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แบบ MO-PROG1: FORM A 

แบบค ำขออนุญำตซ้ือขำยโดยใช้ชุดค ำสัง่คอมพิวเตอรส์ ำหรบักำรซ้ือขำยโดยอตัโนมติั (Program Trading)             

      วนัที ่_________________________ 
เรยีน   กรรมการผูจ้ดัการ 
         ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) และ/หรอื บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(“ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า”)   
 ข้าพเจ้า  บริษัท  ________________________________________________________(บ ริษัทฯ ) ซึ่ ง เ ป็นสมาชิกหมาย เลข 
____________ มคีวามประสงคจ์ะส่งค าสัง่ซื้อขายโดยใช้ชุดค าสัง่คอมพวิเตอรส์ าหรบัการซื้อขายโดยอตัโนมตัิ (ชุดค าสัง่คอมพวิเตอร์) โดยเป็น
การสง่ค าสัง่ของ 
 บรษิทัฯ โดยสง่ค าสัง่ซือ้ขายส าหรบั (บญัชบีรษิทั, ลูกคา้ หรอื ท าหน้าทีด่แูลสภาพคล่อง)_ 
 ลูกคา้ทีซ่ือ้ขายผา่น DMA (โปรดระบุชือ่ และเลขทีบ่ญัชลีูกคา้ หรอืท าหน้าทีด่แูลสภาพคล่อง)  
 ลูกคา้ประเภท Online Trading ไดแ้ก่ (ลูกคา้ทัว่ไป หรอืเฉพาะราย:โปรดระบุชือ่ลูกคา้) __  

 ทัง้น้ี บรษิทัฯ มคีวามประสงค ์
 ขออนุญาตใชชุ้ดค าสัง่คอมพวิเตอร ์

 แบบรายกลยทุธ ์(Strategy)  
 แบบทัว่ไป (ใชไ้ดห้ลายกลยทุธ ์ภายใตร้ะบบบรหิารความเสีย่งในการสง่ค าสัง่ซือ้ขายเดยีวกนั) 
 เพิม่กลยทุธ ์ (Strategy) ภายใตร้ะบบบรหิารความเสีย่งในการสง่ค าสัง่ซือ้ขายแบบทัว่ไป ทีไ่ดร้บัอนุญาตแลว้ตามหนงัสอือนุญาต

เลขที_่___________________  
 โดยแนบเอกสาร ดงัน้ี 

 ระบบบรหิารความเสีย่งในการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย (ตามเอกสารแนบ FORM B) 
 หลกัการท างานของชุดค าสัง่คอมพวิเตอร ์(ตามเอกสารแนบ FORM C)  
 หน้าจอทีแ่สดงผลการทดสอบระบบบรหิารความเสีย่งในการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย (ทุกหวัขอ้) 
 คูม่อืการใชง้านระบบ (User Manual) 
 รายละเอยีดการใชง้านระบบบรหิารความเสีย่งในการสง่ค าสัง่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยอ์ื่น (ถ้าม)ี 

 ขออนุญาตเปลีย่นแปลงชุดค าสัง่คอมพวิเตอร์ 
 หลกัการท างานของชุดค าสัง่คอมพวิเตอร ์
 ช่องทางการต่อเชื่อมชุดค าสัง่คอมพวิเตอร์ (Acting user)  เดมิ ____________ ใหม ่________________________ 
 ระบบบรหิารความเสีย่งในการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย ทีไ่ดร้บัอนุญาตแล้วตามหนงัสอือนุญาตเลขที่____________________  

ส าหรบักลยทุธ________________________________________________________________________ 
 โดยแนบเอกสารในสว่นทีม่กีารเพิม่เตมิหรอืเปลี่ยนแปลง ดงัน้ี 

