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สรุปสาระสําคัญในการแก้ไขคู่มือระบบ E-Trader ครั%งที( 6 
 

ตลาดหลกัทรัพย์ได้ปรับปรุงระบบ E-Trader และเปลี�ยนแปลงวธีิการปฏิบตัิงานที�เกี�ยวข้อง เพื�อให้งานทะเบียนเจ้าหน้าที�รับ
อนญุาตมคีวามสะดวก รวดเร็ว และเพิ�มประสทิธิภาพในการให้บริการแก่สมาชิก ดงันี � 

1. เปลี�ยนแปลงวิธีการจดัสง่แบบคําขอแตง่ตั �งเจ้าหน้าที�รับอนญุาตของสมาชิก :  
เดิม : สมาชิกต้องนําสง่แบบคําขอแตง่ตั �งเจ้าหน้าที�รับอนญุาต เป็น Hard Copy 
ใหม ่: สมาชิกนําสง่แบบคําขอแตง่ตั �งเจ้าหน้าที�รับอนญุาตเป็น Soft File โดย Upload ผา่นระบบ E-Trader               

  (แบบคําขอที� Upload ต้องเป็นฉบบัที�ลงนามโดยผู้มีอาํนาจของบริษัทแล้ว) 
2. การเปลี�ยนแปลงหรือยกเลกิข้อมลูในระบบ E-trader : 

เดิม : กรณีที�สมาชิกสง่ข้อมลู Trader หรือสง่ File เข้ามาในระบบ E-Trader แล้ว และอยูร่ะหวา่งรอการ Approve จาก 
  ตลาดหลกัทรัพย์ หากตลาดหลกัทรัพย์กําหนดสถานะคําขอเป็น Pending สมาชิกจะไมส่ามารถแก้ไข/ยกเลกิ   
  ข้อมลูได้ หากสมาชิกต้องการแก้ไข/ยกเลกิ ต้องแจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์ดําเนินการ   

ใหม ่: สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมลู/File ที�ได้ Upload มาแล้ว หรือยกเลกิคําขอแตง่ตั �งได้เองผา่นระบบ E-trader  
  โดยไมต้่องให้ตลาดหลกัทรัพย์ดําเนินการแทน  

 
ทั �งนี � การเปลี�ยนแปลงวิธีปฏิบตังิานดงักลา่วจะเริ�มใช้ตั �งแตว่นัที� 13 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป  
สมาชิกสามารถดรูายละเอยีดในคูม่ือการปฏิบตัิงานระบบ E-Trader ที�ปรับปรุงแล้วได้ที� www.set.or.th � กฏเกณฑ์/การ
กํากบั � กฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง � Related Info � คูม่ือการปฏิบตัิงานระบบ E-Trader   
 
 

------------------------------------------ 
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คู่มือการปฏิบัตงิานระบบ E-Trader 
 

 ระบบ E-Trader เป็นระบบ Online ที�ใช้สําหรับยื�นคําขอ ติดต่อประสานงาน และรับ-ส่งเอกสาร เกี�ยวกับงานทะเบียน 
เจ้าหน้าที�รับอนุญาตในระบบซื �อขาย (Trader) ระหว่างตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กับบริษัทสมาชิกของตลาด
หลกัทรัพย์ และตลาดสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (สมาชิก) 

   

การ Setup PC ก่อนใช้งานระบบ E-Trader (Best View) 

 

� อยูที่�หน้า Desktop คลกิ Mouse ขวา เลอืก Properties  

� เลอืก Tap Setting  

� เลอืก Screen area เป็น 1024 by 768 pixels คลกิเลอืก Apply  

� เมื�อขึ �น Popup Display Properties คลกิเลอืก Ok  

� เมื�อขึ �น Popup Monitor Setting คลกิเลอืก Ok  
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วิธียื(นคาํขอเกี(ยวกับทะเบียน Trader ในระบบ E-Trader 

 
 กรณีที�ต้องการยื�นคาํขอขึ �นทะเบียน Trader สมาชิกสามารถดําเนินการได้ 2 วิธี คือ 
1. พนกังานที�บริษัทจะยื�นคําขอแตง่ตั �งเป็น Trader (Level 1) กรอกข้อมลูคําขอขึ �นทะเบียน แล้วสมาชิกเป็นผู้ตรวจสอบ

ความถกูต้องของข้อมลู แล้ว Submit to SET  
2. สมาชิก (Level 2) กรอกข้อมลูยื�นคําขอแตง่ตั �งให้พนกังานที�บริษัทจะขอแตง่ตั �ง แล้ว Submit to SET  
 

โดยมีลักษณะการทาํงาน ดังนี % 
 ตลาดหลกัทรัพย์จะกําหนด User ให้บริษัทสมาชิกจํานวน 2 Level ดงันี � 

� Level 1 (For Trader) คือ หน้าจอสาํหรับให้พนกังานกรอกข้อมลูคําขอเอง โดยมีรายละเอียด ดงันี �  
� กรอกข้อมลูคําขอขึ �นทะเบียนของตนเอง  (Menu Apply New Trader) และ Upload File ได้ (ซึ�งจะ 

Upload File หรือไมก็่ได้)  
� Update หรือ แก้ไขข้อมลูในแบบคําขอ 
� ค้นหาข้อมลูคาํขอ และสถานะคาํขอ (Menu Inquiry)  
� ยกเลกิแบบคําขอขึ �นทะเบียน (Cancel Request)   
� พิมพ์ข้อมลูแบบแสดงรายละเอียดประจําตวัเจ้าหน้าที�รับอนญุาต (Trader Profile) และคํารับรองของ

พนกังานผู้ ที�บริษัทจะขอขึ �นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที�รับอนญุาตของตนเองได้ (Menu Report) 
� Level 2 (For Broker) คือ สว่นของสมาชิก สามารถดาํเนินการได้  ดงันี �  

� กรอกข้อมลูคําขอขึ �นทะเบียนให้พนกังานที�สมาชิกจะแต่งตั �งเป็น Trader และขอขึ �นทะเบียน Trader 
ID กลาง  (Menu Individual Trader Request และ Designated Trader Request)  

� Update ข้อมลู Trader ของบริษัท เฉพาะข้อมลูที� ตลท. กําหนด (Menu Change Request) 
� เพิกถอน Trader ของบริษัท (Menu Inactive Trader Request) 
� Upload File, แบบคําขอ และเอกสารประกอบคาํขอแตล่ะประเภทได้  
� Add, Update, Delete และกําหนดรายชื�อผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทที�จะให้แสดงในแบบคําขอ

ประเภทตา่งๆ โดยอตัโนมตัิ (Authorized Person)  
� ค้นหาข้อมลูและสถานะคาํขอ (Menu Inquiry)   
� แก้ไข/ยกเลกิ (เมื�อต้องการแก้ไข หรือยกเลกิคาํขอทกุประเภทที�บริษัทสง่เข้ามาในระบบ) 
� พิมพ์แบบฟอร์มคาํขอตามที� ตลท.กําหนด (Menu Report) 

