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สรปุสาระสาํคญัในการแก้ไขคู่มือระบบ E-Trader ครัง้ท่ี 9 

 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัย์ฯ) ได้ปรบัปรุงระบบ E-Trader ซึ่งเป็นระบบ Online เกี่ยวกบั               

งานทะเบยีนเจา้หน้าทีร่บัอนุญาต (Trader) โดยปรบัปรงุวธิกีารยืน่คาํขอเปลีย่นแปลงขอ้มลู Trader มรีายละเอยีดดงัน้ี 

  

• ในหน้าจอการยืน่คาํขอเปลีย่นแปลงขอ้มลู Trader (Menu Change Request) 

เดมิ  : หากบรษิทัสมาชกิตอ้งการเปลีย่นแปลงขอ้มลู สาขา, ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น และ ทีอ่ยูปั่จจุบนั ใหบ้รษิทั

สมาชิกยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ Trader ผ่านระบบ E-Trader ข้อมูลจะถูกเปลี่ยนเป็นข้อมูลใหม่               

เมือ่ไดร้บัอนุมตัคิาํขอเปลีย่นแปลงขอ้มลู Trader จากตลาดหลกัทรพัยฯ์ กอ่น 

ใหม่  : หากบริษัทสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล สาขา, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, ที่อยู่ปัจจุบนั และ 

หมายเลขโทรศพัท์ (New) ให้บรษิัทสมาชิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงผ่านระบบ E-Trader 

ขอ้มลูจะถกูเปลีย่นเป็นขอ้มลูใหมท่นัท ีโดยไมต่อ้งรอใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ อนุมตัคิาํขอ 

 

กรณี เปลีย่นแปลงคํานําหน้าชื่อ (ไทย/องักฤษ), ชื่อ (ไทย/องักฤษ), นามสกุล (ไทย/องักฤษ) ใหบ้รษิทัสมาชกิยื่นคาํขอ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลของ Trader ผ่านระบบ E-Trader เหมอืนเดิม และต้องรอให้ตลาดหลกัทรพัย์ฯอนุมตัิคําขอก่อนได้รบัการ

เปลีย่นแปลง 

 

ทัง้น้ี การปรบัปรุงระบบ E-Trader ดงักล่าวจะเริ่มใช้ตัง้แต่วนัที่  8 ธนัวาคม 2563 เป็นต้นไป โดยบริษัทสมาชิกสามารถดู

รายละเอยีดในคู่มอืการปฏบิตังิานระบบ E-Trader ทีป่รบัปรุงแลว้ไดท้ี ่www.set.or.th  กฏเกณฑ/์การกํากบั  ค่าสถติงิาน

กาํกบั Related Info  คูม่อืการปฏบิตังิานระบบ E-Trader   

 

 

------------------------------------------ 

  

http://www.set.or.th/
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คู่มือการปฏิบติังานระบบ E-Trader 

 

 ระบบ E-Trader เป็นระบบ Online ที่ใชส้าํหรบัยื่นคําขอ ตดิต่อประสานงาน และรบั-ส่งเอกสาร เกี่ยวกบังานทะเบยีน 

เจา้หน้าทีร่บัอนุญาตในระบบซือ้ขาย (Trader) ระหว่างตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) กบับรษิทัสมาชกิ

ของตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (บรษิทัสมาชกิ) โดยสามารถใชง้านผ่าน Internet Browser IE (Internet 

Explorer) และ Google Chrome 

   

การ Setup PC ก่อนใช้งานระบบ E-Trader (Best View) 

 

 อยูท่ีห่น้า Desktop คลกิ Mouse ขวา เลอืก Properties  

 เลอืก Tap Setting  

 เลอืก Screen area เป็น 1024 by 768 pixels คลกิเลอืก Apply  

 เมือ่ขึน้ Popup Display Properties คลกิเลอืก Ok  

 เมือ่ขึน้ Popup Monitor Setting คลกิเลอืก Ok  
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วิธีย่ืนคาํขอเก่ียวกบัทะเบียน Trader ในระบบ E-Trader 

 

 กรณีทีต่อ้งการยืน่คาํขอขึน้ทะเบยีน Trader บรษิทัสมาชกิสามารถดาํเนินการได ้2 วธิ ีคอื 

1. พนกังานทีบ่รษิทัจะยืน่คาํขอแต่งตัง้เป็น Trader (Level 1) กรอกขอ้มลูคาํขอขึน้ทะเบยีน แลว้บรษิทัสมาชกิเป็นผู้

ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู แลว้ Submit to SET  

2. บรษิทัสมาชกิ (Level 2) กรอกขอ้มลูยืน่คาํขอแต่งตัง้ใหพ้นกังานทีบ่รษิทัจะขอแต่งตัง้ แลว้ Submit to SET  

 

โดยมีลกัษณะการทาํงาน ดงัน้ี 

 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะกาํหนด User ใหบ้รษิทัสมาชกิจาํนวน 2 Level ดงัน้ี 

 Level 1 (For Trader) คอื หน้าจอสาํหรบัใหพ้นกังานกรอกขอ้มลูคาํขอเอง โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี  

 กรอกข้อมูลคําขอขึ้นทะเบียนของตนเอง  (Menu Apply New Trader) และ Upload File ได้  

(ซึง่จะ Upload File หรอืไมก่ไ็ด)้  

 Update หรอื แกไ้ขขอ้มลูในแบบคาํขอ 

 คน้หาขอ้มลูคาํขอ และสถานะคาํขอ (Menu Inquiry)  

 ยกเลกิแบบคาํขอขึน้ทะเบยีน (Cancel Request)   

 พมิพ์ขอ้มูลแบบแสดงรายละเอยีดประจําตวัเจา้หน้าที่รบัอนุญาต (Trader Profile) และคํารบัรอง

ของพนกังานผูท้ีบ่รษิทัจะขอขึน้ทะเบยีนเป็นเจา้หน้าทีร่บัอนุญาตของตนเองได ้(Menu Report) 

 Level 2 (For Broker) คอื สว่นของบรษิทัสมาชกิ สามารถดาํเนินการไดด้งัน้ี  

 กรอกขอ้มลูคาํขอขึน้ทะเบยีนใหพ้นกังานทีบ่รษิทัจะแต่งตัง้เป็น Trader และขอขึน้ทะเบยีน Trader 

ID กลาง  (Menu Individual Trader Request และ Designated Trader Request)  

 Update ขอ้มลู Trader ของบรษิทั เฉพาะขอ้มลูทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ กาํหนด (Menu Change 

Request) 

 เพกิถอน Trader ของบรษิทั (Menu Inactive Trader Request) 

 Upload File, แบบคาํขอ และเอกสารประกอบคาํขอแต่ละประเภทได ้ 

 Add, Update, Delete และกําหนดรายชื่อผู้มอีํานาจลงนามของบรษิทัที่จะให้แสดงในแบบคําขอ

ประเภทต่างๆ โดยอตัโนมตั ิ(Authorized Person)  

 คน้หาขอ้มลูและสถานะคาํขอ (Menu Inquiry)   

 แกไ้ข/ยกเลกิ (เมือ่ตอ้งการแกไ้ข หรอืยกเลกิคาํขอทุกประเภททีบ่รษิทัสง่เขา้มาในระบบ) 

 พมิพแ์บบฟอรม์คาํขอตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์กําหนด (Menu Report) 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯจะกําหนด User ระบบ SCP ให้บรษิทัสมาชกิละไม่เกิน 15 User (รวมทัง้ Level 1 และ 2) โดยให้ 

UserAdmin ของระบบ SCP ของบรษิทัสมาชกิเป็นผูจ้ดัสรรตามความเหมาะสม  

การเขา้ใชง้านระบบ E-Trader โดยผา่นระบบ https://www.setportal.set.or.th (SCP) จะมลีกัษณะหน้าจอดงัน้ี 

 

https://www.setportal.set.or.th/
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 กรอก User Name และ Password จะปรากฏหน้าจอ ดงัน้ี 

 

 
 

 เลอืก E-Trader for Broker และ E-Trader ตามรปูดา้นบนจะปรากฏหน้าจอ ดงัน้ี  (หากยงัไมพ่บหน้าจอตามรปูดา้นบน 

ใหค้ลกิที ่ ดา้นบน) 
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 กรณีเขา้ระบบไดแ้ลว้แต่ระบบทาํงานไมป่กต ิเชน่ Upload File ไป 4 File แตเ่หน็ File ที ่Upload ลา่สดุแค ่File เดยีว 

ใหแ้จง้ใหบ้รษิทัสมาชกิ Set IE ก่อน เน่ืองจากอาจจะเกดิจากสาเหตุที ่IE Version ทีบ่รษิทัสมาชกิใชอ้ยูไ่ม ่Suport 

ระบบ E-Trader โดย Setup ดงัน้ี 

• เขา้ Internet Explorer 

• กดทีร่ปูเฟือง ขวาบน 

 
 

• เลอืกเมนู Compatibility View Settings 

• ในชอ่ง Add this website: ใหใ้สว่า่ etrader.set.or.th แลว้กดปุ่ ม Add ทางขวา ชื่อทีพ่มิพ ์จะลงมาอยูท่ีช่อ่งดา้นลา่ง 

  

 
  

• ติก๊ ตรง Use Microsoft Compatibility lists 

• กด close 

• ปิด-เปิด IE ใหม ่แลว้ลองเขา้ ETRADER อกีครัง้หน่ึง 
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หน้าจอคาํขอของ Level 1 (พนักงานกรอกข้อมลูคาํขอเอง) 

 
แยกเป็น 2 หน้าจอ (ตามรปูดา้นลา่งน้ี) คอื 

• หน้าจอ Equity & Bond (สาํหรบัยืน่คาํขอ Trader  ตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารหน้ี) 

• หน้าจอ TFEX (สาํหรบัยืน่คาํขอ Trader ของตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า) 

ม ีMenu และลกัษณะการทาํงานเหมอืนกนั ดงัน้ี 

1. Apply New Trader (ยืน่คาํขอเป็นเจา้หน้าทีร่บัอนุญาต) 

2. Inquiry (คน้หาขอ้มลู และสถานะคาํขอ) 

3. Report (พมิพแ์บบคาํขอ) 

 

ทัง้ 2 หน้าจอดงักลา่วจะแยกเป็นหน้าจอภาษาไทย และภาษาองักฤษ ซึง่ทุก Menu จะเริม่ตน้ดว้ยการกรอกหมายเลข

บตัรประชาชน / Passport No. เสมอ และทัง้ 2 ตลาดจะมีรายละเอียดการยืน่คาํขอเหมือนกนั จะแตกต่างกนัเฉพาะ

เอกสารทีจ่ะ Upload เท่านัน้ โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 

1. ขัน้ตอนการย่ืนคาํขอเป็นเจ้าหน้าท่ีรบัอนุญาต (Menu Apply New Trader) 

 เลอืก Menu Apply New Trader (ยืน่คาํขอเป็นเจา้หน้าทีร่บัอนุญาต) 

 
 

 
 กรอกหมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน/Passport No. ของพนกังานทีบ่รษิทัจะยืน่คาํขอเป็น Trader (ซึง่หากเป็นการขอ

แต่งตัง้ Trader ของ Selling Agent ของบรษิทัสมาชกิตลาด TFEX จะตอ้งระบุ Selling Agent Name ดว้ย หากไมม่รีายชื่อ 

Selling Agent Name ทีต่อ้งการใหเ้ลอืก จะตอ้งแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์เพิม่รายชื่อให)้ OK จะแสดงหน้าจอ ดงัน้ี 

 

หน้าจอ Equity & Bond 

หน้าจอ TFEX 



 9 

 
 หากคลกิ OK จะปรากฎหน้าจอ ดงัน้ี 

 

 
 

*** หากเป็นบุคคลทีม่ขีอ้มลูในฐานขอ้มลูของบรษิทัสมาชกินัน้อยูแ่ลว้ระบบจะแสดงขอ้มลูสว่นตวัใหอ้ตัโนมตั ิเชน่ เป็นบุคคลทีเ่คย

เป็น Trader ของบรษิทั แต่เพกิถอนไปแลว้ หรอืเป็นบุคคลทีม่ ีTrader ID ในตลาด Equity & Bond ของบรษิทัอยูแ่ลว้ แลว้ตอ้งการ

แต่งตัง้เป็น TFEX Trader  เพิม่ ระบบจะแสดงขอ้มลูสว่นตวัใหอ้ตัโนมตั ิโดยบรษิทักรอกเฉพาะขอ้มลูการทาํงาน และ Upload File 

เอกสารประกอบการขอแต่งตัง้ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์กาํหนดเทา่นัน้ แต่หากเป็นบุคคลทีไ่มเ่คยม ี Trader ID มาก่อน จะตอ้ง

กรอกขอ้มลู  

และ Upload File ใหมท่ัง้หมด *** 

 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน (หากข้อมูลคํานําหน้าชื่อ และสาขาที่ต้องการกรอกเป็นข้อมูลที่ไม่มีให้เลือก 

ใหพ้นกังานแจง้บรษิทัสมาชกิเพือ่แจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์เพิม่ขอ้มลูทีต่อ้งการให)้ 

 Upload File เอกสารประกอบการขอแต่งตัง้ โดยคลกิทีปุ่่ ม Upload เลอืกรายชื่อเอกสารทีต่อ้งการ แลว้ Browse File 

ตามรายชื่อทีเ่ลอืกเขา้มา แลว้คลกิทีปุ่่ ม Upload จะปรากฎหน้าจอ  ดงัน้ี 

 

 
 ระบบจะแจง้วา่กาํลงั Upload เอกสาร กรณุาอยา่ปิดหน้าจอก่อน Upload เสรจ็ คลกิ OK 

 

 
 รอจนกระทัง่ระบบ Upload เสรจ็ จงึจะม ีPopup แจง้ตามรปูดา้นลา่งน้ี แลว้คลกิ  OK การ Upload จงึจะสมบรูณ์ 

รูปท่ี 1 
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 ระบบจะตัง้ชื่อ File ให้อัตโนมัติ และเอกสารดังกล่าวก็จะเข้ามาเรียงในตารางเอกสารประกอบการแต่งตัง้  

(ตามรปูดา้นลา่ง) 

 
 

 ทาํการ Upload File เอกสารอื่นๆ ต่อไปจนแลว้เสรจ็ จงึคลกิ Close 

 
ซึง่เอกสารประกอบการขอแต่งตัง้มดีงัน้ี 

กรณีขอขึน้ทะเบียนเป็น Trader ตลาด Equity & Bond  

กรณีไม่เคยมี Trader ID มาก่อน (New Trader)  

- รปูถ่าย     

- สาํเนาบตัรประชาชน หรอื Passport  (กรณีทีเ่ป็นชาวต่างชาต)ิ 

- สาํเนาทะเบยีนบา้น หรอื Work Permit (กรณีทีเ่ป็นชาวต่างชาต)ิ 

- สําเนาวุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป หรือ  ใบรบัรองการทํางานจากบรษิทัหลกัทรพัย ์(ต้องเป็น

พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทสมาชิกที่ปฏิบัติงานในฝ่ายหลักทรัพย์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

ตดิต่อกนั) หรือ ใบผ่านการอบรมหรอืการทดสอบหลกัสูตรเกี่ยวกบัการปฏบิตัิงานในตลาดหลกัทรพัย์ 

หรอืระบบและการปฏบิตังิานในตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืสถาบนัอบรมทีต่ลาดหลกัทรพัย์