 ระบบบรหิารความเสีย่งในการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย (ตามเอกสารแนบ FORM B)  
 หลกัการท างานของชุดค าสัง่คอมพวิเตอร ์(ตามเอกสารแนบ FORM C)  
 หน้าจอทีแ่สดงผลการทดสอบระบบบรหิารความเสีย่งในการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย  
 คูม่อืการใชง้านระบบ (User Manual) 
 รายละเอยีดการใชง้านระบบบรหิารความเสีย่งในการสง่ค าสัง่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยอ์ื่น (ถ้าม)ี 

 ขอยกเลกิการใชง้านชุดค าสัง่คอมพวิเตอร์ โดยแนบเอกสารแบบแจง้ยกเลกิชุดค าสัง่คอมพวิเตอรส์ าหรบัการซือ้ขายโดยอตัโนมตั ิ
(ตามเอกสารแนบ FORM D) 

 อื่นๆ________________________________________________________________________________________  
 

 บรษิทัฯ ขอรบัรองวา่ การสง่ค าสัง่ซือ้ขายดว้ยชุดค าสัง่คอมพวิเตอรด์งักล่าว มรีะบบการท างานทีไ่มข่ดัและถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรพัย์และ/หรอืตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ในส่วนที่เกี่ยวกบัการซื้อขาย และไม่ท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อระบบ
การซื้อขายตลาดหลกัทรพัย์และ/หรอืตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ทัง้น้ีหากค ารบัรองดงักล่าวไม่ถูกต้อง หรอืการส่งค าสัง่ซื้อขายด้วย
ชุดค าสัง่คอมพวิเตอร์ดงักล่าวก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดๆ ต่อตลาดหลกัทรพัย์และ/หรอืตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า บรษิทัฯ ตกลงและ
ยนิยอมทีจ่ะรบัผดิชอบในความเสยีหายใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ต่อตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าในทุกกรณ ี
         _______________________________ 
        (                                                        ) 
 ประทบัตราบรษิทัฯ     ต าแหน่ง   _______________________________ 
                 ผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทั 
ชื่อผูป้ระสานงาน_____________________________________ 
โทรศพัท_์___________________________________________  
E-mail_____________________________________________  
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แบบ MO-PROG1: FORM B 

ระบบบริหำรควำมเส่ียงในกำรส่งค ำสัง่ซ้ือขำย 
 
 ขา้พเจา้ บรษิทั ________________________________________________________(บรษิทัฯ) ซึง่เป็นสมาชกิหมายเลข 
________ขอแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัระบบบรหิารความเสีย่งในการส่งค าสัง่ซือ้ขายโดยใชชุ้ดค าสัง่คอมพวิเตอรส์ าหรบัการซือ้ขายโดยอตัโนมตั ิ
(ชุดค าสัง่คอมพวิเตอร)์ รายละเอยีดดงัน้ี 

กำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่ไป 
 มกีารตรวจสอบค าสัง่ให้เป็นไปตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อ

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทของค าสัง่ ราคา ปรมิาณ  และช่วงราคา เป็นตน้ 
 มกีระบวนการควบคุมดูแลการก าหนดหรอืแก้ไขหลกัการท างานของระบบและตวัแปร (Parameter) ทัง้ของลูกคา้และเจา้หน้าทีข่อง

บรษิทัฯ รวมทัง้มกีารบนัทกึและจดัเกบ็รายละเอยีด เพื่อรองรบัการตรวจสอบดงัน้ี (ขอใหอ้ธบิายรายละเอยีดใหช้ดัเจน) 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 มกีารทบทวนหลกัการท างานของระบบและ Parameter ของชุดค าสัง่คอมพวิเตอร ์อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 มกีารจดัเกบ็ขอ้มลูการสง่ค าสัง่ (Transaction Log) เพื่อรองรบัการตรวจสอบ 
 มกีารใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ี่ใชง้านชุดค าสัง่คอมพวิเตอร ์การแกไ้ขปัญหากรณีเกดิขอ้ผดิพลาดในการใชง้าน และกฎเกณฑต์่างๆของตลาด