ตลท.จะกําหนด User ระบบ SCP ให้สมาชิกละไม่เกิน 15 User (รวมทั �ง Level 1 และ 2) โดยให้ User Admin ของระบบ 
SCP ของบริษัทสมาชิกเป็นผู้จดัสรรตามความเหมาะสม  

การเข้าใช้งานระบบ E-Trader โดยผา่นระบบ https://www.setportal.set.or.th (SCP) จะมีลกัษณะหน้าจอดงันี � 
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� กรอก User Name และ Password จะปรากฏหน้าจอ ดงันี � 

 

 
 

� เลอืก E-Trader for Broker และ E-Trader ตามรูปด้านบนจะปรากฏหน้าจอ ดงันี �  (หากยงัไมพ่บหน้าจอตามรูปด้านบน ให้

คลกิที� ด้านบน) 
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หน้าจอคาํขอของ Level 1 (พนักงานกรอกข้อมูลคาํขอเอง) 

 
แยกเป็น 2 หน้าจอ (ตามรูปด้านลา่งนี �) คือ 

• หน้าจอ Equity & Bond (สาํหรับยื�นคําขอ Trader  ตลาดตราสารทนุ และตลาดตราสารหนี �) 

• หน้าจอ TFEX (สาํหรับยื�นคาํขอ Trader ของตลาดสญัญาซื �อขายลว่งหน้า) 
มี Menu และลกัษณะการทํางานเหมือนกนั ดงันี � 

1. Apply New Trader (ยื�นคําขอเป็นเจ้าหน้าที�รับอนญุาต) 
2. Inquiry (ค้นหาข้อมลู และสถานะคําขอ) 
3. Report (พิมพ์แบบคําขอ) 
 
ทั�ง 2 หนา้จอดงักล่าวจะแยกเป็นหน้าจอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ�งทกุ Menu จะเริ�มตน้ดว้ยการกรอกหมายเลข

บตัรประชาชน / Passport No. เสมอ และทั�ง 2 ตลาดจะมีรายละเอียดการยื�นคําขอเหมือนกัน จะแตกต่างกันเฉพาะเอกสาร

ที�จะ Upload เท่านั�น โดยมีรายละเอียด ดงันี� 
 
1. ขั %นตอนการยื(นคาํขอเป็นเจ้าหน้าที( รับอนุญาต (Menu Apply New Trader) 

� เลอืก Menu Apply New Trader (ยื�นคําขอเป็นเจ้าหน้าที�รับอนญุาต) 

 
 

 
� กรอกหมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน/Passport No. ของพนกังานที�สมาชิกจะยื�นคําขอเป็น Trader (ซึ�งหากเป็นการขอ

แตง่ตั �ง Trader ของ Selling Agent ของสมาชิกตลาด TFEX จะต้องระบ ุ Selling Agent Name ด้วย หากไมม่ีรายชื�อ 
Selling Agent Name ที�ต้องการให้เลอืก จะต้องแจ้งให้ ตลท.เพิ�มรายชื�อให้)� OK จะแสดงหน้าจอ ดงันี � 

 

หน้าจอ Equity & Bond 

หน้าจอ TFEX 
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� หากคลกิ OK จะปรากฎหน้าจอ ดงันี � 

 

 
 
*** หากเป็นบคุคลที�มีข้อมลูในฐานข้อมลูของสมาชิกนั �นอยูแ่ล้วระบบจะแสดงข้อมลูสว่นตวัให้อตัโนมตัิ เช่น เป็นบคุคลที�เคยเป็น 
Trader ของบริษัท แตเ่พิกถอนไปแล้ว หรือเป็นบคุคลที�มี Trader ID ในตลาด Equity & Bond ของบริษัทอยูแ่ล้ว แล้วต้องการแตง่ตั �ง
เป็น TFEX Trader  เพิ�ม ระบบจะแสดงข้อมลูสว่นตวัให้อตัโนมตัิ โดยบริษัทกรอกเฉพาะข้อมลูการทํางาน และ Upload File เอกสาร
ประกอบการขอแตง่ตั �งตามที� ตลท.กําหนดเทา่นั �น แตห่ากเป็นบคุคลที�ไมเ่คยมี Trader ID มาก่อน จะต้องกรอกข้อมลู และ Upload 
File ใหมท่ั �งหมด *** 

� กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน (หากข้อมูลคํานําหน้าชื�อ และสาขาที�ต้องการกรอกเป็นข้อมูลที�ไม่มีให้เลือก ให้
พนกังานแจ้งสมาชิกเพื�อแจ้งให้ ตลท.เพิ�มข้อมลูที�ต้องการให้) 

� Upload File เอกสารประกอบการขอแต่งตั �ง โดยคลิกที�ปุ่ ม Upload �เลือกรายชื�อเอกสารที�ต้องการ แล้ว Browse File 
ตามรายชื�อที�เลอืกเข้ามา แล้วคลกิที�ปุ่ ม Upload จะปรากฎหน้าจอ  ดงันี � 

 

 
� ระบบจะแจ้งวา่กําลงั Upload เอกสาร กรุณาอยา่ปิดหน้าจอก่อน Upload เสร็จ คลกิ OK 

 

 
� รอจนกระทั�งระบบ Upload เสร็จ จึงจะมี Popup แจ้งตามรูปด้านลา่งนี � แล้วคลกิ  OK การ Upload จึงจะสมบรูณ์ 

รูปที� 1 
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� ระบบจะตั �งชื�อ File ให้อตัโนมตัิ และเอกสารดงักลา่วก็จะเข้ามาเรียงในตารางเอกสารประกอบการแตง่ตั �ง (ตามรูปด้านลา่ง) 

 
 

� ทําการ Upload File เอกสารอื�นๆ ตอ่ไปจนแล้วเสร็จ จงึคลกิ Close 

 
ซึ�งเอกสารประกอบการขอแตง่ตั �งมีดงันี � 
กรณีขอขึ %นทะเบียนเป็น Trader ตลาด Equity & Bond  

กรณีไม่เคยมี Trader ID มาก่อน (New Trader)  
1. รูปถ่าย     
2. สาํเนาบตัรประชาชน หรือ Passport  (กรณีที�เป็นชาวตา่งชาติ) 
3. สาํเนาทะเบียนบ้าน หรือ Work Permit (กรณีที�เป็นชาวตา่งชาต)ิ 
4. สาํเนาวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึ �นไป หรือ  ใบรับรองการทํางานจากบริษัทหลกัทรัพย์ (ต้องเป็น

พนกังานหรือเจ้าหน้าที�ของบริษัทสมาชิกที�ปฏิบตังิานในฝ่ายหลกัทรัพย์เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 3 ปีตดิตอ่กนั) 
หรือ ใบผา่นการอบรมหรือการทดสอบหลกัสตูรเกี�ยวกบัการปฏิบตัิงานในตลาดหลกัทรัพย์ หรือระบบและ
การปฏิบตัิงานในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งตลาดหลกัทรัพย์ หรือสถาบนัอบรมที�ตลาดหลกัทรัพย์เห็นชอบเป็นผู้จดั
ขึ �น 

และเอกสารอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ดังนี�  
5. ใบเปลี�ยนแปลงคํานําหน้าชื�อ  เอกสารที�ต้อง Upload เช่น 

� ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปลี�ยนคาํนําหน้าชื�อ แตไ่มไ่ด้เปลี�ยนนามสกลุ)  
� ใบคําขอให้เขตเปลี�ยนคํานําหน้าชื�อให้ โดยนําใบแจ้งเกิดของลกูไปแจ้ง 
� ใบคําขอเปลี�ยนคาํนําหน้าชื�อจาก “นาง” เป็น “นางสาว” หรือ จาก “นางสาว” เป็น “นาง” 

6. ใบเปลี�ยนชื�อ / นามสกลุ เอกสารที�ต้อง Upload เช่น 
� ใบเปลี�ยนชื�อ (ทกุครั �งที�เปลี�ยนชื�อ) 
� ใบเปลี�ยนนามสกลุ  แล้วแตก่รณี ดงันี � 

• ใบเปลี�ยนนามสกลุของตนเอง (กรณีเจ้าตวัเปลี�ยนนามสกลุเอง) 

• ใบเปลี�ยนนามสกลุของบิดา (กรณีเปลี�ยนนามสกลุตามบิดา) 

• ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปลี�ยนนามสกลุตามสาม)ี 

• ทะเบียนหยา่ (กรณีหยา่แล้วกลบัมาใช้นามสกลุเดมิของตนเอง) 
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• ใบเปลี�ยนนามสกลุจากของบิดาไปใช้นามสกลุมารดา หรือเปลี�ยนจากนามสกลุมารดามาใช้
นามสกลุของบิดา 

• ทะเบียนรับบตุรบญุธรรม (กรณีเปลี�ยนนามสกลุตามพอ่แมบ่ญุธรรม) 
7. เอกสารอื�น ๆ  เช่น ใบพิสจูน์สญัชาต ิเป็นต้น  

 

กรณีเคยมี  Trader ID ของตลาด Equity & Bond หรือตลาด TFEX มาก่อน Upload เอกสาร ดังนี� 
1. รูปถ่าย  
2. สาํเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit 
3. เอกสารอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง (แล้วแตก่รณี) ตามข้อ 5-7 กรณีมีการเปลี�ยนแปลงหลงัจากการยื�นขอ Trader ครั �ง

ก่อนหน้านี �  
 
กรณีขอขึ %นทะเบียนเป็น Trader ตลาด TFEX  

กรณีไม่เคยมี Trader ID มาก่อน (New Trader)  
1. รูปถ่าย     
2. สาํเนาบตัรประชาชน หรือ Passport (กรณีที�เป็นชาวตา่งชาต)ิ 
3. สาํเนาทะเบียนบ้าน หรือ Work Permit (กรณีที�เป็นชาวตา่งชาต)ิ 
4. สาํเนาวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึ �นไป หรือ หนงัสอืรับรองประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานในธุรกิจ

หลกัทรัพย์หรือธุรกิจที�เกี�ยวข้องอยา่งน้อย 3 ปีติดตอ่กนั  
5. สาํเนาหลกัฐานการผา่นการอบรมหลกัสตูร “แนวทางปฏิบตัิที�เกี�ยวข้องกบัตราสารอนพุนัธ์ (DRG)” หรือ 

“DRG-Gold Futures” (สาํหรับการขอแตง่ตั �งเพื�อซื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหน้าที�อ้างองิกบัทองคําเทา่นั �น) 
หรือแล้วแตก่รณี ดงันี � 

New Trader  
สมาชิกทั(วไป-Full Member (D) สมาชิกที(ซื %อขายทองได้อย่างเดียว (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 (อบรมตั �งแตปี่ 2551จนถึงปัจจบุนั)  2. DRG (อบรมตั �งแตปี่ 2551 จนถึงปัจจบุนั) หรือ 2. DRG (อบรมตั �งแตปี่ 2551จนถึงปัจจบุนั) หรือ 

  3. DRG Gold Futures 3. DRG Gold Futures 
 

Trader ย้ายบริษัท  

ย้ายเข้าสมาชิกทั(วไป-Full Member (D) ย้ายเข้าสมาชิกที(ซื %อขายทองได้อย่างเดียว (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 (อบรมก่อนเดือนตลุาคม 2550) หรือ 

2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 Index 
Options (อบรมก่อนเดือนตลุาคม 2550) หรือ 

2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 Index 
Options (อบรมก่อนเดือนตลุาคม 2550) หรือ 

3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star 
Trainer (อบรมในวนัที� 28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.
2550 และ29 ก.ย.2550 เทา่นั �น)  หรือ 

3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star Trainer 
(อบรมในวนัที� 28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.2550 และ     
29 ก.ย.2550 เทา่นั �น)  หรือ 

3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star 
Trainer (อบรมในวนัที� 28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.
2550 และ29 ก.ย.2550 เทา่นั �น)  หรือ 

4. DRG (อบรมตั �งแตปี่ 2551 จนถึงปัจจบุนั)  4. DRG (อบรมตั �งแตปี่ 2551 จนถึงปัจจบุนั) หรือ 4. DRG (อบรมตั �งแตปี่ 2551จนถึงปัจจบุนั) หรือ 

- 5. DRG Gold Futures 5. DRG Gold Futures 
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และเอกสารอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ดังนี�  
6. ใบเปลี�ยนแปลงคํานําหน้าชื�อ  เอกสารที�ต้อง Upload เช่น 

� ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปลี�ยนคาํนําหน้าชื�อ แตไ่มไ่ด้เปลี�ยนนามสกลุ)  
� ใบคําขอให้เขตเปลี�ยนคํานําหน้าชื�อให้ โดยนําใบแจ้งเกิดของลกูไปแจ้ง 
� ใบคําขอเปลี�ยนคาํนําหน้าชื�อจาก “นาง” เป็น “นางสาว” หรือ จาก “นางสาว” เป็น “นาง” 

7. ใบเปลี�ยนชื�อ / นามสกลุ เอกสารที�ต้อง Upload เช่น 
� ใบเปลี�ยนชื�อ (ทกุครั �งที�เปลี�ยนชื�อ) 
� ใบเปลี�ยนนามสกลุ  แล้วแตก่รณี ดงันี � 

• ใบเปลี�ยนนามสกลุของตนเอง (กรณีเจ้าตวัเปลี�ยนนามสกลุเอง) 

• ใบเปลี�ยนนามสกลุของบิดา (กรณีเปลี�ยนนามสกลุตามบิดา) 

• ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปลี�ยนนามสกลุตามสาม)ี 

• ทะเบียนหยา่ (กรณีหยา่แล้วกลบัมาใช้นามสกลุเดมิของตนเอง) 

• ใบเปลี�ยนนามสกลุจากของบิดาไปใช้นามสกลุมารดา หรือเปลี�ยนจากนามสกลุมารดามาใช้
นามสกลุของบิดา 

• ทะเบียนรับบตุรบญุธรรม (กรณีเปลี�ยนนามสกลุตามพอ่แมบ่ญุธรรม) 
8. เอกสารอื�น ๆ เช่น ใบพิสจูน์สญัชาต ิเป็นต้น  
 