เหน็ชอบเป็นผูจ้ดัขึน้ 

และเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง (แล้วแต่กรณี) ดงัน้ี  

- ใบเปลีย่นแปลงคาํนําหน้าชื่อ  เอกสารทีต่อ้ง Upload เชน่ 

 ทะเบยีนสมรส (กรณีแต่งงานแลว้เปลีย่นคาํนําหน้าชื่อ แต่ไมไ่ดเ้ปลีย่นนามสกุล)  

 ใบคาํขอใหเ้ขตเปลีย่นคาํนําหน้าชื่อให ้โดยนําใบแจง้เกดิของลกูไปแจง้ 

 ใบคาํขอเปลีย่นคาํนําหน้าชื่อจาก “นาง” เป็น “นางสาว” หรอื จาก “นางสาว” เป็น “นาง” 

- ใบเปลีย่นชื่อ / นามสกุล เอกสารทีต่อ้ง Upload เชน่ 

 ใบเปลีย่นชื่อ (ทุกครัง้ทีเ่ปลีย่นชื่อ) 

 ใบเปลีย่นนามสกุล  แลว้แต่กรณี ดงัน้ี 

• ใบเปลีย่นนามสกุลของตนเอง (กรณีเจา้ตวัเปลีย่นนามสกุลเอง) 

• ใบเปลีย่นนามสกุลของบดิา (กรณีเปลีย่นนามสกุลตามบดิา) 

• ทะเบยีนสมรส (กรณีแต่งงานแลว้เปลีย่นนามสกุลตามสาม)ี 

• ทะเบยีนหยา่ (กรณีหยา่แลว้กลบัมาใชน้ามสกุลเดมิของตนเอง) 
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• ใบเปลี่ยนนามสกุลจากของบิดาไปใช้นามสกุลมารดา หรอืเปลี่ยนจากนามสกุลมารดา 

มาใชน้ามสกุลของบดิา 

• ทะเบยีนรบับุตรบุญธรรม (กรณีเปลีย่นนามสกุลตามพอ่แมบุ่ญธรรม) 

- เอกสารอื่น ๆ  เชน่ ใบพสิจูน์สญัชาต ิเป็นตน้  
 

กรณีเคยมี  Trader ID ของตลาด Equity & Bond หรือตลาด TFEX มาก่อน Upload เอกสาร ดงัน้ี 

1. รปูถ่าย  

2. สาํเนาทะเบยีนบา้น / Work Permit 

3. เอกสารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (แลว้แต่กรณี) ตามขอ้ 5-7 กรณีมกีารเปลีย่นแปลงหลงัจากการยืน่ขอ Trader 

ครัง้ก่อนหน้าน้ี  

 

กรณีขอขึน้ทะเบียนเป็น Trader ตลาด TFEX  

กรณีไม่เคยมี Trader ID มาก่อน (New Trader)  

1. รปูถ่าย     

2. สาํเนาบตัรประชาชน หรอื Passport (กรณีทีเ่ป็นชาวต่างชาต)ิ 

3. สาํเนาทะเบยีนบา้น หรอื Work Permit (กรณีทีเ่ป็นชาวต่างชาต)ิ 

4. สาํเนาวฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป หรือ หนงัสอืรบัรองประสบการณ์ในการปฏบิตังิานในธุรกจิ
หลกัทรพัยห์รอืธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งน้อย 3 ปีตดิต่อกนั  

5. สาํเนาหลกัฐานการผา่นการอบรมหลกัสตูร “แนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารอนุพนัธ ์(DRG)” หรอื 
“DRG-Gold Futures” (สาํหรบัการขอแต่งตัง้เพือ่ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีอ่า้งองิกบัทองคาํเทา่นัน้) 
หรอืแลว้แต่กรณี ดงัน้ี 

New Trader  

บริษทัสมาชิกทัว่ไป-Full Member (D) บริษทัสมาชิกท่ีซ้ือขายทองได้อย่างเดียว (G) Selling Agent (G) 

1. DRG (อบรมก่อนปี 2551) + DRG Options 

หรือ 

1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options หรือ 1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG 

Options หรือ 

2. DRG (อบรมตัง้แต่ปี 2551จนถงึปัจจบุนั)  2. DRG (อบรมตัง้แต่ปี 2551 จนถงึปัจจบุนั) หรือ 2. DRG (อบรมตัง้แต่ปี 2551จนถงึ

ปัจจบุนั) หรือ 

- 3. DRG Gold Futures 3. DRG Gold Futures 

 

Trader ย้ายบริษทั  

ย้ายเข้าบริษทัสมาชิกทัว่ไป-Full Member (D) ย้ายเข้าบริษทัสมาชิกท่ีซ้ือขายทองได้อย่างเดียว (G) ย้ายเข้า Selling Agent (G) 

1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options 

หรือ 

1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options หรือ 1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG 

Options หรือ 

2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 Index 

Options (อบรมก่อนเดอืนตุลาคม 2550) หรือ 

2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 Index Options 

(อบรมก่อนเดอืนตุลาคม 2550) หรือ 

2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 

Index Options (อบรมก่อนเดอืนตุลาคม 

2550) หรือ 

3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star 

Trainer (อบรมในวนัที ่28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.

2550 และ29 ก.ย.2550 เทา่นัน้)  หรือ 

3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star Trainer 

(อบรมในวนัที ่28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.2550 และ 29 ก.ย.

2550 เทา่นัน้)  หรือ 

3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star 

Trainer (อบรมในวนัที ่28 เม.ย.2550, 25 

ส.ค.2550 และ29 ก.ย.2550 เทา่นัน้)  หรือ 

4. DRG (อบรมตัง้แต่ปี 2551 จนถงึปัจจบุนั)  4. DRG (อบรมตัง้แต่ปี 2551 จนถงึปัจจบุนั) หรือ 4. DRG (อบรมตัง้แต่ปี 2551จนถงึ

ปัจจบุนั) หรือ 

- 5. DRG Gold Futures 5. DRG Gold Futures 
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และเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง (แล้วแต่กรณี) ดงัน้ี  

6. ใบเปลีย่นแปลงคาํนําหน้าชื่อ  เอกสารทีต่อ้ง Upload เชน่ 

 ทะเบยีนสมรส (กรณีแต่งงานแลว้เปลีย่นคาํนําหน้าชื่อ แต่ไมไ่ดเ้ปลีย่นนามสกุล)  

 ใบคาํขอใหเ้ขตเปลีย่นคาํนําหน้าชื่อให ้โดยนําใบแจง้เกดิของลกูไปแจง้ 

 ใบคาํขอเปลีย่นคาํนําหน้าชื่อจาก “นาง” เป็น “นางสาว” หรอื จาก “นางสาว” เป็น “นาง” 
7. ใบเปลีย่นชื่อ / นามสกุล เอกสารทีต่อ้ง Upload เชน่ 

 ใบเปลีย่นชื่อ (ทุกครัง้ทีเ่ปลีย่นชื่อ) 

 ใบเปลีย่นนามสกุล  แลว้แต่กรณี ดงัน้ี 

• ใบเปลีย่นนามสกุลของตนเอง (กรณีเจา้ตวัเปลีย่นนามสกุลเอง) 

• ใบเปลีย่นนามสกุลของบดิา (กรณีเปลีย่นนามสกุลตามบดิา) 

• ทะเบยีนสมรส (กรณีแต่งงานแลว้เปลีย่นนามสกุลตามสาม)ี 

• ทะเบยีนหยา่ (กรณีหยา่แลว้กลบัมาใชน้ามสกุลเดมิของตนเอง) 

• ใบเปลีย่นนามสกุลจากของบดิาไปใชน้ามสกุลมารดา หรอืเปลีย่นจากนามสกุลมารดา 

มาใชน้ามสกุลของบดิา 

• ทะเบยีนรบับุตรบุญธรรม (กรณีเปลีย่นนามสกุลตามพอ่แมบุ่ญธรรม) 
8. เอกสารอื่น ๆ เชน่ ใบพสิจูน์สญัชาต ิเป็นตน้  

 

กรณีเคยมี Trader ID ตลาด TFEX หรือ ตลาด Equity & Bond มาก่อน Upload เพียง 3 รายการ คือ 

1. รปูถ่าย  

2. สาํเนาทะเบยีนบา้น / Work Permit 
3. สาํเนาหลกัฐานการผ่านการอบรมหลกัสตูร “แนวทางปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัตราสารอนุพนัธ ์(DRG)” หรอื 

“DRG-Gold Futures” (สาํหรบัการขอแต่งตัง้เพือ่ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัทองคาํเท่านัน้) 
หรอืแลว้แต่กรณีตามตารางขา้งตน้ 

4. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) ตามขอ้ 6-8 กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงหลงัจากการยื่นขอ Trader 

ครัง้ก่อนหน้าน้ี  

 

หมายเหต ุ: - ในระดบั Level 1 (For Trader) จะ Upload เอกสารหรอืไมก่ไ็ด ้ 

     - หากเอกสารประเภทเดยีวกนัมมีากกว่า 1 แผ่น จะต้องรวมไว้ใน File เดยีวกนั เช่น Transcript หากม ี2 แผ่น 

จะตอ้งทาํใหอ้ยู ่File เดยีวกนั ยกเวน้ ใบเปลีย่นแปลงชื่อ / นามสกุล ใหแ้ยก File มา  

         -  File ทีจ่ะ Upload จะตอ้งมขีนาดไมเ่กนิ 1.5 MB.  

 

 เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และ Upload File เรียบร้อยแล้วจะมีปุ่ มด้านล่างหน้าจอ 3 ปุ่ ม ให้ดําเนินการ 

แลว้แต่กรณีดงัน้ี 
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 เลอืกปุ่ ม Save เมือ่ตอ้งการบนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ ระบบจะถามวา่ “ตอ้งการบนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบหรอืไม?่” ตอบ OK  

เพือ่บนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ และระบบจะแจง้วา่ “บนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบเรยีบรอ้ยแลว้ สามารถพมิพร์ายงานไดท้ี ่ Menu 

Report หมายเหตุ : รายการคาํขอน้ียงัไมไ่ดนํ้าสง่มายงัตลาดหลกัทรพัย ์ หากตอ้งการยืน่คาํขอ โปรดเลอืก Submit to 

SET” 

 เลอืกปุ่ ม Cancel Request หากตอ้งการยกเลกิคาํขอแต่งตัง้ฉบบันัน้ ระบบจะแจง้เตอืนวา่ “แบบคาํขอจะถูกลบออกจาก

ระบบอยา่งถาวร ทา่นตอ้งการจะดาํเนินการต่อหรอืไม”่ เมือ่กด OK ระบบจะ Confirm วา่ “ไดท้าํการลบคาํขอออกจาก

ระบบเรยีบรอ้ยแลว้” ซึง่ระบบจะลบคาํขอนัน้ๆ ออกจากระบบเป็นการถาวร 

 เลอืกปุ่ ม Clear เมือ่ตอ้งการลา้งขอ้ความในหน้าจอคาํขอทัง้หมด 

หมายเหต ุ : หากคาํขอแต่งตัง้ของบุคคลใดไดร้บัการอนุมตัจิากตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ หรอื Cancel Request แลว้ เมือ่เขา้มา 

Menu Apply New Trader (ยืน่คาํขอเป็นเจา้หน้าทีร่บัอนุญาต) อกีครัง้หน่ึงจะไมพ่บขอ้มลูคาํขอขึน้ทะเบยีนของบุคคลนัน้ๆ อกี  

 

2. ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู และสถานะคาํขอ (Menu Inquiry) 

 

 
 

 
 

 เลอืก Menu Inquiry (คน้หาขอ้มลู และสถานะคาํขอ) 

 กรอกหมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน / Passport No.  OK ซึ่งหากเป็นการค้นหาข้อมูลการขอแต่งตัง้ Trader   

ของ Selling Agent ของ บส. ของ TFEX จะตอ้งระบุ Selling Agent Name ดว้ย  

 ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดประจําตวัเจ้าหน้าที่รบัอนุญาต (ตามรูปที่ 2 ด้านล่างน้ี) โดยด้านบนของหน้าจอ 

จะมสีถานะคาํขอแจง้ใหท้ราบวา่อยูร่ะหวา่งดาํเนินการในขัน้ตอนใด โดยมสีถานะคาํขอ ดงัน้ี 

1. Waiting คอื Save ขอ้มลูคา้งไวใ้นระบบ ยงัไมไ่ดท้าํการ Submit to SET 

2. Received คอื บรษิทั Submit to SET แลว้ (ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัคาํขอแลว้) 

3. Processing คอื อยูร่ะหวา่งตรวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 

4. Pending คอื อยูร่ะหวา่งพจิารณาคุณสมบตัขิองผูย้ ืน่คาํขอ   

5. Approved คอื อนุมตักิารขึน้ทะเบยีน 

หน้าจอ Equity & Bond 

หน้าจอ TFEX 
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6. Disapproved คอื ไมอ่นุมตักิารขึน้ทะเบยีน  

7. Cancelled by ……........ คอื ยกเลกิการยืน่คาํขอโดย.................. 

หมายเหตุ :  สถานะตามขอ้ 5 - 7 จะไมส่ามารถแกไ้ขขอ้มลูคาํขอไดแ้ลว้   

 

 
 

 

 หากตอ้งการพมิพแ์บบแสดงรายละเอยีดประจําตวัเจา้หน้าที่รบัอนุญาต สามารถ Click ทีปุ่่ ม  ซึ่งอยู่

ดา้นลา่งหน้าจอของรปูที ่2 จะปรากฏ “แบบแสดงรายละเอยีดประจาํตวัเจา้หน้าทีร่บัอนุญาต” คลกิปุ่ ม   เพือ่พมิพ ์

 

หมายเหต ุ: หากคาํขอแต่งตัง้ของบุคคลใดไดร้บัการอนุมตัจิากตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ หรอื Cancel Request ไปแลว้ เมื่อเขา้มา 

Menu Inquiry (คน้หาขอ้มลูและสถานะคาํขอ) อกีครัง้หน่ึงจะไมพ่บขอ้มลูคาํขอขึน้ทะเบยีนของบุคคลนัน้อกี  

 

3. ขัน้ตอนการพิมพแ์บบคาํขอ (Menu Report) 

 

 
 

รูปท่ี 2 

หน้าจอ Equity & Bond 
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 เลอืก Menu Report (พมิพแ์บบคาํขอ) 

 กรอกหมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน / Passport No.  OK ซึ่งหากเป็นการค้นหาข้อมูลการขอแต่งตัง้ Trader  

ของ Selling Agent ของ บส. ของ TFEX จะตอ้งระบุ Selling Agent Name ดว้ย  

 ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอยีดประจาํตวัเจา้หน้าทีร่บัอนุญาต (ตามรปูที ่ 3 ดา้นลา่งน้ี) โดยดา้นบนของหน้าจอจะมี

สถานะคาํขอแจง้ใหท้ราบวา่อยูร่ะหวา่งดาํเนินการในขัน้ตอนใด  

 
 

 ดา้นลา่งของหน้าจอจะมปีุ่ ม 3 ปุ่ ม สาํหรบั Click เพือ่พมิพข์อ้มลูดงัน้ี 

 

 
 

 

 

 

รูปท่ี 3 

หน้าจอ TFEX 
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ปุ่ ม ความหมาย 

 พมิพแ์บบแสดงรายละเอยีดประจาํตวัเจา้หน้าทีร่บัอนุญาต  (ตามรปูที ่1) 