หลกัทรพัย ์และ/หรอื ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอยา่งสม ่าเสมอ 
 มกีระบวนการคดักรองลูกคา้ทีใ่ชง้านชุดค าสัง่คอมพวิเตอร ์รวมทัง้ตรวจสอบความเสีย่งรายลูกคา้ เช่น  

 มกีารก าหนดวงเงนิ  ปรมิาณและมลูคา่การซือ้ขายของลูกคา้ในแต่ละวนั 
 มกีารจดัการเพื่อใหลู้กคา้รบัทราบ และยอมรบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการใชง้านชุดค าสัง่คอมพวิเตอร ์

 มรีะบบตรวจสอบและป้องกนัความผดิพลาดในการสง่ค าสัง่ของชุดค าสัง่คอมพวิเตอร ์เช่น 
 มรีะบบป้องกนัความความผดิพลาดของลูกคา้หรอืหลกัการท างาน เช่นการตรวจสอบ Fat finger order (ขอใหอ้ธบิาย) 

_____________________________________________________________________________________ 
 มรีะบบป้องกนัการส่งค าสัง่ซ ้าเขา้มาในระบบในปรมิาณมาก (Duplicated order) เพื่อลดความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้ เช่น มี

ระบบเตือน, มีฟังก์ชัน่เพื่อหยุดการส่งค าสัง่โดยอตัโนมตัิเพื่อตรวจสอบ, มีการก าหนดจ านวน Order/second ให้ต ่ากว่า 
Throttling Limits เป็นตน้ (ขอใหอ้ธบิาย) 

____________________________________________________________________________________ 
 มกีารจดัการกรณีเกดิปัญหาการใชง้านของชุดค าสัง่คอมพวิเตอร ์โดย 

 มกีาร Monitor และมรีะบบ Alert แจง้เตอืนเมื่อเกดิปัญหา 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ___________________________________________________________________ 
โดยมขี ัน้ตอนการด าเนินการดงัน้ี (ขอใหอ้ธบิาย)____________________________________________ 

 มฟัีงกช์ัน่ทีส่ามารถหยดุการสง่ค าสัง่ และยกเลกิค าสัง่ทีถู่กสง่โดยชุดค าสัง่คอมพวิเตอรท์ัง้หมดในทนัท ีเช่น Kill Switches 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ________________________________________________________________________ 
โดยมขี ัน้ตอนการด าเนินการดงัน้ี (ขอใหอ้ธบิาย)_________________________________________________ 

 มกีารจดัท าคูม่อืทีร่ะบุถงึวธิกีารแก้ไขปัญหา รวมทัง้อ านาจและขัน้ตอนการด าเนินงานกรณีเกดิปัญหาการใชง้านชุดค าสัง่
คอมพวิเตอร ์

 การบรหิารความเสีย่งอื่นๆ   
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กำรบริหำรควำมเส่ียงเก่ียวกบัค ำสัง่ท่ีไม่เหมำะสมท่ีอำจส่งผลกระทบต่อสภำพกำรซ้ือขำย  

 กลุ่มหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืกลุ่มสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่นุญาตใหซ้ือ้ขาย (โปรดระบ)ุ__________________________________ 
 มรีะบบคดักรองค าสัง่ซื้อขายที่ไม่เหมาะสมหรอืระบบอื่นใด ที่สามารถช่วยป้องกนัมใิห้เกิดค าสัง่ซื้อขายที่อาจส่งผลกระทบต่อ

สภาพการซื้อขาย และเป็นไปตามแนวทางเบื้องต้นการพจิารณาคดักรองค าสัง่ที่ไม่เหมาะสมส าหรบัการใช้ Program Trading 

(PG) เพื่อป้องกันมิให้เกิดการส่งค าสัง่ที่อาจเข้าข่ายความผิดตามข้อบังคบัฯ เกี่ยวกับ False Market และ/หรือ กฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง ซึง่เป็นการป้องกนัในระดบัรายบุคคล (ไมใ่ช่ตามประเภทบญัชขีองบุคคล) เช่น บญัช ีCash, Cash Balance หรอื Credit 