กรณีเคยมี Trader ID ตลาด TFEX หรือ ตลาด Equity & Bond มาก่อน Upload เพียง 3 รายการ คือ 
1. รูปถ่าย  
2. สาํเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit 
3. สาํเนาหลกัฐานการผา่นการอบรมหลกัสตูร “แนวทางปฏิบตัิที�เกี�ยวข้องกบัตราสารอนพุนัธ์ (DRG)” หรือ 

“DRG-Gold Futures” (สาํหรับการขอแตง่ตั �งเพื�อซื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหน้าที�อ้างองิกบัทองคําเทา่นั �น) 
หรือแล้วแตก่รณีตามตารางข้างต้น 

4. เอกสารอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง (แล้วแตก่รณี) ตามข้อ 6-8 กรณีมีการเปลี�ยนแปลงหลงัจากการยื�นขอ Trader ครั �ง
ก่อนหน้านี �  

 
หมายเหตุ : - ในระดบั Level 1 (For Trader) จะ Upload เอกสารหรือไมก็่ได้  

     - หากเอกสารประเภทเดียวกนัมีมากกวา่ 1 แผน่ จะต้องรวมไว้ใน File เดียวกนั เช่น Transcript หากมี 2 แผน่ จะต้องทํา
ให้อยู ่File เดียวกนั ยกเว้น ใบเปลี�ยนแปลงชื�อ / นามสกลุ ให้แยก File มา  
         -  File ที�จะ Upload จะต้องมขีนาดไมเ่กิน 1.5 MB.  
 

� เมื�อกรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน และ Upload File เรียบร้อยแล้วจะมีปุ่ มด้านลา่งหน้าจอ 3 ปุ่ ม ให้ดําเนินการแล้วแตก่รณี
ดงันี � 
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� เลอืกปุ่ ม Save เมื�อต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ ระบบจะถามวา่ “ต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบหรือไม?่” ตอบ OK เพื�อ

บนัทกึข้อมลูเข้าระบบ และระบบจะแจ้งวา่ “บนัทกึข้อมลูเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที� Menu Report “ 
� เลอืกปุ่ ม Cancel Request หากต้องการยกเลกิคาํขอแตง่ตั �งฉบบันั �น ระบบจะแจ้งเตอืนวา่ “แบบคําขอจะถกูลบออกจาก

ระบบอยา่งถาวร ทา่นต้องการจะดําเนินการตอ่หรือไม”่ เมื�อกด OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ทําการลบคําขอออกจากระบบ
เรียบร้อยแล้ว” ซึ�งระบบจะลบคําขอนั �นๆ ออกจากระบบเป็นการถาวร 

� เลอืกปุ่ ม Clear เมื�อต้องการล้างข้อความในหน้าจอคําขอทั �งหมด 
หมายเหตุ : หากคําขอแตง่ตั �งของบคุคลใดได้รับการอนมุตัิจาก ตลท. แล้ว หรือ Cancel Request แล้ว เมื�อเข้ามา Menu Apply 
New Trader (ยื�นคําขอเป็นเจ้าหน้าที�รับอนญุาต) อีกครั �งหนึ�งจะไมพ่บข้อมลูคําขอขึ �นทะเบียนของบคุคลนั �นๆ อีก  
 
2. ขั %นตอนการค้นหาข้อมูล และสถานะคาํขอ (Menu Inquiry) 
 

 
 

 
 

� เลอืก Menu Inquiry (ค้นหาข้อมลู และสถานะคําขอ) 
� กรอกหมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน / Passport No. � OK  ซึ�งหากเป็นการค้นหาข้อมลูการขอแต่งตั �ง Trader ของ 

Selling Agent ของ บส. ของ TFEX จะต้องระบ ุSelling Agent Name ด้วย  
� ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดประจําตวัเจ้าหน้าที�รับอนญุาต (ตามรูปที� 2 ด้านลา่งนี �) โดยด้านบนของหน้าจอจะมี

สถานะคาํขอแจ้งให้ทราบวา่อยูร่ะหวา่งดําเนินการในขั �นตอนใด โดยมีสถานะคาํขอ ดงันี � 
1. Waiting คือ Save ข้อมลูค้างไว้ในระบบ ยงัไมไ่ด้ทําการ Submit to SET 
2. Received คือ บริษัท Submit to SET แล้ว (ตลท. ได้รับคําขอแล้ว) 
3. Processing คือ อยูร่ะหวา่งตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
4. Pending คือ อยูร่ะหวา่งพิจารณาคณุสมบตัิของผู้ยื�นคาํขอ   

หน้าจอ Equity & Bond 

หน้าจอ TFEX 
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5. Approved คือ อนมุตัิการขึ �นทะเบียน 
6. Disapproved คือ ไมอ่นมุตัิการขึ �นทะเบียน  
7. Cancelled by ……........ คือ ยกเลกิการยื�นคาํขอโดย.................. 

หมายเหต ุ:  สถานะตามข้อ 5 -7 จะไมส่ามารถแก้ไขข้อมลูคําขอได้แล้ว   
 

 
 
 

� หากต้องการพิมพ์แบบแสดงรายละเอียดประจําตวัเจ้าหน้าที�รับอนญุาต สามารถ Click ที�ปุ่ ม  ซึ�งอยู่

ด้านลา่งหน้าจอของรูปที� 2 จะปรากฏ “แบบแสดงรายละเอียดประจําตวัเจ้าหน้าที�รับอนญุาต” คลกิปุ่ ม   เพื�อพิมพ์ 
 
หมายเหตุ : หากคําขอแตง่ตั �งของบคุคลใดได้รับการอนมุตัิจาก ตลท. แล้ว หรือ Cancel Request ไปแล้ว เมื�อเข้ามา Menu Inquiry 
(ค้นหาข้อมลูและสถานะคําขอ) อีกครั �งหนึ�งจะไมพ่บข้อมลูคําขอขึ �นทะเบียนของบคุคลนั �นอีก  
 
3. ขั %นตอนการพิมพ์แบบคาํขอ (Menu Report) 

 

 
 

รูปที� 2 

หน้าจอ Equity & Bond 
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� เลอืก Menu Report (พิมพ์แบบคําขอ) 
� กรอกหมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน / Passport No. � OK ซึ�งหากเป็นการค้นหาข้อมลูการขอแต่งตั �ง Trader ของ 

Selling Agent ของ บส. ของ TFEX จะต้องระบ ุSelling Agent Name ด้วย  
� ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดประจําตวัเจ้าหน้าที�รับอนญุาต (ตามรูปที� 3 ด้านลา่งนี �) โดยด้านบนของหน้าจอจะมี

สถานะคาํขอแจ้งให้ทราบวา่อยูร่ะหวา่งดําเนินการในขั �นตอนใด  

 
 

� ด้านลา่งของหน้าจอจะมีปุ่ ม 3 ปุ่ ม สาํหรับ Click เพื�อพิมพ์ข้อมลูดงันี � 
 

 
 
 
 

รูปที� 3 

หน้าจอ TFEX 
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ปุ่ม ความหมาย 

 พิมพ์แบบแสดงรายละเอยีดประจําตวัเจ้าหน้าที�รับอนญุาต  (ตามรูปที� 1) 