  พมิพค์าํรบัรองของพนกังานผูท้ีบ่รษิทัจะขอขึน้ทะเบยีนเป็นเจา้หน้าทีร่บัอนุญาต   

(ตามเอกสารแนบ 1.1) ซึง่พนกังานจะตอ้งลงลายมอืชื่อ เพือ่สง่ใหฝ่้ายบุคคลของบรษิทั 

เพือ่แนบกบัหนงัสอืขอแต่งตัง้ฯ (ตามเอกสารแนบ 1) ทีบ่รษิทัจะตอ้งนําสง่ใหก้บัตลาด

หลกัทรพัย ์ 

 พมิพท์ัง้ 2 รายงาน ขา้งตน้ 

 

 คลกิปุ่ ม   เมือ่ตอ้งการพมิพแ์บบฟอรม์ดงักลา่ว 

 

หมายเหต ุ:  หากตอ้งการใชห้น้าจอภาษาองักฤษ (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ สามารถเลอืกไดด้งัน้ี 

 

 
 

จะปรากฏหน้าจอภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

 
 

****หน้าจอภาษาองักฤษมีลกัษณะการใช้งานทกุอย่างเหมือนการใช้หน้าจอภาษาไทยทกุประการ***** 
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หน้าจอของ Level 2 สาํหรบับริษทัสมาชิก (For Broker) 

 

ประกอบดว้ย Menu ดงัต่อไปน้ี 
Request (คาํขอ) 

- Individual Trader Request (ยืน่คาํขอเป็นเจา้หน้าทีร่บัอนุญาต) 

- Designated Trader Request (ยืน่คาํขอสาํหรบั Trader ID กลาง) 

- Change Request (ยืน่คาํขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูเจา้หน้าทีร่บัอนุญาต) 

- Inactive Trader Request (ยืน่คาํขอเพกิถอนเจา้หน้าทีร่บัอนุญาต) 

- Authorized Person (รายชื่อผูม้อีาํนาจลงนามของบรษิทัสาํหรบัแสดงในแบบคาํขอ) 

Submit to SET (ย่ืนแบบคาํขอต่อตลาดหลกัทรพัย ์หรือตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า) 

Inquiry (ค้นหาข้อมลู และสถานะคาํขอ) 

Report (พิมพแ์บบคาํขอ) 

  

Menu Request (คาํขอ) 

 ใชส้าํหรบัใหบ้รษิทัสมาชกิกรอกแบบคาํขอเกีย่วกบังานทะเบยีน Trader เพื่อยื่นต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์โดยแยกคาํขอเป็น 

5 ประเภท คอื 

 

1. Menu Individual Trader Request (ย่ืนคาํขอเป็นเจ้าหน้าท่ีรบัอนุญาต) 

 ใชใ้นกรณียื่นคาํขอแต่งตัง้เจา้หน้าทีร่บัอนุญาต (Trader) ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา, Update/แกไ้ข, ยกเลกิแบบคาํขอแต่งตัง้ 

Trader ต่อตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บรษิทัสมาชกิสามารถดาํเนินการได ้2 กรณี ดงัน้ี 

 

1.1 ฝ่ายบุคคลของบริษทัสมาชิก (User Level 2) กรอกข้อมูลคาํขอแต่งตัง้ให้กบัพนักงานทีบ่ริษทัจะขอแต่งตัง้ 

เป็น Trader มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

1.1.1   เลอืก Menu Request  Menu Individual Trader Request 

 
 

 

หน้าจอ Equity & Bond 

หน้าจอ TFEX 
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1.1.2 กรอกหมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน/Passport No. ของพนกังานทีบ่รษิทัจะยืน่คาํขอเป็น Trader ซึง่หาก

เป็นการขอแต่งตัง้ Trader ของ Selling Agent ของบรษิทัสมาชกิตลาด TFEX จะตอ้งระบุ Selling Agent Name 

ดว้ย (หากไมม่รีายชื่อ Selling Agent Name ทีต่อ้งการใหเ้ลอืก จะตอ้งแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์เพิม่รายชื่อให)้ 

 OK จะแสดงหน้าจอตามรปูที ่4 ดา้นลา่งน้ี 

1.1.3 กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ซึง่หากขอ้มลูคาํนําหน้าชื่อ และสาขาทีต่อ้งการกรอกเป็นขอ้มลูทีไ่มม่ ี

ใหเ้ลอืก ใหพ้นกังานแจง้บรษิทัสมาชกิเพือ่แจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์เพิม่ขอ้มลูทีต่อ้งการให ้  

1.1.4 กรณีขอแต่งตัง้ Trader ทีเ่ป็นพนกังานของ บรษิทัในกลุม่เดยีวกนักบับรษิทัสมาชกิ หรอื นิตบุิคคลอื่นทีไ่ดท้าํ

สญัญาเป็น MM ใหแ้กบ่รษิทัสมาชกิ ใหก้รอกตาํแหน่งงาน เป็น อื่นๆ และระบุ “พนกังานของบรษิทั…(ชื่อ

บรษิทั/นิตบุิคคล)…. (ตามรปู) 

 

 

 

 

 

 

*** หากเป็นบุคคลทีม่ขีอ้มลูในฐานขอ้มลูของบรษิทัสมาชกินัน้อยูแ่ลว้ระบบจะแสดงขอ้มลูสว่นตวัใหอ้ตัโนมตั ิเชน่ เป็นบุคคลทีเ่คย

เป็น Trader ของบริษัท แต่เพิกถอนไปแล้ว หรือเป็นบุคคลที่มี Trader ID ในตลาด Equity & Bond ของบริษัทอยู่แล้ว และ

ต้องการแต่งตัง้เป็น TFEX Trader  เพิม่ ระบบจะแสดงขอ้มูลส่วนตวัให้อตัโนมตั ิโดยบรษิทักรอกเฉพาะขอ้มูลการทํางาน และ 

Upload File เอกสารประกอบการขอแต่งตัง้ตามที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์กําหนดเท่านัน้ แต่หากเป็นบุคคลที่ไม่เคยม ีTrader ID มา

ก่อน จะตอ้งกรอกขอ้มลู และ Upload File ใหมท่ัง้หมด *** 

1.1.5 Upload File เอกสารประกอบการขอแต่งตัง้ โดยคลิกที่ปุ่ ม Upload เลือกรายชื่อเอกสารที่ต้องการ   

แลว้ Browse File เอกสารตามรายชื่อทีเ่ลอืก แลว้คลกิทีปุ่่ ม Upload  ดงัน้ี  

 

รูปท่ี 4 
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ระบบจะแจง้วา่กาํลงั Upload เอกสาร กรณุาอยา่ปิดหน้าจอก่อน Upload เสรจ็ คลกิ OK 

 

 
 

รอจนกระทัง่ระบบ Upload เสรจ็  จงึจะม ีPopup แจง้ตามรปูดา้นลา่งน้ี แลว้คลกิ  OK 

 

 
 

ระบบจะตัง้ชื่อ File ใหอ้ตัโนมตั ิและเอกสารดงักลา่วกจ็ะเขา้มาเรยีงในตารางเอกสารประกอบการแต่งตัง้ (ตามรปูดา้นลา่งน้ี) 

 
 

ทาํการ Upload File เอกสารอื่นๆ ต่อไปจนแลว้เสรจ็ จงึคลกิ Close 

 
ซึง่เอกสารประกอบการขอแต่งตัง้มดีงัน้ี 

กรณีขอขึน้ทะเบียนเป็น Trader ตลาด Equity & Bond  

กรณีไม่เคยมี Trader ID มาก่อน (New Trader)  

1. รปูถ่าย     

2. สาํเนาบตัรประชาชน หรอื Passport  (กรณีทีเ่ป็นชาวต่างชาต)ิ 

3. สาํเนาทะเบยีนบา้น หรอื Work Permit (กรณีทีเ่ป็นชาวต่างชาต)ิ 

4. สําเนาวุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป หรือ  ใบรบัรองการทํางานจากบรษิทัหลกัทรพัย ์(ต้องเป็น

พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทสมาชิกที่ปฏิบัติงานในฝ่ายหลักทรัพย์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

ตดิต่อกนั) หรือ ใบผ่านการอบรมหรอืการทดสอบหลกัสูตรเกี่ยวกบัการปฏบิตัิงานในตลาดหลกัทรพัย์ 

หรอืระบบและการปฏบิตังิานในตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืสถาบนัอบรมทีต่ลาดหลกัทรพัย์

เหน็ชอบเป็นผูจ้ดัขึน้ 
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5. หนงัสอืขอแต่งตัง้ และคาํรบัรองของพนกังาน 

และเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง (แล้วแต่กรณี) ดงัน้ี  

6. ใบเปลีย่นแปลงคาํนําหน้าชื่อ  เอกสารทีต่อ้ง Upload เชน่ 

 ทะเบยีนสมรส (กรณีแต่งงานแลว้เปลีย่นคาํนําหน้าชื่อ แต่ไมไ่ดเ้ปลีย่นนามสกุล)  

 ใบคาํขอใหเ้ขตเปลีย่นคาํนําหน้าชื่อให ้โดยนําใบแจง้เกดิของลกูไปแจง้ 

 ใบคาํขอเปลีย่นคาํนําหน้าชื่อจาก “นาง” เป็น “นางสาว” หรอื จาก “นางสาว” เป็น “นาง” 

7. ใบเปลีย่นชื่อ / นามสกุล เอกสารทีต่อ้ง Upload เชน่ 

 ใบเปลีย่นชื่อ (ทุกครัง้ทีเ่ปลีย่นชื่อ) 

 ใบเปลีย่นนามสกุล  แลว้แต่กรณี ดงัน้ี 

• ใบเปลีย่นนามสกุลของตนเอง (กรณีเจา้ตวัเปลีย่นนามสกุลเอง) 

• ใบเปลีย่นนามสกุลของบดิา (กรณีเปลีย่นนามสกุลตามบดิา) 

• ทะเบยีนสมรส (กรณีแต่งงานแลว้เปลีย่นนามสกุลตามสาม)ี 

• ทะเบยีนหยา่ (กรณีหยา่แลว้กลบัมาใชน้ามสกุลเดมิของตนเอง) 

• ใบเปลี่ยนนามสกุลจากของบิดาไปใช้นามสกุลมารดา หรอืเปลี่ยนจากนามสกุลมารดา 

มาใชน้ามสกุลของบดิา 

• ทะเบยีนรบับุตรบุญธรรม (กรณีเปลีย่นนามสกุลตามพอ่แมบุ่ญธรรม) 

8. เอกสารอื่น ๆ  เชน่ ใบพสิจูน์สญัชาต ิเป็นตน้  
 

กรณีเคยมี  Trader ID ของตลาด Equity & Bond หรือตลาด TFEX มาก่อน Upload เอกสาร ดงัน้ี 

1. รปูถ่าย  

2. สาํเนาทะเบยีนบา้น / Work Permit 

3. หนงัสอืขอแต่งตัง้ และคาํรบัรองของพนกังาน 

4. เอกสารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (แลว้แต่กรณี) ตามขอ้ 6-8 กรณีมกีารเปลีย่นแปลงหลงัจากการยืน่ขอ Trader 

ครัง้ก่อนหน้าน้ี  

 

กรณีขอแต่งตัง้ Trader ทีเ่ป็นพนักงานของ บริษทัในกลุ่มเดียวกนักบับริษทัสมาชิกทีข่อแต่งตัง้ หรือ 

นิติบคุคลอืน่ทีไ่ด้ทาํสญัญาเป็นผูด้แูลสภาพคล่องให้แก่บริษทัสมาชิกทีข่อแต่งตัง้   

- เพิม่เอกสารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใหแ้นบเอกสารเพิม่เตมิ 2 ฉบบัดงัน้ี 

1. ใบรบัรองการทาํงานของบรษิทั/นิตบุิคคลดงักล่าว พรอ้มลงวนัทีแ่ละลงนามโดยผูม้อีาํนาจลงนามของ

บรษิทั/นิตบุิคคลนัน้ รายละเอยีดในเอกสารดงั(ตวัอยา่ง) น้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนงัสอืรบัรองการทาํงาน 

 หนงัสอืฉบบัน้ีใหไ้วเ้พือ่รบัรองวา่…(ชื่อสกุลพนกังาน)… ปฏบิตังิานกบั …(ชื่อบรษิทั/นิตบุิคคล)…(บรษิทัฯ) 

ในตาํแหน่ง…(ตําแหน่งพนกังาน)… เป็นพนกังานทีไ่ดป้ฏบิตังิานจรงิกบัทางบรษิทัฯ โดยเริม่ปฏบิตังิานตัง้แต่ วนัที ่

…(วนัทีเ่ริม่ปฏบิตังิาน)… จนถงึ ปัจจุบนั 

 

 ขอรบัรองวา่เอกสารฉบบัน้ีเป็นจรงิทุกประการ  
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2. หนงัสอืรบัรองวา่บรษิทั/นิตบุิคคลดงักลา่ว ไดเ้ป็นบรษิทัในกลุม่เดยีวกนักบับรษิทัสมาชกิหรอื นิติ

บุคคลอื่นทีไ่ดท้าํสญัญาเป็นผูด้แูลสภาพคล่องใหแ้ก่บรษิทัสมาชกิ พรอ้มลงวนัทีแ่ละลงนามโดยผูม้ี

อาํนาจลงนามของบรษิทัสมาชกิ รายละเอยีดในเอกสารดงั(ตวัอยา่ง) น้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กรณีขอขึน้ทะเบียนเป็น Trader ตลาด TFEX  

กรณีไม่เคยมี Trader ID มาก่อน (New Trader)  

1. รปูถ่าย     

2. สาํเนาบตัรประชาชน หรอื Passport  (กรณีทีเ่ป็นชาวต่างชาต)ิ 

3. สาํเนาทะเบยีนบา้น หรอื Work Permit (กรณีทีเ่ป็นชาวต่างชาต)ิ 

4. สาํเนาวฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป หรือ หนงัสอืรบัรองประสบการณ์ในการปฏบิตังิานในธุรกจิ
หลกัทรพัยห์รอืธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งน้อย 3 ปีตดิต่อกนั  

5. สาํเนาหลกัฐานการผา่นการอบรมหลกัสตูร “แนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารอนุพนัธ ์(DRG)” หรอื 
“DRG-Gold Futures” (สาํหรบัการขอแต่งตัง้เพือ่ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีอ่า้งองิกบัทองคาํเทา่นัน้) 
หรอืแลว้แต่กรณี ดงัน้ี 
 

New Trader  

บริษทัสมาชิกทัว่ไป - Full Member (D) บริษทัสมาชิกท่ีซ้ือขายทองได้อย่างเดียว (G) Selling Agent (G) 

1. DRG (อบรมก่อนปี 2551) + DRG Options หรือ 1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options หรือ 1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options 

หรือ 

2. DRG (อบรมตัง้แต่ปี 2551จนถงึปัจจุบนั)  2. DRG (อบรมตัง้แต่ปี 2551 จนถงึปัจจุบนั) หรือ 2. DRG (อบรมตัง้แต่ปี 2551จนถงึปัจจุบนั) 

หรือ 

- 3. DRG Gold Futures 3. DRG Gold Futures 

Trader ย้ายบริษทั  

ย้ายเข้าบริษทัสมาชิกทัว่ไป-Full Member (D) ย้ายเข้าบริษทัสมาชิกท่ีซ้ือขายทองได้อย่างเดียว (G) ย้ายเข้า Selling Agent (G) 

1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options 

หรือ 

1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options หรือ 1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG 

Options หรือ 

หนงัสอืรบัรองบรษิทั/นิตบุิคคล 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

        ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 

 หนงัสอืฉบบัน้ีใหไ้วเ้พือ่รบัรองวา่…(ชื่อสกุลพนกังาน)… ปฏบิตังิานกบั …(ชื่อบรษิทั/นิตบุิคคล)…(บรษิทัฯ) 

ในตาํแหน่ง…(ตําแหน่งพนกังาน)… เป็นพนกังานทีไ่ดป้ฏบิตังิานจรงิกบัทางบรษิทัฯ โดยเริม่ปฏบิตังิานตัง้แต่ วนัที ่

…(วนัทีเ่ริม่ปฏบิตังิาน)… จนถงึ ปัจจุบนั 

 

 ขอรบัรองวา่เอกสารฉบบัน้ีเป็นจรงิทุกประการ  
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2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 Index 

Options (อบรมก่อนเดอืนตุลาคม 2550) หรือ 

2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 Index Options 

(อบรมก่อนเดอืนตุลาคม 2550) หรือ 

2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 

Index Options (อบรมก่อนเดอืนตุลาคม 

2550) หรือ 

3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star 

Trainer (อบรมในวนัที ่28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.