Balance เป็นตน้ 

 การควบคมุดา้นราคา  

มกีารก าหนดค่า Maximum %Change จากราคาอา้งองิคอื _______________________ (โปรดระบุว่าเป็นราคาใด เช่น 

ราคาล่าสุด (Last Execute), ราคาปิดก่อนหน้า, ราคา settlement, ราคาทฤษฎี เป็นต้น) ดงัน้ี 

รายละเอยีด : _____________________________________________ 

ตวัอยา่ง : _____________________________________________ 

หมายเหตุ กรณีหลกัทรพัย ์และ/หรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีไ่มม่สีภาพคล่อง การควบคมุดา้นราคาใหค้ านึงถงึผลกระทบ 

เพื่อมใิหเ้กดิการสง่ค าสัง่ที่ไมเ่หมาะสม 

 การควบคมุดา้นมลูคา่ 

มกีารก าหนดค่า Maximum value per order ดงัน้ี_______________________________________________ 

กรณีสง่แบบ Basket คา่ Maximum value per basket ดงัน้ี__________________________________ 

รายละเอยีด : __________________________________________________________________________ 

ตวัอยา่ง: __________________________________________________________________________ 

 การป้องกนัมใิหเ้กดิการซือ้หรอืขายอยา่งต่อเน่ืองในหลายระดบัราคา  
รายละเอยีด: __________________________________________________________________________ 

ตวัอยา่ง :______________________________________________________________________________ 

 การป้องกนัการสง่ค าสัง่ในลกัษณะจบัคูก่นัเอง (Wash Sale) ของลูกคา้รายเดยีวกนั 

รายละเอยีด : _______________________________________________________________________________ 

ตวัอยา่ง :__________________________________________________________________________________ 

 การป้องกนัการสง่ค าสัง่ขายหลกัทรพัย ์โดยทีย่งัไมม่หีลกัทรพัยน์ัน้ในครอบครอง (Short Sale) – เฉพาะ SET 

รายละเอยีด : _______________________________________________________________________________ 

ตวัอยา่ง :__________________________________________________________________________________ 

 อื่นๆ เช่น การป้องกันการซื้อขายในลักษณะใส่ -ถอน แตกย่อย %Average Daily Volume (ADV) ลักษณะกลยุทธ์แบบ 

Aggressive หรอื Passive เป็นตน้  

รายละเอยีด : _______________________________________________________________________________ 

ตวัอยา่ง :__________________________________________________________________________________ 

     

 
ทัง้น้ีบรษิทัฯ ขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงตามความเป็นจรงิ 

 

 

 
_______________________________ 

        (                                                        ) 
 ประทบัตราบรษิทัฯ     ต าแหน่ง   _______________________________ 
                 ผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทั 
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แบบ MO-PROG1: FORM C 
 

หลกักำรท ำงำนของชุดค ำสัง่คอมพิวเตอรส์ ำหรบักำรซ้ือขำยโดยอตัโนมติั 

 
 ขา้พเจา้ บรษิทั ________________________________________________________(บรษิทัฯ) ซึง่เป็นสมาชกิหมายเลข 
________ ขอแจง้หลกัการท างานของชุดค าสัง่คอมพวิเตอรส์ าหรบัการซือ้ขายโดยอตัโนมตั ิรายละเอยีดดงัน้ี 

 
ช่ือกลยทุธ ์(Strategy name)___________________________________________________________________________ 
โดยกลยทุธท์ีย่ื่นขออนุญาตเป็นกลยทุธป์ระเภท 
 กลยทุธพ์ืน้ฐาน 1  
 กลยทุธอ์ื่นๆ 
 
วตัถปุระสงค ์ ______________________________________________________________________________  
 ไดร้บัการอนุญาตใชง้านในตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าอื่น กรณุาระบุ   
 