  พิมพ์คํารับรองของพนกังานผู้ ที�บริษัทจะขอขึ �นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที�รับอนญุาต  (ตาม
เอกสารแนบ 1.1) ซึ�งพนกังานจะต้องลงลายมือชื�อ เพื�อสง่ให้ฝ่ายบคุคลของบริษัท เพื�อแนบ
กบัหนงัสอืขอแตง่ตั �งฯ (ตามเอกสารแนบ 1) ที�บริษัทจะต้องนําสง่ให้กบัตลาดหลกัทรัพย์  

 พิมพ์ทั �ง 2 รายงาน ข้างต้น 
 

� คลกิปุ่ ม   เมื�อต้องการพิมพ์แบบฟอร์มดงักลา่ว 
 
หมายเหตุ :  หากต้องการใช้หน้าจอภาษาองักฤษ (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) สามารถเลอืกได้ดงันี � 
 

 
 
จะปรากฏหน้าจอภาษาองักฤษ ดงันี � 

 
 

****หน้าจอภาษาอังกฤษมีลักษณะการใช้งานทุกอย่างเหมือนการใช้หน้าจอภาษาไทยทุกประการ***** 
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หน้าจอของ Level 2 สาํหรับบริษัทสมาชิก (For Broker) 
 
ประกอบด้วย Menu ดงัตอ่ไปนี � 

Request (คาํขอ) 
- Individual Trader Request (ยื�นคําขอเป็นเจ้าหน้าที�รับอนญุาต) 
- Designated Trader Request (ยื�นคําขอสาํหรับ Trader ID กลาง) 
- Change Request (ยื�นคําขอเปลี�ยนแปลงข้อมลูเจ้าหน้าที�รับอนญุาต) 
- Inactive Trader Request (ยื�นคาํขอเพิกถอนเจ้าหน้าที�รับอนญุาต) 
- Authorized Person (รายชื�อผู้มอีํานาจลงนามของบริษัทสาํหรับแสดงในแบบคําขอ) 

Submit to SET (ยื(นแบบคาํขอต่อตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดสัญญาซื %อขายล่วงหน้า) 
Inquiry (ค้นหาข้อมูล และสถานะคาํขอ) 
Report (พิมพ์แบบคาํขอ) 

  

Menu Request (คาํขอ) 
 ใช้สาํหรับให้สมาชิกกรอกแบบคาํขอเกี�ยวกบังานทะเบียน Trader เพื�อยื�นตอ่ ตลท.โดยแยกคาํขอเป็น 5 ประเภท คือ 
 

1. Menu Individual Trader Request (ยื(นคาํขอเป็นเจ้าหน้าที(รับอนุญาต) 
 ใช้ในกรณียื�นคําขอแต่งตั �งเจ้าหน้าที�รับอนญุาต (Trader) ที�เป็นบคุคลธรรมดา, Update/แก้ไข, ยกเลิกแบบคําขอแต่งตั �ง 
Trader ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดสญัญาซื �อขายลว่งหน้า สมาชิกสามารถดําเนินการได้ 2 กรณี ดงันี � 
 

1.1 ฝ่ายบุคคลของสมาชกิ (User Level 2) กรอกข้อมูลคําขอแต่งตั�งให้กับพนักงานที�บริษัทจะขอแต่งตั�งเป็น 
Trader มีขั �นตอนดงันี � 

1.1.1    เลอืก Menu Request � Menu Individual Trader Request 

 
 

 

หน้าจอ Equity & Bond 

หน้าจอ TFEX 
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1.1.2 กรอกหมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน/Passport No. ของพนกังานที�สมาชิกจะยื�นคําขอเป็น Trader ซึ�งหาก
เป็นการขอแตง่ตั �ง Trader ของ Selling Agent ของสมาชิกตลาด TFEX จะต้องระบ ุSelling Agent Name ด้วย 
(หากไมม่ีรายชื�อ Selling Agent Name ที�ต้องการให้เลอืก จะต้องแจ้งให้ ตลท.เพิ�มรายชื�อให้)� OK จะแสดง
หน้าจอตามรูปที� 4 ด้านลา่งนี � 

1.1.3 กรอกข้อมลูในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ซึ�งหากข้อมลูคํานําหน้าชื�อ และสาขาที�ต้องการกรอกเป็นข้อมลูที�ไมม่ีให้
เลอืก ให้พนกังานแจ้งสมาชิกเพื�อแจ้งให้ ตลท.เพิ�มข้อมลูที�ต้องการให้   

 

 
 
*** หากเป็นบคุคลที�มีข้อมลูในฐานข้อมลูของสมาชิกนั �นอยูแ่ล้วระบบจะแสดงข้อมลูสว่นตวัให้อตัโนมตัิ เช่น เป็นบคุคลที�เคยเป็น 
Trader ของบริษัท แตเ่พิกถอนไปแล้ว หรือเป็นบคุคลที�มี Trader ID ในตลาด Equity & Bond ของบริษัทอยูแ่ล้ว และต้องการแตง่ตั �ง
เป็น TFEX Trader  เพิ�ม ระบบจะแสดงข้อมลูสว่นตวัให้อตัโนมตัิ โดยบริษัทกรอกเฉพาะข้อมลูการทํางาน และ Upload File เอกสาร
ประกอบการขอแตง่ตั �งตามที� ตลท.กําหนดเทา่นั �น แตห่ากเป็นบคุคลที�ไมเ่คยมี Trader ID มาก่อน จะต้องกรอกข้อมลู และ Upload 
File ใหมท่ั �งหมด *** 
 

1.1.4 Upload File เอกสารประกอบการขอแตง่ตั �ง โดยคลกิที�ปุ่ ม Upload �เลอืกรายชื�อเอกสารที�ต้องการ  แล้ว 
Browse File เอกสารตามรายชื�อที�เลอืก แล้วคลกิที�ปุ่ ม Upload  ดงันี �  

 
 
ระบบจะแจ้งวา่กําลงั Upload เอกสาร กรุณาอยา่ปิดหน้าจอก่อน Upload เสร็จ คลกิ OK 
 

รูปที� 4 
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รอจนกระทั�งระบบ Upload เสร็จ  จึงจะมี Popup แจ้งตามรูปด้านลา่งนี � แล้วคลกิ  OK 
 

 
 
ระบบจะตั �งชื�อ File ให้อตัโนมตัิ และเอกสารดงักลา่วก็จะเข้ามาเรียงในตารางเอกสารประกอบการแตง่ตั �ง (ตามรูปด้านลา่งนี �) 

 
 
ทําการ Upload File เอกสารอื�นๆ ตอ่ไปจนแล้วเสร็จ จงึคลกิ Close 

 
ซึ�งเอกสารประกอบการขอแตง่ตั �งมีดงันี � 
กรณีขอขึ %นทะเบียนเป็น Trader ตลาด Equity & Bond  