2550 และ29 ก.ย.2550 เทา่นัน้)  หรือ 

3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star Trainer 

(อบรมในวนัที ่28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.2550 และ 29 ก.ย.

2550 เทา่นัน้)  หรือ 

3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star 

Trainer (อบรมในวนัที ่28 เม.ย.2550, 25 

ส.ค.2550 และ29 ก.ย.2550 เทา่นัน้)  หรือ 

4. DRG (อบรมตัง้แต่ปี 2551 จนถงึปัจจบุนั)  4. DRG (อบรมตัง้แต่ปี 2551 จนถงึปัจจบุนั) หรือ 4. DRG (อบรมตัง้แต่ปี 2551จนถงึ

ปัจจบุนั) หรือ 

- 5. DRG Gold Futures 5. DRG Gold Futures 

 

6. หนงัสอืขอแต่งตัง้ และคาํรบัรองของพนกังาน 

และเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง (แล้วแต่กรณี) ดงัน้ี  

7. ใบเปลีย่นแปลงคาํนําหน้าชื่อ  เอกสารทีต่อ้ง Upload เชน่ 

 ทะเบยีนสมรส (กรณีแต่งงานแลว้เปลีย่นคาํนําหน้าชื่อ แต่ไมไ่ดเ้ปลีย่นนามสกุล)  

 ใบคาํขอใหเ้ขตเปลีย่นคาํนําหน้าชื่อให ้โดยนําใบแจง้เกดิของลกูไปแจง้ 

 ใบคาํขอเปลีย่นคาํนําหน้าชื่อจาก “นาง” เป็น “นางสาว” หรอื จาก “นางสาว” เป็น “นาง” 
8. ใบเปลีย่นชื่อ / นามสกุล เอกสารทีต่อ้ง Upload เชน่ 

 ใบเปลีย่นชื่อ (ทุกครัง้ทีเ่ปลีย่นชื่อ) 

 ใบเปลีย่นนามสกุล  แลว้แต่กรณี ดงัน้ี 

• ใบเปลีย่นนามสกุลของตนเอง (กรณีเจา้ตวัเปลีย่นนามสกุลเอง) 

• ใบเปลีย่นนามสกุลของบดิา (กรณีเปลีย่นนามสกุลตามบดิา) 

• ทะเบยีนสมรส (กรณีแต่งงานแลว้เปลีย่นนามสกุลตามสาม)ี 

• ทะเบยีนหยา่ (กรณีหยา่แลว้กลบัมาใชน้ามสกุลเดมิของตนเอง) 

• ใบเปลี่ยนนามสกุลจากของบิดาไปใช้นามสกุลมารดา หรอืเปลี่ยนจากนามสกุลมารดา 

มาใชน้ามสกุลของบดิา 

• ทะเบยีนรบับุตรบุญธรรม (กรณีเปลีย่นนามสกุลตามพอ่แมบุ่ญธรรม) 
9. เอกสารอื่น ๆ เชน่ ใบพสิจูน์สญัชาต ิเป็นตน้  

 

กรณีเคยมี  Trader ID ตลาด TFEX หรือ ตลาด Equity & Bond มาก่อน Upload เอกสาร ดงัน้ี 

1. รปูถ่าย  

2. สาํเนาทะเบยีนบา้น / Work Permit 
3. สาํเนาหลกัฐานการผ่านการอบรมหลกัสตูร “แนวทางปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัตราสารอนุพนัธ ์(DRG)” หรอื 

“DRG-Gold Futures” (สาํหรบัการขอแต่งตัง้เพือ่ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัทองคาํเท่านัน้) 
หรอืแลว้แต่กรณีตามตารางขา้งตน้ 

4. หนงัสอืขอแต่งตัง้ และคาํรบัรองของพนกังาน 

5. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) ตามขอ้ 7-9 กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงหลงัจากการยื่นขอ Trader 

ครัง้ก่อนหน้าน้ี  

 

กรณีขอแต่งตัง้ Trader ทีเ่ป็นพนักงานของ บริษทัในกลุ่มเดียวกนักบับริษทัสมาชิก หรือ นิติบคุคลอืน่

ทีไ่ด้ทาํสญัญาเป็น MM ให้แก่บริษทัสมาชิก  

2 เพิม่เอกสารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใหแ้นบเอกสารใบรบัรองการทาํงานของบรษิทั/นิตบุิคคลนัน้ เพิม่เตมิ  
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1 ฉบบั พรอ้มลงวนัทีแ่ละลงนามโดยผูม้อีาํนาจลงนามของบรษิทั/นิตบุิคคลนัน้ รายละเอยีดในเอกสารดงั

(ตวัอยา่ง) น้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : -  หน้าจอ Equity & Bond จะต้อง Upload File อย่างน้อย 2 รายการ คอื รปูถ่าย และทะเบยีนบา้น / Work-Permit 

(กรณีทีเ่ป็นชาวต่างชาต)ิ  

            -  หน้าจอ TFEX จะต้อง Upload File อย่างน้อย 3 รายการ คือ รูปถ่าย และทะเบียนบ้าน / Work-Permit  

(กรณีทีเ่ป็นชาวต่างชาต)ิ และใบผา่นการอบรม 1    

     - หากเอกสารประเภทเดยีวกนัมมีากกว่า 1 แผ่น จะต้องรวมไว้ใน File เดยีวกนั เช่น Transcript หากม ี2 แผ่น 

จะตอ้งทาํใหอ้ยู ่File เดยีวกนั ยกเวน้ ใบเปลีย่นแปลงชื่อ / นามสกุล ใหแ้ยก File มา  

    -  File ทีจ่ะ Upload จะตอ้งมขีนาดไมเ่กนิ 1.5 MB.  

           

2.1.2 เมือ่กรอกขอ้มลูถกูตอ้ง ครบถว้น และ Upload File เรยีบรอ้ยแลว้ จะมปีุ่ มดา้นลา่งหน้าจอ 4 ปุ่ ม ใหด้าํเนินการ

แลว้แต่กรณี ดงัน้ี 

 
 

 เลือกปุ่ ม Save เมื่อต้องการบนัทึกข้อมูลเข้าระบบ ระบบจะถามว่า “ต้องการบนัทึกข้อมูลเข้าระบบหรือไม่?”  

ตอบ OK เพือ่บนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ และระบบจะแจง้วา่ “บนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบเรยีบรอ้ยแลว้ สามารถพมิพร์ายงาน

ไดท้ี ่ Menu Report  หมายเหตุ : รายการคาํขอน้ียงัไมไ่ดนํ้าสง่มายงัตลาดหลกัทรพัย ์หากตอ้งการยืน่คาํขอ  

โปรดเลอืก Submit to SET”  ซึง่หากเลอืกปุ่ ม Save แลว้ จะตอ้ง Submit to SET  อกีครัง้หนึง่เพือ่นําสง่ขอ้มลูคาํขอ

ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 เลอืกปุ่ ม Submit to SET เมือ่ตอ้งการ Save ขอ้มลูเขา้ระบบ และนําสง่ขอ้มลูคาํขอต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในคราว

เดยีวกนั  

ระบบจะถามวา่ “ตอ้งการยืน่แบบคาํขอต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์หรอืไม?่” หาก OK ระบบจะ Confirm วา่ “ไดย้ืน่แบบ

คาํขอเรยีบรอ้ยแลว้ สามารถพมิพร์ายงานไดท้ี ่Menu Report”  

หนงัสอืรบัรองการทาํงาน 

 หนงัสอืฉบบัน้ีใหไ้วเ้พือ่รบัรองวา่…(ชื่อสกุลพนกังาน)… ปฏบิตังิานกบั …(ชื่อบรษิทั/นิตบุิคคล)…(บรษิทัฯ) 

ในตาํแหน่ง…(ตําแหน่งพนกังาน)… เป็นพนกังานทีไ่ดป้ฏบิตังิานจรงิกบัทางบรษิทัฯ โดยเริม่ปฏบิตังิานตัง้แต่ วนัที ่

…(วนัทีเ่ริม่ปฏบิตังิาน)… จนถงึ ปัจจุบนั 

 

 ขอรบัรองวา่เอกสารฉบบัน้ีเป็นจรงิทุกประการ 



 24 

 เลอืกปุ่ ม Cancel Request เมือ่ตอ้งการยกเลกิคาํขอนัน้ ระบบจะแจง้เตอืนวา่ “แบบคาํขอจะถกูลบออกจากระบบ

อยา่งถาวร ทา่นตอ้งการจะดาํเนินการต่อหรอืไม”่ เมือ่กด OK ระบบจะ Confirm วา่ “ไดท้าํการลบคาํขอออกจาก

ระบบเรยีบรอ้ยแลว้” ซึง่ระบบจะลบคาํขอนัน้ๆ ออกจากระบบเป็นการถาวร  

หมายเหต ุ : หากบรษิทัตอ้งการเขา้ไปคน้หาขอ้มลูของบุคคลทีถ่กูยกเลกิคาํขอไปแลว้ ระบบจะแสดงขอ้มลูคาํขอ

ดงักลา่ว โดยมสีถานะแจง้วา่ “Cancelled by....(Trader, Broker, SET) จนกวา่ตลาดหลกัทรพัยฯ์จะลบคาํขอดงักลา่ว

ออกจากระบบบรษิทัจงึจะกรอกขอ้มลูคาํขอของบุคคลดงักลา่วไดอ้กี 

 เลอืกปุ่ ม Clear เมือ่ตอ้งการลา้งขอ้ความในหน้าจอคาํขอทัง้หมด 

 ไปท่ี Menu Report สัง่พิมพแ์บบคาํขอ ดงัน้ี 

 หนังสือขอแต่งตัง้ฯ (Equity & Bond)(ตวัอย่างตามเอกสารแนบ1) หรือแบบคาํขอแต่งตัง้ฯ (TFEX)  

(ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 5) ลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของบริษัท และประทับตราบริษัท  

(ตามทีร่ะบไุว้ในหนังสือรบัรอง หรือหนังสือมอบอาํนาจของบริษทั) 

 คาํรบัรองของพนักงานผูท่ี้บริษทัจะขอขึน้ทะเบียนเป็นเจ้าหน้าท่ีรบัอนุญาต [ตวัอย่างตามเอกสารแนบ 

1.1 หรือ 1.2 (ตลาด Equity & Bond) และตวัอย่างตามเอกสารแนบ 5.1 หรือ 5.2 (ตลาด TFEX)] ลงนาม

โดยพนักงานผูท่ี้บริษทัจะขอขึน้ทะเบียน Trader   

Upload File แบบคาํขอ 2 ฉบบัข้างต้นท่ีลงนามแล้วเข้ามาในระบบ E-Trader แล้ว Save โดยไม่ต้องนําส่ง

แบบคาํขอฉบบัจริงมาท่ีตลาดหลกัทรพัย ์

 

2.2 การนําส่งคาํขอให้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Submit to SET) หลงัจากทีพ่นักงานกรอกขอ้มลูคําขอแต่งตัง้ตนเองเขา้มาใน

ระบบ หรอืฝ่ายบุคคลของบรษิทัสมาชกิกรอกขอ้มูลการขอแต่งตัง้ใหก้บัพนักงานทีบ่รษิทัจะขอแต่งตัง้เป็น Trader เสรจ็

แลว้ บรษิทัสมาชกิจะตอ้งดาํเนินการสง่คาํขอแต่งตัง้นัน้มายงัตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Submit to SET) โดยดาํเนินการได ้2 วธิ ี

ดงัน้ี 
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 วธิทีี ่1   

 เลอืก Menu Request  Individual Trader Request 

 กรอกหมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน/Passport No. ของพนักงานที่บรษิทัสมาชกิจะยื่นคําขอเป็น Trader  

ซึ่งหากเป็นการขอแต่งตัง้ Trader ของ Selling Agent ของบรษิัทสมาชิกตลาด  TFEX จะต้องระบุ Selling 

Agent Name ดว้ย (หากไมม่รีายชื่อ Selling Agent Name ทีต่อ้งการใหเ้ลอืก จะตอ้งแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์

เพิม่รายชื่อดงักลา่วให)้  OK  

 
 

 ปรากฏขอ้มลูรายละเอยีดของบุคคลนัน้ ๆ (ตวัอยา่งตามรปูที ่4) 

 ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู และกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิในกรณีทีพ่นกังานกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้น 

 ตรวจสอบ Upload File เอกสารประกอบการขอแต่งตัง้ (ตามขอ้ 1.1.4) ใหค้รบถว้น 

 ขัน้ตอนต่อไปเหมอืนขอ้ 1.1.5 – 1.1.6 

 วธิทีี ่2  เลอืก Menu Submit to SET  แลว้คน้หารายชื่อบุคคลทีต่อ้งการ  คลกิ More แลว้คลกิปุ่ ม Submit to SET  

(ดา้นลา่ง)  ซึง่ทา่นสามารถดวูธิกีารใชง้าน Menu ดงักลา่วในหน้า 34 

 

2. Menu Designated Trader Request (ย่ืนคาํขอ Trader ID กลาง)  

 ใชใ้นการยื่นคําขอขึน้ทะเบยีน Trader ID กลางของบรษิทัสมาชกิต่อตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

(Designated Trader ID) เช่น Internet Trading, DMA และ ASEAN LINKAGE (ใช้สําหรับซื้อขายหลักทรัพย์ในโครงการ  

ASEAN Trading Link โดยปัจจุบนั ASEAN LINKAGE ยกเลกิการใหบ้รกิารมผีลตัง้แต่วนัที ่6 ตุลาคม 2560) เป็นตน้  

ขัน้ตอนการยืน่คาํขอสาํหรบั Designated Trader ID มีดงัน้ี 

1. เลอืก Menu Request  Designated Trader Request 

 
 

หน้าจอ Equity & Bond 
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คลกิเลอืกวา่จะขอ Trader ID กลางประเภทใด แลว้เลอืกปุ่ ม Ok 

2. เขา้สู่หน้าจอ Designated Trader Request ระบบจะแสดง หมายเลขอ้างองิสาํหรบัการค้นหา และชื่อ Designated Trader  

ทีข่อโดยอตัโนมตั ิตามรปูดา้นลา่งน้ี 

 
 

3. กรอกขอ้มลูวนัทีต่อ้งการใช ้Trader ID และขอ้มลูผูป้ระสานงานอยา่งน้อย 1 คน 

4. เมือ่กรอกขอ้มลูถกูตอ้ง ครบถว้นเรยีบรอ้ยแลว้จะมปีุ่ มดา้นลา่งหน้าจอ 4 ปุ่ ม ใหด้าํเนินการแลว้แต่กรณี ดงัน้ี 

 
 เลือกปุ่ ม Save เมื่อต้องการบนัทึกข้อมูลเข้าระบบ ระบบจะถามว่า “ต้องการบนัทึกข้อมูลเข้าระบบหรือไม่?”  

