หนังสือสมัครใช้บริการระบบ Electronic Book Building และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
วันที่....................................................
เรียน

กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ..............................................................................................................................
มีชื่อภาษาอังกฤษว่า ......................................................................................................................................................
โดย ......................................................................................................................................กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ซึ่งมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ที่ ......................................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล ...............................................โทรศัพท์....................................โทรสาร......................................
ข้อ 1 ในแบบฟอร์มนี้
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า ข้อมูลในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้นำส่งให้แก่สมาคมเพื่อประกอบ
การสมัครใช้บริการระบบ Electronic Book Building
“เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ” หมายความว่า บุคคลที่ข้าพเจ้าได้แต่งตั้ง ให้เป็นตัวแทนของบริษัทในการขอรับ
Username และ Password จากสมาคม เพื ่ อ ทำหน้ า ที ่ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ก าร (Account Administrator)
ในการบริหารจัดการผู้ใช้บริการภายในองค์กรของข้าพเจ้าเพื่อเข้าใช้ระบบ Electronic Book Building
“นักลงทุนสถาบัน” หมายความว่า นักลงทุนสถาบันตามนิยามของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า ผู้จัดการการจัดจำหน่ายที่ได้รับใบอนุญาตประเภทการ
จัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า บุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ให้ใช้
บริการระบบ Electronic Book Building ของสมาคม
“ผู้ออกตราสารหนี้” หมายความว่า ผู้ออกตราสารหนี้ตามนิยามของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ระบบ Electronic Book Building” หมายความว่า ระบบของสมาคมที่ใช้สำรวจความต้องการซื้อตราสารหนี้
เพื่อการกำหนดค่าอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชนเท่านั้น
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
“ตราสารหนี้” หมายความว่า หุ้นกู้ ตั๋วเงิน ของภาคเอกชน หรือตราสารอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
ตามที่ประกาศคณะกรรมการสมาคมเรื่องการขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้กำหนด ซึ่งข้าพเจ้าได้ยื่นขออนุญาตให้ออก
และเสนอขายตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กับสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว
ข้อ 2 ข้ า พเจ้ า และ/หรื อ เจ้ า หน้ า ที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ก ารมี ค วามประสงค์ จ ะสมั ค รใช้ บ ริ ก ารระบบ Electronic
Book Building ของสมาคม และขอแสดงความจำนงในการขอรับ Username และ Password จากสมาคมเพื่อเข้า
ใช้งานในระบบดังกล่าว
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ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในหนังสือฉบับนี้ รวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องนำส่งให้สมาคม
ไม่เป็นเท็จ ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบันที่สุด และในกรณีที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้นำส่ง
มาแล้ว ข้าพเจ้าตกลงจะนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเพื่อให้ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันที่สุดอยู่เสมอ
ข้อ 4 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการกรอกและนำส่ง รวมถึงนำส่งโดยใช้ Username และ Password ไม่ว่า
จะมีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยหรือไม่ ให้ถือว่าเป็นข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ที่ส่งโดยข้าพเจ้า และ
ข้ า พเจ้ า ผูกพั นรั บผิ ด ชอบต่อความถู กต้ องของข้ อมูล อิ เล็ กทรอนิกส์น ั้ นทุกประการ โดยให้ ม ี ผ ลผู กพั นข้ าพเจ้า
เช่นเดียวกับการนำส่งในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ซึ่งลงนามด้วยลายมือชื่อของข้าพเจ้า
ข้อ 5 ข้าพเจ้าตกลงผูกพันว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้นำส่งตามข้อ 4 สามารถใช้อ้างเป็น
พยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาตามกฎหมายได้ โดยข้าพเจ้าจะไม่ปฏิเสธความมีอยู่ของข้อมูลดังกล่าวเพียงเพราะ
เหตุที่ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 6 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมีความถูกต้องและให้มีผล
บังคับใช้ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายทุกประการ
ข้อ 7 ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนต่อการกระทำใด ๆ ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและผู้ใช้บริการได้กระทำไปเพื่อใช้
บริการระบบ Electronic Book Building ของสมาคม โดยให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำในนามของข้าพเจ้า
ข้อ 8 ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับ ว่าสมาคมเป็นผู้ให้บริการระบบ Electronic Book Building เพื่อใช้
สำรวจความต้องการซื้อตราสารหนี้ในการกำหนดค่าอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชนเท่านั้น โดยสมาคม
ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
ข้อ 9 ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สมาคมมีสิทธิปฏิเสธ ระงับ และ/หรือเพิกถอนการให้บริการระบบ
Electronic Bool Building ได้ทันที หากปรากฏว่าข้อมูลที่กรอกในหนังสือฉบับนี้ รวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้อง
นำส่งให้สมาคมไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และสมาคมไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ในกรณีนี้
ทั ้ ง สิ ้น รวมทั ้ ง ข้ าพเจ้า ยิ นยอมชดใช้ ค่าเสีย หายแก่ สมาคม หากเกิ ด ความเสีย หาย ไม่ ว ่ า ทางตรง หรื อทางอ้อม
อันเนื่องมาจากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นความจริง
ข้อ 10 ข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ตามหนังสือฉบับนี้ ให้ใช้บังคับและตีความตาม
กฎหมายไทย
ข้อ 11 ข้าพเจ้า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และผู้ใช้บริการได้อ่าน ทำความเข้าใจ และรับทราบข้อความในเอกสาร
การแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสมาคม ตาม link นี้แล้ว
https://www.thaibma.or.th/pdf/2021/PrivacyNotice.pdf
ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

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

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

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

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

ผู้มีอำนาจกระทำการแทน
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ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

หมายเหตุ หนังสือฉบับนีต้ ้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและให้ประทับตรานิตบิ ุคคล
(ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามและผู้ได้รบั การแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
• สำเนาหนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ) รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
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เอกสารแนบท้าย

รายละเอียดผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ (Account Administrator)
วันที่....................................................
ข้าพเจ้าในฐานะ ❑ ผู้จดั การการจัดจำหน่าย ❑ ผู้ออกตราสารหนี้ ❑ นักลงทุนสถาบัน
หมายเหตุ กรุณาเลือก 1 บทบาทหน้าที่ต่อการแต่งตั้งเจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติการ 1 ท่าน
❑ ขอแต่งตั้ง (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................................
ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่..............................................................ตำแหน่ง.......................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................................อีเมล์.........................................................................................
เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเพื่อขอรับ Username และ Password จากสมาคม โดยให้การแต่งตั้งเจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติการ
มีผลใช้บงั คับ
❑ ตั้งแต่วันที่สมัครใช้บริการระบบ Electronic Book Building ไปจนกว่าจะบอกเลิก
❑ ตั้งแต่วันที่สมัครใช้บริการระบบ Electronic Book Building ไปจนถึงวันที่.....................................
❑ ตั้งแต่วันที่..........................................................ไปจนถึงวันที่............................................................
❑ ตั้งแต่วันที่..........................................................ไปจนกว่าจะบอกเลิก

ลงชื่อ......................................................….
(................................................……)
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ิการ
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