ตวัอย่ำงกำรท ำงำน (ขอใหอ้ธบิายโดยละเอยีด เช่น ภาพประกอบ กราฟ หรอืตวัเลข)  
 _ ___ 
 _            _ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ทัง้น้ีบรษิทัฯ ขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงตามความเป็นจรงิ 
 

 

 
_______________________________ 

        (                                                        ) 
 ประทบัตราบรษิทัฯ     ต าแหน่ง   _______________________________ 
                 ผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทั 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    
1 กลยทุธพ์ืน้ฐาน หมายถงึ โปรแกรมค าสัง่ซือ้ขายทีม่วีตัถุประสงคเ์ฉพาะและชดัเจน ซึง่ไดแ้ก่กลยทุธส์ าหรบั    
    1. การซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีร่าคาเฉลีย่ เช่น VWAP, TWAP    
    2.  การซือ้ขายเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณซือ้ขายในตลาด / ราคาอา้งองิ เช่น Volume Inline, Percentage of Volume, Price Inline, 

Implementation Shortfall    
    3.  การซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นปรมิาณมากเพื่อป้องกนั Market Impact เช่น Reserve, Iceberg, Float, Pegging   
    4. การซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นช่วงใกลปิ้ดตลาดหรอืช่วง Call Market เช่น Market on Close    

   (เป็นไปตามประกาศ / แนวทางปฏบิตั ิ/ มาตรฐาน และหนงัสอืเวยีนทีเ่กีย่วขอ้ง)  
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แบบ MO-PROG1: FORM D 

                         แบบแจ้งยกเลิกชุดค ำสัง่คอมพิวเตอรส์ ำหรบักำรซ้ือขำยโดยอตัโนมติั            
 
 ขา้พเจา้ บรษิทั ________________________________________________________(บรษิทัฯ) ซึง่เป็นสมาชกิหมายเลข 
________ ขอแจง้ยกเลกิชุดค าสัง่คอมพวิเตอรส์ าหรบัการซือ้ขายโดยอตัโนมตั ิ(ชุดค าสัง่คอมพวิเตอร)์ รายละเอยีดดงัน้ี 
 
 ขอยกเลกิชุดค าสัง่คอมพวิเตอรท์ีเ่คยไดร้บัอนุญาตแบบรายกลยทุธ ์(Strategy) ทีเ่คยไดร้บัอนุญาตแลว้ตามหนงัสอือนุญาต

เลขที_่___________________   
 ขอยกเลกิชุดค าสัง่คอมพวิเตอรท์ีเ่คยไดร้บัอนุญาตภายใตร้ะบบบรหิารความเสีย่งในการสง่ค าสัง่ซือ้ขายแบบทัว่ไป ทีเ่คยไดร้บัอนุญาต

แลว้ตามหนงัสอือนุญาตเลขที_่___________________  โดย 
 ขอยกเลกิระบบบรหิารความเสีย่งในการสง่ค าสัง่ซือ้ขายแบบทัว่ไป และทุกประเภทกลยทุธ ์(Strategy) ภายใตร้ะบบบรหิารความ

เสีย่งในการสง่ค าสัง่ซือ้ขายดงักล่าว  
 ขอยกเลกิเฉพาะบางกลยทุธ ์(Strategy) ภายใตร้ะบบบรหิารความเสีย่งในการสง่ค าสัง่ซือ้ขายดงักล่าว 

 
รายละเอยีดดงัน้ี 
 

ล ำดบั ช่ือกลยทุธ ์(Strategy name) ช่ือระบบ ช่องทำงกำรส่งค ำสัง่ 
(Acting user) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที่____________________________________________เป็นตน้ไป 
 

 
ทัง้น้ีบรษิทัฯ ขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงตามความเป็นจรงิ 

 

 

 
_______________________________ 

        (                                                        ) 
 ประทบัตราบรษิทัฯ     ต าแหน่ง   _______________________________ 
                 ผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทั 

 