กรณีไม่เคยมี Trader ID มาก่อน (New Trader)  
1. รูปถ่าย     
2. สาํเนาบตัรประชาชน หรือ Passport  (กรณีที�เป็นชาวตา่งชาติ) 
3. สาํเนาทะเบียนบ้าน หรือ Work Permit (กรณีที�เป็นชาวตา่งชาต)ิ 
4. สาํเนาวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึ �นไป หรือ  ใบรับรองการทํางานจากบริษัทหลกัทรัพย์ (ต้องเป็น

พนกังานหรือเจ้าหน้าที�ของบริษัทสมาชิกที�ปฏิบตังิานในฝ่ายหลกัทรัพย์เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 3 ปีตดิตอ่กนั) 
หรือ ใบผา่นการอบรมหรือการทดสอบหลกัสตูรเกี�ยวกบัการปฏิบตัิงานในตลาดหลกัทรัพย์ หรือระบบและ
การปฏิบตัิงานในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งตลาดหลกัทรัพย์ หรือสถาบนัอบรมที�ตลาดหลกัทรัพย์เห็นชอบเป็นผู้จดั
ขึ �น 

5. หนงัสอืขอแตง่ตั �ง และคาํรับรองของพนกังาน 
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และเอกสารอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ดังนี�  
6. ใบเปลี�ยนแปลงคํานําหน้าชื�อ  เอกสารที�ต้อง Upload เช่น 

� ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปลี�ยนคาํนําหน้าชื�อ แตไ่มไ่ด้เปลี�ยนนามสกลุ)  
� ใบคําขอให้เขตเปลี�ยนคํานําหน้าชื�อให้ โดยนําใบแจ้งเกิดของลกูไปแจ้ง 
� ใบคําขอเปลี�ยนคาํนําหน้าชื�อจาก “นาง” เป็น “นางสาว” หรือ จาก “นางสาว” เป็น “นาง” 

7. ใบเปลี�ยนชื�อ / นามสกลุ เอกสารที�ต้อง Upload เช่น 
� ใบเปลี�ยนชื�อ (ทกุครั �งที�เปลี�ยนชื�อ) 
� ใบเปลี�ยนนามสกลุ  แล้วแตก่รณี ดงันี � 

• ใบเปลี�ยนนามสกลุของตนเอง (กรณีเจ้าตวัเปลี�ยนนามสกลุเอง) 

• ใบเปลี�ยนนามสกลุของบิดา (กรณีเปลี�ยนนามสกลุตามบิดา) 

• ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปลี�ยนนามสกลุตามสาม)ี 

• ทะเบียนหยา่ (กรณีหยา่แล้วกลบัมาใช้นามสกลุเดมิของตนเอง) 

• ใบเปลี�ยนนามสกลุจากของบิดาไปใช้นามสกลุมารดา หรือเปลี�ยนจากนามสกลุมารดามาใช้
นามสกลุของบิดา 

• ทะเบียนรับบตุรบญุธรรม (กรณีเปลี�ยนนามสกลุตามพอ่แมบ่ญุธรรม) 
8. เอกสารอื�น ๆ  เช่น ใบพิสจูน์สญัชาต ิเป็นต้น  

 

กรณีเคยมี  Trader ID ของตลาด Equity & Bond หรือตลาด TFEX มาก่อน Upload เอกสาร ดังนี� 
1. รูปถ่าย  
2. สาํเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit 
3. หนงัสอืขอแตง่ตั �ง และคาํรับรองของพนกังาน 
4. เอกสารอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง (แล้วแตก่รณี) ตามข้อ 6-8 กรณีมีการเปลี�ยนแปลงหลงัจากการยื�นขอ Trader ครั �ง

ก่อนหน้านี �  
 

กรณีขอขึ %นทะเบียนเป็น Trader ตลาด TFEX  
กรณีไม่เคยมี Trader ID มาก่อน (New Trader)  
1. รูปถ่าย     
2. สาํเนาบตัรประชาชน หรือ Passport  (กรณีที�เป็นชาวตา่งชาติ) 
3. สาํเนาทะเบียนบ้าน หรือ Work Permit (กรณีที�เป็นชาวตา่งชาต)ิ 
4. สาํเนาวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึ �นไป หรือ หนงัสอืรับรองประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานในธุรกิจ

หลกัทรัพย์หรือธุรกิจที�เกี�ยวข้องอยา่งน้อย 3 ปีติดตอ่กนั  
5. สาํเนาหลกัฐานการผา่นการอบรมหลกัสตูร “แนวทางปฏิบตัิที�เกี�ยวข้องกบัตราสารอนพุนัธ์ (DRG)” หรือ 

“DRG-Gold Futures” (สาํหรับการขอแตง่ตั �งเพื�อซื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหน้าที�อ้างองิกบัทองคําเทา่นั �น) 
หรือแล้วแตก่รณี ดงันี � 

New Trader  
สมาชิกทั(วไป - Full Member (D) สมาชิกที(ซื %อขายทองได้อย่างเดียว (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 (อบรมตั �งแตปี่ 2551จนถึงปัจจบุนั)  2. DRG (อบรมตั �งแตปี่ 2551 จนถึงปัจจบุนั) หรือ 2. DRG (อบรมตั �งแตปี่ 2551จนถึงปัจจบุนั) หรือ 

- 3. DRG Gold Futures 3. DRG Gold Futures 
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Trader ย้ายบริษัท  

ย้ายเข้าสมาชิกทั(วไป-Full Member (D) ย้ายเข้าสมาชิกที(ซื %อขายทองได้อย่างเดียว (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 (อบรมก่อนเดือนตลุาคม 2550) หรือ 

2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 Index 
Options (อบรมก่อนเดือนตลุาคม 2550) หรือ 

2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 Index 
Options (อบรมก่อนเดือนตลุาคม 2550) หรือ 

3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star 
Trainer (อบรมในวนัที� 28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.
2550 และ29 ก.ย.2550 เทา่นั �น)  หรือ 

3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star Trainer 
(อบรมในวนัที� 28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.2550 และ     
29 ก.ย.2550 เทา่นั �น)  หรือ 

3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star 
Trainer (อบรมในวนัที� 28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.
2550 และ29 ก.ย.2550 เทา่นั �น)  หรือ 

4. DRG (อบรมตั �งแตปี่ 2551 จนถึงปัจจบุนั)  4. DRG (อบรมตั �งแตปี่ 2551 จนถึงปัจจบุนั) หรือ 4. DRG (อบรมตั �งแตปี่ 2551จนถึงปัจจบุนั) หรือ 

- 5. DRG Gold Futures 5. DRG Gold Futures 

 
6. หนงัสอืขอแตง่ตั �ง และคาํรับรองของพนกังาน 
และเอกสารอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ดังนี�  
7. ใบเปลี�ยนแปลงคํานําหน้าชื�อ  เอกสารที�ต้อง Upload เช่น 

� ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปลี�ยนคาํนําหน้าชื�อ แตไ่มไ่ด้เปลี�ยนนามสกลุ)  
� ใบคําขอให้เขตเปลี�ยนคํานําหน้าชื�อให้ โดยนําใบแจ้งเกิดของลกูไปแจ้ง 
� ใบคําขอเปลี�ยนคาํนําหน้าชื�อจาก “นาง” เป็น “นางสาว” หรือ จาก “นางสาว” เป็น “นาง” 