ตอบ OK เพือ่บนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ และระบบจะแจง้วา่ “บนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบเรยีบรอ้ยแลว้ สามารถพมิพร์ายงาน

ได้ที่ Menu Report หมายเหตุ : รายการคําขอน้ียงัไม่ได้นําส่งมายังตลาดหลักทรัพย์ หากต้องการยื่นคําขอ      

โปรดเลอืก Submit to SET”   ซึง่หากเลอืกปุ่ ม Save แลว้จะตอ้ง Submit to SET อกีครัง้หนึง่เพือ่นําสง่ขอ้มลูคําขอ

ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

หน้าจอ TFEX 
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 เลอืกปุ่ ม Submit to SET เมือ่ตอ้งการ Save ขอ้มลูเขา้ระบบ และนําสง่ขอ้มลูคาํขอต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในคราว

เดยีวกนั ระบบจะถามวา่ “ตอ้งการยืน่แบบคาํขอต่อ ตลาดหลกัทรพัยฯ์หรอืไม?่” หาก OK ระบบจะ Confirm วา่ 

“ไดย้ืน่แบบคาํขอเรยีบรอ้ยแลว้ สามารถพมิพร์ายงานไดท้ี ่Menu Report”  

 เลอืกปุ่ ม Cancel Request เมื่อต้องการยกเลกิคําขอนัน้ ระบบจะแจง้เตอืนว่า “แบบคําขอจะถูกลบออกจากระบบ

อย่างถาวร ท่านต้องการจะดําเนินการต่อหรอืไม่” เมื่อกด OK ระบบจะ Confirm ว่า “ไดท้ําการลบคําขอออกจาก

ระบบเรยีบรอ้ยแลว้” ซึง่ระบบจะลบคาํขอนัน้ๆ ออกจากระบบเป็นการถาวร  

หมายเหตุ : หากบรษิทัต้องการเขา้ไปค้นหาขอ้มูลคําขอที่ถูกยกเลกิไปแล้ว ระบบจะแสดงขอ้มูลคําขอดงักล่าว  

โดยมสีถานะแจง้ว่า “Cancelled by....(Trader, Broker, SET)  จนกว่าตลาดหลกัทรพัยฯ์จะลบคําขอดงักล่าวออก

จากระบบ  บรษิทัจงึจะกรอกขอ้มลูคาํขอดงักลา่วไดอ้กี 

 เลอืกปุ่ ม Clear เมือ่ตอ้งการลา้งขอ้ความในหน้าจอคาํขอทัง้หมด 

 สัง่พิมพ ์“หนังสือขอขึ้นทะเบียน Designated Trader ID” (ตวัอย่างตามเอกสารแนบ 2)  หรือ “แบบคาํขอ

ขึ้นทะเบียน Designated Trader ID (TFEX)“ (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 6) ท่ี Menu Report ลงนามโดย 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท และประทบัตราบริษัท (ตามทีร่ะบุไว้ในหนังสือรบัรอง หรือหนังสือมอบ

อํานาจของบริษัท )  Upload File แบบคําขอฉบับท่ีลงนามแล้วเข้ามาในระบบ E-Trader แล้ว Save  

โดยไม่ต้องนําส่งแบบคาํขอฉบบัจริงมาท่ีตลาดหลกัทรพัย ์

 

3. Menu Change Request (ย่ืนคาํขอเปล่ียนแปลงข้อมลูเจ้าหน้าท่ีรบัอนุญาต) 

   ใช้สําหรบัยื่นคําขอ Update/แก้ไข ยกเลกิ คําขอเปลี่ยนแปลงขอ้มูลของเจ้าหน้าที่รบัอนุญาตของบรษิทั ซึ่งหากเป็น

บุคคลทีม่ ีTrader ID ทัง้ตลาด Equity & Bond และตลาด TFEX สามารถยื่นคําขอทีต่ลาดใดกไ็ด ้ ระบบจะ Update ขอ้มลูใหท้ัง้ 

2 ตลาด 

• กรณี เปลีย่นแปลงขอ้มลู สาขา, ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น, ทีอ่ยูปั่จจุบนั และ หมายเลขโทรศพัท ์(New) ใหบ้รษิทั

สมาชกิเขา้ไป Menu Change Request แล้วกรอกขอ้มูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง  จากนัน้กด Save/ Submit 

To SET ผา่นระบบ E-Trader ขอ้มลูจะถกูเปลีย่นเป็นขอ้มลูใหมท่นัท ีโดยไมต่อ้งรอใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์อนุมตัิ

คาํขอ 

 

ขัน้ตอนการเปล่ียนแปลงข้อมูลข้อมูล สาขา, ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน, ท่ีอยู่ปัจจุบนั และ หมายเลขโทรศพัท์ 

(New) ของเจ้าหน้าท่ีรบัอนุญาต (Trader) มีดงัน้ี 

1. เลอืก Menu Request  Change Request 

 

หน้าจอ Equity & Bond 
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2. กรอกหมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน/Passport No. ของพนกังานทีบ่รษิทัจะขอเปลีย่นแปลงขอ้มลู ซึง่หากบุคคล

ดงักลา่วเป็น Trader ของ Selling Agent ของบรษิทัสมาชกิตลาด TFEX จะตอ้งระบุ Selling Agent Name ดว้ย  

OK 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอ Change Request โดยแสดงขอ้มลูปัจจุบนัของ Trader รายทีค่น้หาตามหมายเลขบตัรประชาชน

นัน้ 

 
4. คลกิ  เลอืกหวัขอ้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงขอ้มูล แล้วแก้ไข/เปลี่ยนแปลงขอ้มูลตามที่ต้องการ ซึ่งสามารถเลอืกได้

มากกวา่ 1 ขอ้ 

5. Upload File เอกสารประกอบการขอเปลีย่นแปลงขอ้มลู (เฉพาะการเปลีย่นแปลง Field ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นเทา่นัน้ 

สว่น Field สาขา, ทีอ่ยูปั่จจุบนั และหมายเลขโทรศพัท ์ไมต่อ้งแนบเอกสาร)  โดยคลกิทีปุ่่ ม Upload เลอืกรายชื่อ

เอกสารทีต่อ้งการ  Browse File ของเอกสารตามรายชื่อทีเ่ลอืก คลกิทีปุ่่ ม Upload  File เอกสารทีเ่ลอืกจะเขา้

มาเรยีงในตารางเอกสารประกอบการขอเปลีย่นแปลงขอ้มลู  (ซึง่วธิกีาร Upload จะเหมอืนการ Upload เอกสารในคาํขอ

แต่งตัง้ตามขอ้ 1.1.4 หน้า 18 ทุกประการ)  

6. เมือ่กรอกขอ้มลูถกูตอ้ง ครบถว้นแลว้ จะมปีุ่ มดา้นลา่งหน้าจอ 4 ปุ่ ม ใหด้าํเนินการแลว้แต่กรณี ดงัน้ี 

หน้าจอ TFEX 
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 เลอืกปุ่ ม Save/Submit to SET เมือ่ตอ้งการบนัทกึขอ้มลูเปลีย่นแปลงเขา้ระบบ ระบบจะถามวา่ “ตอ้งการบนัทกึ

ขอ้มลูเขา้ระบบหรอืไม?่ / ตอ้งการยืน่แบบคาํขอเปลีย่นแปลงต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์หรอืไม?่”ตอบ OK เพื่อบนัทกึ

ขอ้มลูเขา้ระบบ และระบบจะแจง้วา่ “ไดเ้ปลีย่นแปลงตามคาํขอเรยีบรอ้ยแลว้ สามารถพมิพร์ายงานไดเ้มนู Report”   

 หมายเหต ุ: หากบรษิทัสมาชกิเลอืกเปลีย่นขอ้มลู สาขา, ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น, ทีอ่ยูปั่จจุบนั และ หมายเลข

โทรศพัท ์(New) แลว้กดปุ่ ม Save/Submit To SET ขอ้มลูจะถูกเปลีย่นเป็นขอ้มลูใหมท่นัท ีโดยไมต่อ้งรอใหต้ลาด

หลกัทรพัยฯ์อนุมตัคิาํขอ  

 เลอืกปุ่ ม Cancel Request เมื่อตอ้งการยกเลกิการเปลีย่นแปลงนัน้ ระบบจะแจง้เตอืนว่า “แบบคําขอจะถูกลบออก

จากระบบอย่างถาวร ท่านตอ้งการจะดําเนินการต่อหรอืไม่” เมื่อกด OK ระบบจะ Confirm ว่า “ไดท้ําการลบคําขอ

ออกจากระบบเรยีบรอ้ยแลว้” ซึง่ระบบจะลบคาํขอนัน้ๆ ออกจากระบบเป็นการถาวร  

หมายเหตุ : หากบรษิทัต้องการเขา้ไปค้นหาขอ้มูลคําขอที่ถูกยกเลกิไปแล้ว ระบบจะแสดงขอ้มูลคําขอดงักล่าว  

โดยมสีถานะแจง้ว่า “Cancelled by....(Trader, Broker, SET)  จนกว่าตลาดหลกัทรพัยฯ์จะลบคําขอดงักล่าวออก

จากระบบ  บรษิทัจงึจะกรอกขอ้มลูคาํขอดงักลา่วไดอ้กี 

 เลอืกปุ่ ม Clear เมือ่ตอ้งการลา้งขอ้ความในแบบฟอรม์คาํขอทัง้หมด 

 หากสมาชกิตอ้งการคน้หาเปลีย่นแปลงขอ้มลู สาขา, ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น, ทีอ่ยู่ปัจจุบนั และ หมายเลขโทรศพัท ์

(New) สามารถดูได้ที่ Menu Report โดยให้ดูจากสถานะที่เป็น Changed by Broker (สามารถกดปุ่ มพมิพ์ เพื่อ

เรยีกดรูายละเอยีดทีไ่ดเ้ปลีย่นแปลงขอ้มลูไป) 
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• กรณี เปลีย่นแปลงคาํนําหน้าชื่อ (ไทย/องักฤษ), ชื่อ (ไทย/องักฤษ), นามสกุล (ไทย/องักฤษ) ใหบ้รษิทัสมาชกิ

เข้าไป Menu Change Request แล้วกรอกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง  จากนัน้กด Submit to SET ผ่าน

ระบบ E-Trader ขอ้มลูจะถูกเปลีย่นเป็นขอ้มูลใหม่เมื่อไดร้บัอนุมตัคิําขอเปลี่ยนแปลงขอ้มูล Traderจากตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ก่อน 
 

ขัน้ตอนการย่ืนคาํขอเปล่ียนแปลงข้อมูล คาํนําหน้าช่ือ (ไทย/องักฤษ), ช่ือ (ไทย/องักฤษ), นามสกลุ (ไทย/

องักฤษ) ของเจ้าหน้าท่ีรบัอนุญาต (Trader) มีดงัน้ี 

1. เลอืก Menu Request  Change Request 

 

 
 

 
2. กรอกหมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน/Passport No. ของพนกังานทีบ่รษิทัจะขอเปลีย่นแปลงขอ้มลู ซึง่หากบุคคลดงักล่าว

เป็น Trader ของ Selling Agent ของบรษิทัสมาชกิตลาด TFEX จะตอ้งระบุ Selling Agent Name ดว้ย  OK 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอ Change Request โดยแสดงขอ้มลูปัจจุบนัของ Trader รายทีค่น้หาตามหมายเลขบตัรประชาชนนัน้ 

 

หน้าจอ Equity & Bond 
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4. คลกิ  เลอืกหวัขอ้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงขอ้มูล แลว้แก้ไข/เปลี่ยนแปลงขอ้มลูตามที่ต้องการ ซึ่งสามารถเลอืกไดม้ากกว่า  

1 ขอ้ 

5. Upload File เอกสารประกอบการขอเปลีย่นแปลงขอ้มลู (เฉพาะการเปลีย่นแปลง Field คาํนําหน้าชื่อ,ชื่อ และ/หรอื นามสกุล 

เทา่นัน้) โดยคลกิทีปุ่่ ม Upload เลอืกรายชื่อเอกสารทีต่อ้งการ  Browse File ของเอกสารตามรายชื่อทีเ่ลอืก คลกิที่

ปุ่ ม Upload  File เอกสารทีเ่ลอืกจะเขา้มาเรยีงในตารางเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงขอ้มูล  (ซึ่งวธิกีาร Upload  

จะเหมอืนการ Upload เอกสารในคาํขอแต่งตัง้ตามขอ้ 1.1.4 หน้า 18 ทุกประการ)  

การเปล่ียนแปลง/แก้ไขข้อมลูแต่ละ Field จะต้อง Upload File เอกสารท่ีแตกต่างกนัแล้วแต่กรณี ดงัน้ี 

 เปลีย่นแปลงคาํนําหน้าชื่อ เชน่ 

 ทะเบยีนสมรส (กรณีแต่งงานแลว้เปลีย่นคาํนําหน้าชื่อ แต่ไมไ่ดเ้ปลีย่นนามสกุล)  

 ใบคาํขอใหเ้ขตเปลีย่นคาํนําหน้าชื่อ โดยนําใบแจง้เกดิของลกูไปแจง้ 

 ใบคาํขอเปลีย่นคาํนําหน้าชื่อจาก “นาง” เป็น “นางสาว” หรอื จาก “นางสาว” เป็น “นาง” 

 เปลีย่นแปลงชื่อ Upload File เอกสาร 

 ใบเปลีย่นชื่อ  

             เปลีย่นแปลงนามสกุล เชน่  

 ใบเปลีย่นนามสกุลของตนเอง (กรณีเจา้ตวัเปลีย่นนามสกุลเอง) 

 ใบเปลีย่นนามสกุลของบดิา (กรณีเปลีย่นนามสกุลตามบดิา) 

 ใบเปลีย่นนามสกุลจากของบดิาไปใชน้ามสกุลมารดา หรอืเปลีย่นจากนามสกุลมารดา 

มาใชน้ามสกุลของบดิา 

 ทะเบยีนสมรส (กรณีแต่งงานแลว้เปลีย่นนามสกุลตามสาม)ี 

 ทะเบยีนหยา่ (กรณีหยา่แลว้กลบัมาใชน้ามสกุลเดมิของตนเอง) 

 ทะเบยีนรบับุตรบุญธรรม (กรณีเปลีย่นนามสกุลตามพอ่แมบุ่ญธรรม) 

 เปลีย่นแปลงชื่อ และนามสกุล   

 ใบเปลีย่นชื่อ  

 ใบเปลีย่นนามสกุล (เอกสารขา้งใน File แลว้แต่กรณีตามรายการเปลีย่นนามสกุลขา้งตน้) 
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6. เมื่อกรอกขอ้มลูถูกตอ้ง ครบถว้น และ  Upload File เรยีบรอ้ยแลว้จะมปีุ่ มดา้นล่างหน้าจอ 4 ปุ่ ม ใหด้ําเนินการแลว้แต่กรณี 

ดงัน้ี 

 

 
 เลือกปุ่ ม Save เมื่อต้องการบนัทึกข้อมูลเข้าระบบ ระบบจะถามว่า “ต้องการบนัทึกข้อมูลเข้าระบบหรือไม่?” 

