลดังกล่าวเพียงเพราะ
เหตุที่ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 ข้อ 6 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมีความถูกต้องและให้มีผล
บังคับใช้ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายทุกประการ  

 ข้อ 7 ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนต่อการกระท าใด ๆ ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและผู้ใช้บริการได้กระท าไปเพื่อใช้
บริการระบบ Electronic Book Building ของสมาคม โดยให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระท าในนามของข้าพเจ้า 

 ข้อ 8 ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่าสมาคมเป็นผู้ให้บริการระบบ Electronic Book Building เพื่อใช้
ส ารวจความต้องการซื้อตราสารหนี้ในการก าหนดค่าอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชนเท่านั้น โดยสมาคม
ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น 

 ข้อ 9 ข้อก าหนดและเงื่อนไข ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ตามหนังสือฉบับนี้ ให้ใช้บังคับและตีความตาม
กฎหมายไทย 

 

ลงชื่อ ......................................................…..   ลงชื่อ......................................................…. 

         (................................................……)           (................................................……) 

 

หมายเหตุ  หนังสือฉบับนีต้้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและให้ประทับตรานิตบิุคคล  
(ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามและผู้ได้รบัการแต่งตั้งเปน็เจ้าหนา้ที่ปฏบิตัิการ  
(ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  

 ส าเนาหนังสือมอบอ านาจ (กรณีมีการมอบอ านาจ) รวมถึงส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของ 
ผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

ประทบัตรา

นิติบคุคล 

(ถ้ามี) 
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เอกสารแนบทา้ย 

รายละเอียดผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ (Account Administrator) 

ข้าพเจ้าในฐานะ  ผู้จัดการจดัจ าหน่าย   ผู้ออกหุ้นกู้   นักลงทุนสถาบนั  

หมายเหตุ กรุณาเลือก 1 บทบาทหน้าที่ต่อการแต่งตั้งเจา้หน้าทีป่ฏิบัติการ 1 ท่าน 

 ขอแต่งตั้ง (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 
ผู้ถือบัตรประจ าตวัประชาชนเลขที่..............................................................ต าแหน่ง.......................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................................อีเมล์......................................................................................... 
เป็นเจ้าหน้าที่ปฏบิัติการเพื่อขอรับ Username และ Password จากสมาคม โดยให้การแต่งตั้งเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการ 
มีผลใช้บงัคับ 

 ตั้งแต่วันที่สมัครใชบ้ริการระบบ Electronic Book Building ไปจนกว่าจะบอกเลิก 
 ตั้งแต่วันที่สมัครใชบ้ริการระบบ Electronic Book Building ไปจนถึงวนัที่..................................... 
 ตั้งแต่วันที่..........................................................ไปจนถึงวันที่............................................................ 
 
     

ลงชื่อ ......................................................…..   ลงชื่อ......................................................…. 

         (................................................……)           (................................................……) 

 

  ขอเปลี่ยนแปลงเจ้าหนา้ทีป่ฏิบัติการ โดยแต่งตั้ง (นาย/นาง/นางสาว)....................................................... 

ผู้ถือบัตรประจ าตวัประชาชนเลขที่..............................................................ต าแหน่ง........................................................ 

เบอร์โทรศัพท์...................................................................อีเมล์........................................................................................ 

เป็นเจ้าหน้าที่ปฏบิัติการเพื่อขอรับ Username และ Password จากสมาคม โดยให้การแต่งตั้งเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการ 
มีผลใช้บงัคับ 

 ตั้งแต่วันที่สมัครใชบ้ริการระบบ Electronic Book Building ไปจนกว่าจะบอกเลิก 
 ตั้งแต่วันที่สมัครใชบ้ริการระบบ Electronic Book Building ไปจนถึงวนัที่..................................... 
 ตั้งแต่วันที่..........................................................ไปจนถึงวันที่............................................................ 

 
 

ลงชื่อ ......................................................…..   ลงชื่อ......................................................…. 

         (................................................……)           (................................................……) 

  ขอยกเลิกการสมัครใช้บริการระบบ Electronic Book Build โดยให้มีผลใช้บงัคับตั้งแตว่ันที่........................... 
เป็นต้นไป 

ประทบัตรา

นิติบคุคล 

(ถ้ามี) 

ประทบัตรา

นิติบคุคล 

(ถ้ามี) 