8. ใบเปลี�ยนชื�อ / นามสกลุ เอกสารที�ต้อง Upload เช่น 
� ใบเปลี�ยนชื�อ (ทกุครั �งที�เปลี�ยนชื�อ) 
� ใบเปลี�ยนนามสกลุ  แล้วแตก่รณี ดงันี � 

• ใบเปลี�ยนนามสกลุของตนเอง (กรณีเจ้าตวัเปลี�ยนนามสกลุเอง) 

• ใบเปลี�ยนนามสกลุของบิดา (กรณีเปลี�ยนนามสกลุตามบิดา) 

• ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปลี�ยนนามสกลุตามสาม)ี 

• ทะเบียนหยา่ (กรณีหยา่แล้วกลบัมาใช้นามสกลุเดมิของตนเอง) 

• ใบเปลี�ยนนามสกลุจากของบิดาไปใช้นามสกลุมารดา หรือเปลี�ยนจากนามสกลุมารดามาใช้
นามสกลุของบิดา 

• ทะเบียนรับบตุรบญุธรรม (กรณีเปลี�ยนนามสกลุตามพอ่แมบ่ญุธรรม) 
9. เอกสารอื�น ๆ เช่น ใบพิสจูน์สญัชาต ิเป็นต้น  

 
กรณีเคยมี  Trader ID ตลาด TFEX หรือ ตลาด Equity & Bond มาก่อน Upload เอกสาร ดังนี� 
1. รูปถ่าย  
2. สาํเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit 
3. สาํเนาหลกัฐานการผา่นการอบรมหลกัสตูร “แนวทางปฏิบตัิที�เกี�ยวข้องกบัตราสารอนพุนัธ์ (DRG)” หรือ 

“DRG-Gold Futures” (สาํหรับการขอแตง่ตั �งเพื�อซื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหน้าที�อ้างองิกบัทองคําเทา่นั �น) s
หรือแล้วแตก่รณีตามตารางข้างต้น 

4. หนงัสอืขอแตง่ตั �ง และคาํรับรองของพนกังาน 
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5. เอกสารอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง (แล้วแตก่รณี) ตามข้อ 7-9 กรณีมีการเปลี�ยนแปลงหลงัจากการยื�นขอ Trader ครั �ง
ก่อนหน้านี �  
 

หมายเหตุ : -  หน้าจอ Equity & Bond จะต้อง Upload File อย่างน้อย 2 รายการ คือ รูปถ่าย และทะเบียนบ้าน / Work-Permit 
(กรณีที�เป็นชาวต่างชาติ)  
            -  หน้าจอ TFEX จะต้อง Upload File อยา่งน้อย 3 รายการ คือ รูปถ่าย และทะเบียนบ้าน / Work-Permit (กรณีที�เป็น
ชาวต่างชาติ) และใบผ่านการอบรม 1    

     - หากเอกสารประเภทเดียวกนัมีมากกว่า 1 แผ่น จะต้องรวมไว้ใน File เดียวกนั เช่น Transcript หากมี 2 แผ่น  จะต้อง
ทําให้อยู ่File เดียวกนั ยกเว้น ใบเปลี�ยนแปลงชื�อ / นามสกลุ ให้แยก File มา  

    -  File ที�จะ Upload จะต้องมขีนาดไมเ่กิน 1.5 MB.  
           

1.1.5 เมื�อกรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน และ Upload File เรียบร้อยแล้ว จะมีปุ่ มด้านลา่งหน้าจอ 4 ปุ่ ม ให้ดําเนินการ
แล้วแตก่รณี ดงันี � 

 
 

� เลอืกปุ่ ม Save เมื�อต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ ระบบจะถามวา่ “ต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบหรือไม?่” ตอบ OK 
เพื�อบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ และระบบจะแจ้งวา่ “บนัทกึข้อมลูเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที� Menu 
Report “ ซึ�งหากเลือกปุ่ ม Save แลว้ จะตอ้ง Submit to SET  อีกครั�งหนึ�งเพื�อนําส่งข้อมูลคําขอต่อ ตลท. 

� เลอืกปุ่ ม Submit to SET เมื�อต้องการ Save ข้อมลูเข้าระบบ และนําสง่ข้อมลูคาํขอตอ่ ตลท. ในคราวเดียวกนั ระบบ
จะถามวา่ “ต้องการยื�นแบบคาํขอตอ่ ตลท.หรือไม?่” �หาก OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ยื�นแบบคําขอเรียบร้อย
แล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที� Menu Report?”  

� เลอืกปุ่ ม Cancel Request เมื�อต้องการยกเลกิคาํขอนั �น ระบบจะแจ้งเตือนวา่ “แบบคําขอจะถกูลบออกจากระบบ
อยา่งถาวร ทา่นต้องการจะดาํเนินการตอ่หรือไม”่ เมื�อกด OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ทําการลบคําขอออกจากระบบ
เรียบร้อยแล้ว” ซึ�งระบบจะลบคําขอนั �นๆ ออกจากระบบเป็นการถาวร  
หมายเหตุ : หากบริษัทต้องการเข้าไปค้นหาข้อมลูของบคุคลที�ถกูยกเลกิคาํขอไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อมลูคําขอ
ดงักลา่ว โดยมีสถานะแจ้งวา่ “Cancelled by....(Trader, Broker, SET)  จนกวา่ ตลท.จะลบคําขอดงักลา่วออกจาก
ระบบ  บริษัทจึงจะกรอกข้อมลูคาํขอของบคุคลดงักลา่วได้อีก 

� เลอืกปุ่ ม Clear เมื�อต้องการล้างข้อความในหน้าจอคําขอทั �งหมด 
� ไปที( Menu Report สั(งพิมพ์แบบคาํขอ ดังนี % 

� หนังสือขอแต่งตั %งฯ (Equity & Bond)(ตัวอย่างตามเอกสารแนบ1) หรือแบบคาํขอแต่งตั %งฯ (TFEX)  
(ตวัอย่างตามเอกสารแนบ 5) ลงนามโดยผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท และประทับตราบริษัท (ตามที�

ระบุไว้ในหนังสอืรับรอง หรือหนังสือมอบอํานาจของบริษัท) 
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� คาํรับรองของพนักงานผู้ที(บริษัทจะขอขึ %นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที( รับอนุญาต [ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 
1.1 หรือ 1.2 (ตลาด Equity & Bond) และตัวอย่างตามเอกสารแนบ 5.1 หรือ 5.2 (ตลาด TFEX)] ลงนาม
โดยพนักงานผู้ที(บริษัทจะขอขึ %นทะเบียน Trader   

Upload File แบบคาํขอ 2 ฉบับข้างต้นที(ลงนามแล้วเข้ามาในระบบ E-Trader แล้ว Save โดยไม่ต้องนําส่ง
แบบคาํขอฉบับจริงมาที(ตลาดหลักทรัพย์ 

 
1.2 การนําส่งคําขอให้ตลาดหลักทรัพย์ (Submit to SET) หลงัจากที�พนกังานกรอกข้อมูลคําขอแต่งตั�งตนเองเข้ามาในระบบ 