ตอบ OK เพือ่บนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ และระบบจะแจง้วา่ “บนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบเรยีบรอ้ยแลว้ สามารถพมิพร์ายงาน

ไดท้ี ่ Menu Report  หมายเหตุ : รายการคาํขอน้ียงัไมไ่ดนํ้าสง่มายงัตลาดหลกัทรพัย ์หากตอ้งการยื่นคาํขอ โปรด

เลือก Submit to SET”  ซึง่หากเลอืกปุ่ ม Save แล้วจะต้อง Submit to SET อีกครัง้หนึง่เพือ่นําส่งขอ้มูลคําขอต่อ 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 เลอืกปุ่ ม Submit to SET เมื่อต้องการ Save ขอ้มูลเขา้ระบบ และนําส่งขอ้มูลคําขอต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในคราว

เดยีวกนั ระบบจะถามวา่ “ตอ้งการยื่นแบบคาํขอต่อ ตลาดหลกัทรพัยฯ์หรอืไม?่” หาก OK ระบบจะ Confirm วา่ 

“ไดย้ืน่แบบคาํขอเรยีบรอ้ยแลว้ สามารถพมิพร์ายงานไดท้ี ่Menu Report”  

 เลอืกปุ่ ม Cancel Request เมื่อต้องการยกเลกิคําขอนัน้ ระบบจะแจง้เตอืนว่า “แบบคําขอจะถูกลบออกจากระบบ

อย่างถาวร ท่านต้องการจะดําเนินการต่อหรอืไม่” เมื่อกด OK ระบบจะ Confirm ว่า “ไดท้ําการลบคําขอออกจาก

ระบบเรยีบรอ้ยแลว้” ซึง่ระบบจะลบคาํขอนัน้ๆ ออกจากระบบเป็นการถาวร  

หมายเหตุ : หากบรษิทัต้องการเขา้ไปค้นหาขอ้มูลคําขอที่ถูกยกเลกิไปแล้ว ระบบจะแสดงขอ้มูลคําขอดงักล่าว  

โดยมสีถานะแจง้ว่า “Cancelled by....(Trader, Broker, SET)  จนกว่าตลาดหลกัทรพัยฯ์จะลบคําขอดงักล่าวออก

จากระบบ  บรษิทัจงึจะกรอกขอ้มลูคาํขอดงักลา่วไดอ้กี 

 เลอืกปุ่ ม Clear เมือ่ตอ้งการลา้งขอ้ความในแบบฟอรม์คาํขอทัง้หมด  

 สัง่พิมพ์ “หนังสือขอเปล่ียนแปลงช่ือ/ช่ือสกลุฯ (ตลาด Equity and Bond) (ตวัอย่างตามเอกสารแนบ 3) 

หรือแบบคาํขอเปล่ียนแปลงฯ (ตลาด TFEX) (ตวัอย่างตามเอกสารแนบ 7)” ท่ี Menu Report ลงนามโดย 

ผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท และประทบัตราบริษัท (ตามทีร่ะบุไว้ในหนังสือรบัรอง หรือหนังสือมอบ

อาํนาจของบริษัท) Upload File ฉบบัท่ีลงนามแล้วเข้ามาในระบบ E-Trader แล้ว Save โดยไม่ต้องนําส่ง

แบบคาํขอฉบบัจริงมาท่ีตลาดหลกัทรพัย ์(Upload แบบฟอรม์ดงักล่าว เฉพาะกรณีเปลีย่นแปลงคาํนําหน้า

ชือ่ ชือ่ และ/หรือนามสกลุเท่านัน้) 

 

4. Menu Inactive Trader Request (ย่ืนคาํขอเพิกถอนเจ้าหน้าท่ีรบัอนุญาต) 

ใช้สําหรบัเพกิถอน Trader ของบรษิัทสมาชิก (เฉพาะบุคคลที่ Active อยู่ในบรษิัทสมาชกินัน้ๆ เท่านัน้) และบรษิัท

สมาชกิสามารถ Update/แกไ้ข และ Cancel Request ขอ้มลูการยืน่คาํขอดงักลา่วได ้โดยหน้าจอจะมลีกัษณะดงัน้ี 

 

1. เลอืก Menu Request  Inactive Trader Request 
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2. กรอกหมายเลขบตัรประจําตัวประชาชน/Passport No. ของพนักงานที่บริษัทต้องการเพิกถอน ซึ่งหากบุคคลดงักล่าว 

เป็น Trader ของ Selling Agent ของบรษิทัสมาชกิตลาด TFEX จะตอ้งระบุ Selling Agent Name ดว้ย  OK 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอ Inactive Trader Request โดยแสดงข้อมูลปัจจุบันของ Trader รายที่ค้นหาตามหมายเลขบัตร

ประชาชนนัน้ ตามรปูดา้นลา่งน้ี 

 
 

หน้าจอ Equity & Bond 

หน้าจอ TFEX 

หน้าจอ Equity & Bond 
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4. กรอกรายละเอยีดตามรปูดา้นบน [ระบุความผดิความเสยีหาย (หากม)ี เฉพาะตลาด Equity & Bond เทา่นัน้] 

5. เมือ่กรอกขอ้มลูถกูตอ้ง ครบถว้นเรยีบรอ้ยแลว้จะมปีุ่ มดา้นลา่งหน้าจอ 4 ปุ่ ม ใหด้าํเนินการแลว้แต่กรณี ดงัน้ี 

 
 

 

 

 เลอืกปุ่ ม Save เมื่อต้องการบนัทกึขอ้มูลเขา้ระบบ ระบบจะถามว่า “ต้องการบนัทกึขอ้มูลเขา้ระบบหรอืไม่?” ตอบ OK 

เพื่อบนัทกึขอ้มูลเขา้ระบบ และระบบจะแจง้ว่า “บนัทกึขอ้มูลเขา้ระบบเรยีบรอ้ยแลว้ สามารถพมิพร์ายงานไดท้ี ่Menu 

Report หมายเหตุ : รายการคําขอน้ียงัไม่ไดนํ้าส่งมายงัตลาดหลกัทรพัย ์หากต้องการยื่นคําขอ โปรดเลอืก Submit to 

SET” ซึง่หากเลอืกปุ่ ม Save แลว้จะตอ้ง Submit to SET อกีครัง้หนึง่เพือ่นําสง่ขอ้มลูคาํขอต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 เลือกปุ่ ม Submit to SET เมื่อต้องการ Save ข้อมูลเข้าระบบ และนําส่งข้อมูลคําขอต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในคราว

เดยีวกนั ระบบจะถามวา่ “ตอ้งการยื่นแบบคาํขอต่อ ตลาดหลกัทรพัยฯ์หรอืไม?่” หาก OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้

ยืน่แบบคาํขอเรยีบรอ้ยแลว้ สามารถพมิพร์ายงานไดท้ี ่Menu Report”  

 เลือกปุ่ ม Cancel Request เมื่อต้องการยกเลิกคําขอนัน้ ระบบจะแจ้งเตือนว่า “แบบคําขอจะถูกลบออกจากระบบ 

อย่างถาวร ท่านตอ้งการจะดําเนินการต่อหรอืไม่” เมื่อกด OK ระบบจะ Confirm ว่า “ไดท้ําการลบคําขอออกจากระบบ

เรยีบรอ้ยแลว้” ซึง่ระบบจะลบคาํขอนัน้ออกจากระบบเป็นการถาวร  

หมายเหตุ : หากบริษัทต้องการเข้าไปค้นหาข้อมูลคําขอที่ถูกยกเลิกไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลคําขอดังกล่าว 

โดยมสีถานะแจง้ว่า “Cancelled by....(Trader, Broker, SET) จนกว่าตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะลบคําขอดงักล่าวออกจาก

ระบบบรษิทัจงึจะกรอกขอ้มลูคาํขอดงักลา่วไดอ้กี 

 เลอืกปุ่ ม Clear เมือ่ตอ้งการลา้งขอ้ความในแบบฟอรม์คาํขอทัง้หมด 

 สัง่พิมพ ์“หนังสือขอเพิกถอนเจ้าหน้าท่ีรบัอนุญาตออกจากระบบซ้ือขายหลกัทรพัย”์ (ตลาด Equity & Bond 

ตวัอย่างตามเอกสารแนบ 4) หรือแบบคาํขอเพิกถอนฯ (ตลาด TFEX ตวัอย่างตามเอกสารแนบ 8) ท่ี Menu 

Report ลงนามโดยผู้มีอาํนาจลงนามของบริษทั และประทบัตราบริษัท (ตามทีร่ะบุไว้ในหนังสือรบัรอง หรือ

บริษัทสมาชิกโปรดย่ืนคําขอเพิกถอนการขึน้ทะเบียนเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาต (Trader ID) และ Upload หนงัสือขอเพิกถอนเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาตออกจาก

ระบบซือ้ขายภายในระยะเวลาท่ีตลาดกําหนด 

หน้าจอ TFEX 
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หนังสือมอบอาํนาจของบริษทั) Upload File ฉบบัท่ีลงนามแล้วเข้ามาในระบบ E-Trader แล้ว Save โดยไม่ต้อง

นําส่งแบบคาํขอฉบบัจริงมาท่ีตลาดหลกัทรพัย ์

 

6. Menu Authorized Person (รายช่ือผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทัสาํหรบัแสดงในแบบคาํขอ) 

 ใช้ในกรณีเพิ่มรายชื่อ, แก้ไข/เปลี่ยนแปลง และกําหนดรายชื่อผู้มีอํานาจลงนามของบริษัท (Authorized Person)  

ที่จะให้ปรากฏชื่อในแบบคําขอต่างๆ เพื่อสัง่พมิพ์จากระบบโดยอตัโนมตั ิเพื่อให้ผู้มอีํานาจลงนามดงักล่าวลงนาม โดยจะต้อง

กาํหนดรายชื่อผูม้อีาํนาจลงนามทัง้ 2 ตลาด ซึง่มหีน้าจอการใชง้านเหมอืนกนั ดงัน้ี 

 

 เลอืก Menu Request  Authorized Person 

 
 

 
1. กรอกขอ้มลูรายชื่อผูม้อีาํนาจลงนามใหค้รบถว้น  (กรอกไดม้ากทีส่ดุ 10 คน)  

 

หน้าจอ Equity & Bond 

หน้าจอ TFEX 
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2. หากตอ้งการใหบุ้คคลใดปรากฏชื่อในแบบคาํขอทุกประเภท ใหค้ลกิ  Yes ใน Field ใชส้าํหรบัแสดงในแบบคาํขออตัโนมตั ิ

(กาํหนดไดม้ากทีส่ดุ 2 คน) 

3. คลกิปุ่ ม Add to list รายชื่อของบุคคลทีก่รอกจะปรากฏในตาราง ดงัน้ี 

 
 

4. หากตอ้งการเปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขขอ้มลูของบุคคลใดในตาราง ใหค้ลกิปุ่ ม Edit ดา้นหลงัชื่อของบุคคลนัน้ แลว้เปลีย่นแปลง

ขอ้มลูตามทีต่อ้งการแลว้ คลกิปุ่ ม Add to list 

5. หากตอ้งการลบขอ้มลูของบุคคลใดออก ใหค้ลกิปุ่ ม Delete ดา้นหลงัชื่อของบุคคลนัน้ในตาราง 

6. คลกิปุ่ ม Save เมื่อต้องการบนัทกึขอ้มูลเขา้ระบบ ซึ่งระบบจะถามว่า “ต้องการบนัทกึขอ้มูลเขา้ระบบหรอืไม่?” ตอบ OK 

ระบบจะ Confirm วา่ “บนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบเรยีบรอ้ยแลว้”  

ทัง้น้ีบริษัทสมาชิกจะต้องนําส่งสําเนาหนังสือรบัรอง หรือหนังสือมอบอํานาจท่ีสําเนามาจากฉบบัจริง  

(ฉบบัท่ีติดอากรแสตมป์) มาให้ตลาดหลกัทรพัย ์และหากมีการเปล่ียนแปลงผู้มีอาํนาจลงนามดงักล่าว บริษทัสมาชิก

จะต้องนําส่งสาํเนาเอกสารการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมาให้ตลาดหลกัทรพัยด้์วย 

 

Menu Submit to SET (ย่ืนแบบคาํขอต่อตลาดหลกัทรพัย)์  

 ใช้สําหรบัค้นหาคําขอประเภทต่างๆ ที่มสีถานะ  Waiting (Save ค้างไวใ้นระบบ ยงัไม่ได้ Submit to SET) เพื่อนําส่ง  

คาํขอเหลา่นัน้ไปยงัตลาดหลกัทรพัยฯ์ และตลาด TFEX โดยมวีธิกีารใชง้าน ดงัน้ี   

 เลอืก Menu Submit to SET ปรากฏหน้าจอตามรปูดา้นลา่งน้ี 
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 คน้หาขอ้มูลคําขอตาม Field ที่ต้องการ และกําหนดเงื่อนไขการเรยีงลําดบัขอ้มลู คลกิปุ่ ม Search แลว้ขอ้มูลของบุคคล 

ทีต่อ้งการคน้หาจะปรากฏทีต่ารางแสดงผลดา้นลา่งหน้าจอตามตวัอยา่งดา้นลา่งน้ี   

 

 
 

 

 หากตอ้งการพมิพข์อ้มลูตามตารางแสดงผลใหค้ลกิทีปุ่่ ม  ดา้นบนตารางดา้นขวามอื จะแสดงขอ้มลูในตารางเพิม่เตมิ

ในสว่นของคาํนําหน้าชื่อ และชื่อ-สกุลภาษาองักฤษ  และสามารถพมิพข์อ้มลูดงักลา่วออกมาไดใ้นรปูแบบ Report  ได ้

 หากต้องการ Export ข้อมูลตามตารางแสดงผลไปยงัโปรแกรม Excel ให้คลิกที่ปุ่ ม  ด้านบนตารางด้านขวามือ  

จะแสดงขอ้มูลในตารางเพิม่เตมิในสว่นของคํานําหน้าชื่อ และชื่อ-สกุลภาษาองักฤษอยู่ในโปรแกรม Excel  แลวั Save 

เปลีย่นนามสกุลเป็น .xls   

 หากตอ้งการดรูายละเอยีดคาํขอของบุคคลใดใหค้ลกิ More ในชอ่งรายละเอยีดดา้นหลงัชื่อบุคคลนัน้ในตารางแสดงผล  

 ปรากฏหน้าจอคาํขอตามประเภทคาํขอทีเ่ลอืกของบุคคลดงักล่าว พรอ้มเอกสารที ่Upload  เขา้มา ตามตวัอยา่งดงัน้ี 

 

 
 ตรวจสอบรายละเอยีดความถกูตอ้ง ครบถว้น ของขอ้มลูทัง้ในคาํขอ  และ Upload File  

 เลือกปุ่ ม Submit to SET ระบบจะถามว่า “ต้องการยื่นแบบคําขอต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯหรือไม่?” หาก OK ระบบจะ 

Confirm วา่ “ไดย้ืน่แบบคาํขอเรยีบรอ้ยแลว้ สามารถพมิพร์ายงานไดท้ี ่Menu Report”  

 เลอืกปุ่ ม Close เมือ่ตอ้งการออกจากหน้าจอน้ี 

 

Menu Inquiry (ค้นหาข้อมูล และสถานะคาํขอ) 

 ใช้สําหรับค้นหาข้อมูลการยื่นคําขอเกี่ยวกับทะเบียน Trader ของบริษัททัง้หมดทุกสถานะคําขอ คือ  Waiting 

(Save ไว้ในระบบ แต่ยงัไม่ Submit to SET) และคําขอที่ Submit to SET แล้ว คือ  สถานะ Received, Processing, Pending, 

Approved, Disapproved, Cancelled by ....... (Trader, broker, SET แลว้แต่กรณี) 

  

ขัน้ตอนการใช้งาน Menu Inquiry มีดงัน้ี  

• เลอืก Menu Inquiry 
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• คน้หาขอ้มลูคําขอตาม Field ที่ต้องการ คลกิปุ่ ม  Search  แลว้ขอ้มูลของบุคคลที่ต้องการค้นหาจะปรากฏที่ตารางแสดงผล

ดา้นลา่งตามรปูน้ี 

 

 

 
 

• หากต้องการพมิพ์ขอ้มูลตามตารางแสดงผลให้คลกิที่ปุ่ ม  ด้านบนตารางด้านขวามอื จะแสดงขอ้มูลในตารางเพิม่เติม 

ในสว่นของคาํนําหน้าชื่อ และชื่อ-สกุลภาษาองักฤษ และสามารถพมิพข์อ้มลูดงักลา่วออกมาไดใ้นรปูแบบ Report 

• หากต้องการ Export ข้อมูลตามตารางแสดงผลไปยังโปรแกรม Excel ให้คลิกที่ปุ่ ม  ด้านบนตารางด้านขวามือ  

จะแสดงข้อมูลในตารางเพิ่มเติมในส่วนของคํานําหน้าชื่อ และชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษอยู่ในโปรแกรม Excel แล้ว Save  

เปลีย่นนามสกุลของ File เป็น .xls   

• ดูที่ Column สถานะคําขอ หากเป็นสถานะ Approved หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ อนุมตัคิําขอนัน้แล้ว และระบบจะแจ้ง 

Trader  ID (Column Trader ID) และ วนัทีม่ผีลในระบบซือ้ขาย (Column Eff. Date) ใหท้ราบ 

• หากต้องการดูรายละเอียดคําขอของบุคคลใดให้คลิก More ในช่องรายละเอียดด้านหลงัชื่อบุคคลนัน้ จะปรากฏหน้าจอ 

ตามประเภทคาํขอของบุคคลทีเ่ลอืก พรอ้มแสดงสถานะคาํขอ ตามตวัอยา่งดงัน้ี 

 
ซึง่ขอ้มลูสถานะของทุกคาํขอจะมคีวามหมาย ดงัน้ี  

สถานะคาํขอ ความหมายของสถานะคาํขอ 

Waiting Save คาํขอคา้งไวใ้นระบบ ยงัไมไ่ด ้Submit to SET (ยงัไมไ่ดนํ้าสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์) 

Received ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัคาํขอแลว้   

Processing อยูร่ะหวา่งตรวจสอบความครบถว้นของเอกสาร หรอืขอ้ขดัขอ้งต่างๆ (โดยหากขาดเอกสาร หรอืมี

ขอ้ขดัขอ้งประการใด ตลาดหลกัทรพัยฯ์จะแจง้ผา่นระบบ เพื่อใหบ้รษิทัสมาชกิทราบ และดาํเนินการแกไ้ข 

หรอื Upload เอกสารทีต่อ้งการเพิม่เตมิเขา้มาในระบบ) 

Pending อยูร่ะหวา่งพจิารณาคุณสมบตัขิองผูย้ ืน่คาํขอ  

Approved อนุมตัคิาํขอ [โดยจะแจง้ Trader ID และวนัทีม่ผีลในระบบซือ้ขาย (Effective Date) ใหท้ราบ] 
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Disapproved ไมอ่นุมตักิารขึน้ทะเบยีน  โดยจะแจง้เหตุผลใหท้ราบดว้ย 

Cancelled by …. ยกเลกิการยืน่คาํขอ (โดยจะแจง้วา่คาํขอนัน้ถกูยกเลกิโดย Trader, Broker หรอื ตลาดหลกัทรพัย)์ 

• หากต้องการพมิพ์ “แบบแสดงรายละเอียดประจําตวัเจ้าหน้าที่รบัอนุญาต” ของบุคคลที่เลือก ให้คลิกที่ปุ่ ม “พมิพ์ข้อมูล 

Trader” ระบบจะแสดง “แบบแสดงรายละเอยีดประจําตวัเจา้หน้าทีร่บัอนุญาต” ของบุคคลดงักล่าว แลว้คลกิทีปุ่่ ม  หรอื

“กดเพือ่พมิพ”์ ดา้นบนขวามอื   

 

Menu Report (พิมพแ์บบคาํขอ) 

   เป็นหน้าจอสาํหรบัคน้หาขอ้มลูการยืน่คาํขอเกีย่วกบัทะเบยีน Trader ของบรษิทัทัง้หมดทีส่ง่เขา้มาในระบบ E-Trader  

เพือ่พมิพแ์บบฟอรม์คาํขอตามทีต่ลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

 

ขัน้ตอนการใช้งาน Menu Report มีดงัน้ี 

1. เลอืก Menu Report 

2. ปรากฏหน้าจอ Report  ดงัน้ี 

 
 

สว่นหน้าจอ  TFEX จะมลีกัษณะการทาํงานเหมอืนหน้าจอ Equity & Bond ทุกอยา่ง แต่จะเพิม่ Field สาํหรบัคน้หาเพิม่เตมิ ตาม

รปูดา้นลา่งน้ี  

 
 

3. ค้นหาข้อมูลคําขอตาม Field ที่ต้องการ คลิกปุ่ ม  Search  ข้อมูลของบุคคลที่ค้นหาจะปรากฏที่ตารางแสดงผลด้านล่าง 

(ตวัอยา่งตามรปูดา้นลา่งน้ี) 

หน้าจอ Equity & Bond 

หน้าจอ TFEX 
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4. หากต้องการพมิพ์ขอ้มูลตามตารางแสดงผลให้คลกิที่ปุ่ ม  ด้านบนตารางด้านขวามอื จะแสดงขอ้มูลในตารางเพิม่เติม 

ในสว่นของคาํนําหน้าชื่อ และชื่อ-สกุลภาษาองักฤษ และสามารถพมิพข์อ้มลูดงักลา่วออกมาไดใ้นรปูแบบ Report 

5. หากต้องการ Export ข้อมูลตามตารางแสดงผลไปยังโปรแกรม Excel ให้คลิกที่ปุ่ ม  ด้านบนตารางด้านขวามือ  

จะแสดงข้อมูลในตารางเพิ่มเติมในส่วนของคํานําหน้าชื่อ และชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษอยู่ในโปรแกรม Excel และ Save  

เปลีย่นนามสกุลของ File เป็น .xls   

6. หากตอ้งการพมิพแ์บบฟอรม์คาํขอของบุคคลใดใหค้ลกิคาํวา่ “พมิพ”์  ดา้นหลงัชื่อบุคคลนัน้ จะปรากฏแบบฟอรม์ตามประเภท

คาํขอของบุคคลทีเ่ลอืก  

7. หากตอ้งการพมิพแ์บบฟอรม์คาํขอนัน้ใหค้ลกิทีปุ่่ ม “กดเพือ่พมิพ”์ ดา้นบนขวามอื  
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ระบบ E-Trader ส่ง Auto Mail แจ้งบริษทัสมาชิก  

กรณีท่ีตลาดหลกัทรพัยข์อเอกสารเพ่ิมเติมจากบริษทัสมาชิกหรือบริษทัสมาชิกส่งเอกสารไม่ครบถ้วน 

  

กรณีตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด Status Processing เพือ่แจง้ใหบ้รษิทัสมาชกิตรวจสอบขอ้มลูและดาํเนินการเปลีย่นแปลง/

แกไ้ข/นําสง่เอกสารเพิม่เตมิ ผา่นระบบ E-Trader ตามตวัอยา่งดงัน้ี 

ตวัอย่าง  Auto Mail ทีบ่รษิทัสมาชกิจะไดร้บัจากระบบ E-Trader กรณีตลาดหลกัทรพัยข์อเอกสารเพิม่เตมิหรอืบรษิทั

สมาชกิสง่เอกสารไมค่รบถว้น 

 
ตามตวัอยา่งขา้งตน้น้ีตลาดหลกัทรพัยต์อ้งการใหบ้รษิทัสมาชกิ Upload หนงัสอืขอเพกิถอนของคุณสมชาย ทดสอบ ตลาด Equity 

& Bond ในระบบ E-Trader โดยบรษิทัสมาชกิต้องเขา้ไป Upload หนังสอืขอเพกิของบุคคลดงักล่าวผ่านระบบ E-Trader ตามที ่

ตลาดหลกัทรพัยแ์จง้ไป 
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ประเภทของ Trader ID 

  

Trader ID ของตลาดตราสารทุน และตราสารหน้ี (Equity & Bond) 

 Trader ID ของตลาดตราสารทุน และตราสารหน้ี (Equity & Bond) ประกอบดว้ยตวัเลข 4 หลกั หรอืตวัอกัษร

ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ตามดว้ยตวัเลข 3 หลกั เชน่ 1234, A123 เป็นตน้ สามารถสง่คาํสัง่ซือ้ขายไดท้ัง้ตลาดตราสารทุน และ

ตลาดตราสารหน้ี 

 

Trader ID ของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (TFEX) 

 เจ้าหน้าที่รบัอนุญาตของบรษิทัสมาชกิประเภท Full Member จะได้รบัหมายเลขประจําตวัเจ้าหน้าที่รบัอนุญาต 
เป็น DXXXX (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ “D” ตามด้วยตวัเลข 4 หลกั หรอืตามด้วยตวัอกัษรและตวัเลข 4 หลกั  
เชน่ D1234, DA123 เป็นตน้) สามารถปฏบิตังิานเพือ่ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าไดทุ้กประเภท  

 เจ้าหน้าที่รบัอนุญาตของบรษิทัสมาชกิประเภท Precious Metal Related Agent และเจ้าหน้าที่รบัอนุญาตที่เป็น
พนกังานของ Selling Agent ทีป่ฏบิตังิานใหก้บับรษิทัสมาชกิ จะไดร้บัหมายเลขประจาํตวัเจา้หน้าทีร่บัอนุญาตเป็น 
GXXXX (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ “G” ตามดว้ยตวัเลข 4 หลกั เชน่ G1234, G5678 เป็นตน้) สามารถปฏบิตังิาน 

เพือ่ซือ้ขายไดเ้ฉพาะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีอ่า้งองิกบัโลหะมคีา่เทา่นัน้ 

 

ข้อมลูท่ีควรทราบเพ่ิมเติมเก่ียวกบัระบบ 

 

 บรษิทัสมาชกิจะตอ้งขอ User Name และ Password ระบบ SCP ทัง้ของ Level 1 และ Level 2 ที ่User Admin ระบบ SCP 

ของบรษิทั (ทัง้หมดไมเ่กนิ 15 User) 

 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้มูลคําขอ และ File ที่ Upload ทุกประเภทในระบบ E-Trader สามารถแก้ไขได้ทุกสถานะคําขอ  

คอื Waiting, Received Processing และ Pending (สถานะก่อนทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์จะ Approve) โดยดาํเนินการดงัน้ี 

1. หากยงัไมนํ่าสง่คาํขอต่อตลาดหลกัทรพัย ์(Waiting = Save ขอ้มลูไวใ้นระบบ แต่ยงัไม ่Submit to SET)  

 เ ข้ า  Menu Request เ ลื อ ก  Individual Trader Request ห รือ  Designated Trader Request ห รือ อื่ น ๆ  

(แลว้แต่กรณี) แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูทีต่อ้งการ แลว้คลกิปุ่ ม Save  และดาํเนินการต่อได ้2 วธิ ีดงัน้ี 

วธิทีี ่1 : คลกิปุ่ ม Submit to SET ทีด่า้นลา่งหน้าจอคาํขอนัน้ (Menu Request) หรอื 

วธิทีี ่2 : เลอืก Menu Submit to SET แลว้เลอืกคําขอของบุคคลทีแ่กไ้ขขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ แลว้คลกิ More 

จะแสดงขอ้มลูคาํขอของบุคคลนัน้ แลว้คลกิปุ่ ม Submit to SET ทีด่า้นลา่งหน้าจอคาํขอนัน้ 

 2.   หากนําส่งคําขอต่อตลาดหลกัทรพัย์แล้ว (Submit to SET แล้ว = สถานะคําขอเป็น Received, Processing และ 

Pending)  

  เ ข้ า  Menu Request เ ลื อ ก  Individual Trader Request ห รือ  Designated Trader Request ห รือ อื่ น ๆ  

(แลว้แต่กรณี) แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูทีต่อ้งการ แลว้คลกิปุ่ ม Save   

 การยกเลกิคาํขอ (Cancel Request)  

 บริษัทสมาชิกสามารถยกเลิกคําขอทุกคําขอได้ทุกสถานะคําขอ คือ Waiting, Received, Processing และ 

Pending  

 กรณีบริษัทสมาชิกยกเลิกคําขอ (Cancelled Request)  แล้วต้องการยื่นคําของบุคคลนั ้นใหม่ทันที  

ตอ้งแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยล์บขอ้มลูคาํขอที ่Cancelled นัน้ออกจากระบบก่อนจงึจะยืน่ใหมไ่ด)้   

 ตลาดหลกัทรพัยจ์ะเกบ็ขอ้มลูคาํขอต่างๆ ไวใ้หบ้รษิทัสมาชกิคน้หาขอ้มลูในระบบยอ้นหลงั 5 ปี นบัจากวนัทีปั่จจุบนั 
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วิธีการตอบกลบัของตลาดหลกัทรพัย ์(Equity & Bond Trader และ TFEX Trader) 

ระบบ E-Trader จะส่ง Auto E-Mail แจ้งให้บรษิทัสมาชกิทราบทนัททีี่ตลาดหลกัทรพัย์อนุมตัิคําขอเกี่ยวกบัทะเบียน

เจา้หน้าทีร่บัอนุญาต เพือ่ใหบ้รษิทัสมาชกิเขา้ไปตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิในระบบ E-Trader ตามตวัอยา่ง ดงัน้ี  

 

ตวัอย่าง  E-Mail ท่ีบริษทัสมาชิกจะได้รบัจากระบบ E-Trader 

 

 
 

ขัน้ตอนการเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมในระบบ E-Trader มีดงัน้ี  

 เขา้ระบบ E-Trader  

 เลอืก Menu Inquiry 

 ค้นหาข้อมูลคําขอตาม Field ที่ต้องการ คลิกปุ่ ม  Search จะปรากฎข้อมูลของบุคคลที่ต้องการในตาราง

แสดงผลดา้นลา่งน้ี 

 

 

 ดูที่ Column “สถานะ” หากแสดงข้อความ “Approved” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติคําขอนัน้แล้ว  

และระบบจะแจง้ Trader  ID (Column Trader ID) และ วนัทีม่ผีลในระบบซือ้ขาย (Column Eff Date) ใหท้ราบ 

 หากต้องการดูรายละเอียดคําขอของบุคคลใดให้คลิ๊ก More ด้านหลังชื่อของบุคคลนัน้ จะปรากฎข้อมูล 

ตามดา้นลา่งน้ี 
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อตัราค่าธรรมเนียมในการขอขึน้ทะเบียนเจ้าหน้าท่ีรบัอนุญาต 
 

 เจ้าหน้าท่ีรบัอนุญาตของตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารหน้ี (Equity & Bond) : ค่าธรรมเนียมการขอขึน้ทะเบยีน 

535 บาท ต่อบุคคลต่อครัง้ (รวมภาษมีลูคา่เพิม่แลว้)  

 เจ้าหน้าท่ีรบัอนุญาตของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (TFEX) : ค่าธรรมเนียมการขอขึน้ทะเบยีน 1,040 บาท ต่อบุคคล

ต่อครัง้ (รวมภาษมีลูคา่เพิม่ และหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยแลว้) โดยมรีายละเอยีดการคาํนวณ ดงัน้ี 

 จาํนวน VAT รวม 

คา่ธรรมเนียมการขอแต่งตัง้เจา้หน้าทีร่บัอนุญาต 1,000.-  70.-  1,070.-  

หกั ภาษ ีณ ทีจ่่าย 3% (1,000 x 3%) *   30.-  

รวมจาํนวนเงินท่ีต้องชาํระ   1,040.-  

* หกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3% กรณีการจา่ยเงนิต่อครัง้ ตัง้แต่ 1,000 บาท ขึน้ไป ซึง่บรษิทัสมาชกิจะตอ้งนําสง่หนงัสอืรบัรองหกั

ภาษ ีณ ทีจ่า่ยใหต้ลาดหลกัทรพัย ์(ฝ่ายการเงนิและบญัช)ี ดว้ย 

 

วิธีการชาํระเงินค่าธรรมเนียม 

 

ตลาดหลกัทรพัยจ์ะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมในการขอขึน้ทะเบยีนเจา้หน้าทีร่บัอนุญาตตลาด Equity & Bond และตลาด TFEX  

เป็นรายเดอืน ซึง่เป็นการเรยีกเกบ็ยอ้นหลงั โดยมขี ัน้ตอนการปฏบิตังิาน ดงัน้ี 

1. ตลาดหลกัทรพัย ์(ฝ่ายบญัช)ี จะนําส่งใบแจง้หน้ีค่าธรรมเนียมในการขึน้ทะเบยีน Trader ของเดอืนที่ผ่านมาให้บรษิทั

สมาชกิทาง E-Mail ในวนัทาํการแรกของทุกเดอืน 

2. บรษิทัสมาชกินําใบแจง้การชาํระเงนิ (Bill Payment) ทีแ่นบมากบัใบแจง้หน้ี พรอ้มเชค็ หรอืเงนิสดไปชาํระผ่านธนาคาร

ทีร่ะบุ ภายใน 7 วนั หลงัจากไดร้บัใบแจง้หน้ี 

3. กรณีเป็นการชําระค่าธรรมเนียมในการขอขึ้นทะเบียน TFEX Trader ให้นําส่งหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย 

มาทีฝ่่ายการเงนิและบญัช ีชัน้ 17 อาคารตลาดหลกัทรพัย ์

4. ตลาดหลกัทรพัย์นําส่งใบเสร็จรบัเงนิให้บรษิัทสมาชิกทางไปรษณีย์ภายใน 7 วนัหลงัจากได้รบัชําระเงนิ หรือหาก    

บรษิทัสมาชกิมคีวามประสงคจ์ะมารบัดว้ยตนเอง สามารถตดิต่อขอรบัไดท้ีฝ่่ายบญัช ีชัน้ 17 หรอืตดิต่อสอบถามที่คุณ

กนัตล์ลติา รกัวรตย)์ โทร 02-009-9000 ต่อ 9693  

รายช่ือผูป้ระสานงาน  

 เกีย่วกบัใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกาํกบัภาษ ีตดิต่อ คุณกนัตล์ลติาโทร. 02-009-9000 ต่อ 9693 

 เกีย่วกบัใบแจง้หน้ี ตดิต่อ คุณปัทมา โทร.02-009-9000 ต่อ 9690 และ คุณพสิษิฐ ์โทร. 02-009-9000 ต่อ 9691  
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วิธีตรวจสอบรายช่ือ Trader ท่ีบริษทัย่ืนขอขึน้ทะเบียนเพ่ือชาํระค่าธรรมเนียม 

 

บรษิทัสมาชกิสามารถตรวจสอบรายชื่อ Trader ทีย่ืน่ขอขึน้ทะเบยีนยอ้นหลงัเป็นรายเดอืน เพือ่ชาํระคา่ธรรมเนียมไดต้าม 

ตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ตวัอย่าง เชน่ ตอ้งการหารายชื่อ Trader ตลาด Equity & Bond ทีย่ืน่ขอขึน้ทะเบยีนในเดอืนมกราคม 2013 ดาํเนินการ ดงัน้ี 

• เขา้ระบบ E-Trader  

• เลอืก Menu Inquiry ทีห่น้าจอ Equity & Bond  

• ระบุวนัทีย่ ืน่คาํขอเป็น 1 - 31 ม.ค. 2013  

• เลอืกประเภทรายการเป็น แต่งตัง้ 

• คลกิปุ่ ม  Search  แลว้ขอ้มลูทีต่อ้งการคน้หาจะแสดงผลเป็นตารางดา้นลา่ง ตามรปูน้ี 

 
ซึง่ตามตวัอยา่งน้ีบรษิทัจะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมในการขอแต่งตัง้Trader ตลาด Equity & Bond ในเดอืน ม.ค. 2013 ทัง้สิน้

จาํนวน 5 ราย  

• หากต้องการพมิพ์ขอ้มูลตามตารางแสดงผลให้คลกิที่ปุ่ ม  ด้านบนตารางด้านขวามอื จะแสดงขอ้มูลในตารางเพิม่เติม 

ในสว่นของคาํนําหน้าชื่อ และชื่อ-สกุลภาษาองักฤษ และสามารถพมิพข์อ้มลูดงักลา่วออกมาไดใ้นรปูแบบ Report 

• หากต้องการ Export ข้อมูลตามตารางแสดงผลไปยังโปรแกรม Excel ให้คลิกที่ปุ่ ม  ด้านบนตารางด้านขวามือ  

จะแสดงข้อมูลในตารางเพิ่มเติมในส่วนของคํานําหน้าชื่อ และชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษอยู่ในโปรแกรม Excel แล้ว Save 

เปลีย่นนามสกุลของ File เป็น .xls   

• การคน้หารายชื่อ Trader ตลาด TFEX มลีกัษณะเชน่เดยีวกนักบัการคน้หาในหน้าจอของตลาด Equity & Bond  

 

กรณีทีบ่รษิทัสมาชกิตอ้งการคน้หาขอ้มลูการยื่นคาํขอรายบุคคลทีต่ลาดหลกัทรพัย ์Approved ผ่านระบบแลว้ สามารถคน้หา

ไดต้ามตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ตัวอย่าง เช่น ต้องการหารายชื่อ Trader ตลาด Equity & Bond ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนตามวันที่ Effective date ตัง้แต่ว ันที่  

1 ม.ค.-  30 ม.ิย. 2017 ดาํเนินการดงัน้ี 

 เขา้ระบบ E-Trader  

 เลอืก Menu Inquiry ทีห่น้าจอ Equity & Bond 

 ระบุวนัที ่Effective จากวนัที ่1 ม.ค. 2017 ถงึ 30 ม.ิย. 2017 

หน้าจอ Equity & Bond 
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 เลอืกประเภทรายการเป็น แต่งตัง้ 

 คลกิปุ่ ม Search แลว้ขอ้มลูทีต่อ้งการคน้หาจะแสดงผลเป็นตารางดา้นลา่ง ตามรปูน้ี 

 

 

 

ซึ่งตามตวัอย่างขา้งต้นน้ีตลาดหลกัทรพัย์อนุมตัิคําขอแต่งตัง้ Trader ตลาด Equity & Bond ตัง้แต่วนัที่ 1 ม.ค. - 30 ม.ิย. 

2017 ทัง้สิน้จาํนวน 3 ราย 

 หากตอ้งการพมิพข์อ้มลูตามตารางแสดงผลใหค้ลกิทีปุ่่ ม  ดา้นบนตารางดา้นขวามอื จะแสดงขอ้มลูในตารางเพิม่เตมิ

ในสว่นของคาํนําหน้าชื่อ และชื่อ-สกุลภาษาองักฤษ และสามารถพมิพข์อ้มลูดงักลา่วออกมาไดใ้นรปูแบบ Report 

 หากต้องการ Export ขอ้มูลตามตารางแสดงผลไปยงัโปรแกรม Excel ใหค้ลกิที่ปุ่ ม     ด้านบนตารางด้านขวามอื  

จะแสดงข้อมูลในตารางเพิ่มเติมในส่วนของคํานําหน้าชื่อ และชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษอยู่ในโปรแกรม Excel  

แลว้ Save เปลีย่นนามสกุลของ File เป็น .xls   

 การคน้หารายชื่อ Trader ตลาด TFEX มลีกัษณะเชน่เดยีวกนักบัการคน้หาในหน้าจอของตลาด Equity & Bond  

 

ข้อกาํหนดท่ีเก่ียวข้อง 

 

1. เจ้าหน้าท่ีรบัอนุญาตของตลาดตราสารทนุ และตลาดตราสารหน้ี (Equity & Bond) 

 ประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในระบบการซือ้ขาย พ.ศ. 2555 

https://www.set.or.th/dat/content/rule/th/SET_TH(Bor.Sor-Saw01-28)_Eff01072018.pdf    

หรือ  www.set.or.th  กฎเกณฑ์ /การกํ ากับ   กฏเกณฑ์ที่ เกี่ ยวข้อง   กฏเกณฑ์แยกตามประมวล 

 สว่นทีเ่กีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ บุคคลในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ประกาศฯ บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในระบบ

ซือ้ขาย พ.ศ. 2555 
  

2. เจ้าหน้าท่ีรบัอนุญาตของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (TFEX) 

 ขอ้บงัคบัของตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าหมวด 700  บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในระบบการซือ้ขาย สามารถดขูอ้มลูไดท้ี ่

https://www.set.or.th/dat/content/rule/th/THTFEXRegulations700Eff20032018.pdf หรอื 

http://www.tfex.co.th/th กฎเกณฑ ์--> ขอ้บงัคบัและวธิปีฏบิตั ิ--> หมวด 700 บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในระบบการซือ้ขาย 

 ประกาศและแนวทางปฏิบัติ  หรือ  http://www.tfex.co.th/th   กฎเกณฑ์ ประกาศและแนวทางปฏิบัติ  

 เจา้หน้าทีร่บัอนุญาต คูม่อืการปฏบิตังิานระบบ E-Trader  

  

https://www.set.or.th/dat/content/rule/th/SET_TH(Bor.Sor-Saw01-28)_Eff01072018.pdf
http://www.set.or.th/
https://www.set.or.th/dat/content/rule/th/THTFEXRegulations700Eff20032018.pdf
http://www.tfex.co.th/th
http://www.tfex.co.th/th
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แนวทางปฏิบติักรณีเจ้าหน้าท่ีรบัอนุญาตถกูลงโทษโดยการสัง่พกัการปฏิบติัหน้าท่ี 

 

ตลาดหลกัทรพัย์ได้ปรบัปรุงแนวทางปฏิบตัิกรณีเจ้าหน้าที่รบัอนุญาตถูกสัง่พกัการปฏิบตัิหน้าที่แนะนําการลงทุน 

จากสํานักงาน ก.ล.ต. น้อยกว่า 6 เดือน โดยบรษิัทสมาชิกสามารถร้องขอให้ตลาดหลกัทรพัย์ส ัง่ห้ามการปฏิบตัิหน้าที่ของ

เจา้หน้าทีร่บัอนุญาต รายดงักล่าวเป็นการชัว่คราวเท่ากบัระยะเวลาทีส่าํนักงาน ก.ล.ต. สัง่พกัการปฏบิตัหิน้าทีแ่นะนําการลงทุน 

แทนการเพกิถอนการขึน้ ทะเบยีนเจา้หน้าทีร่บัอนุญาต ทัง้น้ีเป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง บุคคลที่

เกี่ยวขอ้งในระบบการซื้อขาย พ.ศ. 2555 และขอ้บงัคบัของตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า หมวด 700 บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งในระบบ

การซือ้ขาย  
 

 

---------------------------------------------------------- 
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ตวัอยา่งแบบฟอรม์คาํขอ 

ประเภทต่างๆ 
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ตวัอยา่งเอกสารแนบ 1 
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ตวัอยา่งเอกสารแนบ 1.1 
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ตวัอยา่งเอกสารแนบ 1.2 
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ตวัอยา่งเอกสารแนบ 2 
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ตวัอยา่งเอกสารแนบ 3 
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ตวัอยา่งเอกสารแนบ 4 



 55 

 

 

 

 

 
 

ตวัอยา่งเอกสารแนบ 5 
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ตวัอยา่งเอกสารแนบ 5.1 
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ตวัอยา่งเอกสารแนบ 5.2 
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ตวัอยา่งเอกสารแนบ 6 
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ตวัอยา่งเอกสารแนบ 7 
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ตวัอยา่งเอกสารแนบ 8 
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การเพ่ิม User Name และ Password ของระบบ SCP เพ่ือผา่นไปใช้งานระบบ E-Trader 

  
 กรอก User Name และ Password ของ User Admin ระบบ SCP จะปรากฏหน้าจอ ดงัน้ี 

 

 
 

 คลกิที ่Menu User Profile (ดา้นซา้ยมอื) และเลอืก + Create New User จะปรากฏหน้าจอ ดงัน้ี 

 

 
 กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น แลว้ เลอืกวา่เป็น User ของ Broker หรอื Trader  

 คลกิปุ่ ม Add/Update 
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 คลกิปุ่ ม Save จะปรากฏ User Name และ Password ดงัน้ี 

 

 
 

 เมือ่นํา User Name และ Password มาใชใ้นครัง้แรกระบบบงัคบัใหเ้ปลีย่น Password 

 

 
 ระบบจะใหก้รอกขอ้มลูเบอรโ์ทรศพัท ์และวนัเกดิ 
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การตัง้ค่าในโปรแกรม Internet Explorer (IE) ท่ีบริษัทสมาชิกใช้งาน เพ่ือให้สามารถเข้าใช้งานระบบ E-Trader ได้

ตามปกติ 

 เขา้โปรแกรม Internet Explorer กดรปูเฟืองทีด่า้นขวาบน แลว้เลอืกเมนู Internet Options 

 
 

  เลอืกทีแ่ทบ็ Advanced แลว้เลื่อนลงมาดา้นล่างสดุ ตรวจสอบวา่คา่ “Use TLS 1.2” มกีารติก๊อยูห่รอืไม ่ถา้ไมม่ ีโปรดติก๊

ทีค่า่ดงักลา่ว แลว้กด OK 
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