หรือฝ่ายบคุคลของสมาชิกกรอกข้อมลูการขอแตง่ตั �งใหก้บัพนกังานที�บริษัทจะขอแต่งตั�งเป็น Trader เสร็จแล้ว สมาชิกจะต้อง
ดําเนินการสง่คําขอแตง่ตั �งนั �นมายงั ตลท. (Submit to SET) โดยดาํเนินการได้ 2 วิธี ดงันี � 
� วิธีที� 1   

� เลอืก Menu Request � Individual Trader Request 
� กรอกหมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน/Passport No. ของพนกังานที�สมาชิกจะยื�นคําขอเป็น Trader ซึ�งหาก

เป็นการขอแตง่ตั �ง Trader ของ Selling Agent ของสมาชิกตลาด  TFEX จะต้องระบ ุSelling Agent Name ด้วย 
(หากไมม่ีรายชื�อ Selling Agent Name ที�ต้องการให้เลอืก จะต้องแจ้งให้ ตลท.เพิ�มรายชื�อดงักลา่วให้)� OK  

 
 

� ปรากฏข้อมลูรายละเอียดของบคุคลนั �น ๆ (ตวัอยา่งตามรูปที� 4) 
� ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู และกรอกรายละเอียดเพิ�มเตมิในกรณีที�พนกังานกรอกข้อมลูไมค่รบถ้วน 
� ตรวจสอบ Upload File เอกสารประกอบการขอแตง่ตั �ง (ตามข้อ 1.1.4) ให้ครบถ้วน 
� ขั �นตอนตอ่ไปเหมือนข้อ 1.1.5 – 1.1.6 

� วิธีที� 2  เลอืก Menu Submit to SET  แล้วค้นหารายชื�อบคุคลที�ต้องการ  คลกิ More แล้วคลกิปุ่ ม Submit to SET  
(ด้านลา่ง)  ซึ�งทา่นสามารถดวูิธีการใช้งาน Menu ดงักลา่วในหน้า 31 

 
2. Menu Designated Trader Request (ยื(นคาํขอ Trader ID กลาง)  

 ใช้ในการยื�นคําขอขึ �นทะเบียน Trader ID กลางของบริษัทตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดสญัญาซื �อขายลว่งหน้า 
(Designated Trader ID) เช่น Internet Trading, DMA และ ASEAN LINKAGE (ใช้สาํหรับซื �อขายหลกัทรัพย์ในโครงการ  ASEAN 
Trading Link) เป็นต้น  
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ขั�นตอนการยื�นคําขอสําหรับ Designated Trader ID มีดังนี� 
1. เลอืก Menu Request � Designated Trader Request 

 
 

 
 
คลกิเลอืกวา่จะขอ Trader ID กลางประเภทใด แล้วเลอืกปุ่ ม Ok 
2. เข้าสูห่น้าจอ Designated Trader Request ระบบจะแสดง หมายเลขอ้างองิสาํหรับการค้นหา และชื�อ Designated Trader ที�

ขอโดยอตัโนมตั ิตามรูปด้านลา่งนี � 

 
 
3. กรอกข้อมูลวันที(ต้องการใช้ Trader ID และข้อมูลผู้ประสานงานอย่างน้อย 1 คน 
4. เมื�อกรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วจะมีปุ่ มด้านลา่งหน้าจอ 4 ปุ่ ม ให้ดําเนินการแล้วแตก่รณี ดงันี � 

หน้าจอ Equity & Bond 

หน้าจอ TFEX 
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� เลอืกปุ่ ม Save เมื�อต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ ระบบจะถามวา่ “ต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบหรือไม?่” ตอบ OK 

เพื�อบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ และระบบจะแจ้งวา่ “บนัทกึข้อมลูเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที� Menu 
Report “  ซึ�งหากเลือกปุ่ ม Save แลว้จะตอ้ง Submit to SET อีกครั�งหนึ�งเพื�อนําส่งข้อมูลคําขอต่อ ตลท. 

� เลอืกปุ่ ม Submit to SET เมื�อต้องการ Save ข้อมลูเข้าระบบ และนําสง่ข้อมลูคาํขอตอ่ ตลท. ในคราวเดียวกนั ระบบ
จะถามวา่ “ต้องการยื�นแบบคาํขอตอ่ ตลท.หรือไม?่” �หาก OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ยื�นแบบคําขอเรียบร้อย
แล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที� Menu Report?”  

� เลอืกปุ่ ม Cancel Request เมื�อต้องการยกเลกิคาํขอนั �น ระบบจะแจ้งเตือนวา่ “แบบคําขอจะถกูลบออกจากระบบ
อยา่งถาวร ทา่นต้องการจะดาํเนินการตอ่หรือไม”่ เมื�อกด OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ทําการลบคําขอออกจากระบบ
เรียบร้อยแล้ว” ซึ�งระบบจะลบคําขอนั �นๆ ออกจากระบบเป็นการถาวร  
หมายเหตุ : หากบริษัทต้องการเข้าไปค้นหาข้อมลูคาํขอที�ถกูยกเลกิไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อมลูคาํขอดงักลา่ว โดยมี
สถานะแจ้งวา่ “Cancelled by....(Trader, Broker, SET)  จนกวา่ ตลท.จะลบคาํขอดงักลา่วออกจากระบบ  บริษัทจงึ
จะกรอกข้อมลูคําขอดงักลา่วได้อกี 

� เลอืกปุ่ ม Clear เมื�อต้องการล้างข้อความในหน้าจอคําขอทั �งหมด 
� สั(งพิมพ์ “หนังสอืขอขึ %นทะเบยีน Designated Trader ID” (ตวัอย่างตามเอกสารแนบ 2)  หรือ “แบบคาํขอขึ %น

ทะเบียน Designated Trader ID (TFEX)“ (ตวัอย่างตามเอกสารแนบ 6) ที( Menu Report ลงนามโดยผู้มี
อาํนาจลงนามของบริษัท และประทับตราบริษัท (ตามที�ระบุไว้ในหนังสือรับรอง หรือหนังสือมอบอํานาจ
ของบริษัท) Upload File แบบคาํขอฉบับที(ลงนามแล้วเข้ามาในระบบ E-Trader แล้ว Save โดยไม่ต้องนําส่ง
แบบคาํขอฉบับจริงมาที(ตลาดหลักทรัพย์ 
 

3. Menu Change Request (ยื(นคาํขอเปลี(ยนแปลงข้อมูลเจ้าหน้าที( รับอนุญาต) 
   ใช้สาํหรับยื�นคําขอ Update/แก้ไข ยกเลกิ คาํขอเปลี�ยนแปลงข้อมลูของเจ้าหน้าที�รับอนญุาตของบริษัท ซึ�งหากเป็นบคุคลที�
มี Trader ID ทั �งตลาด Equity & Bond และตลาด TFEX สามารถยื�นคําขอที�ตลาดใดก็ได้  ระบบจะ Update ข้อมลูให้ทั �ง 2 ตลาด 

 

ขั %นตอนการยื(นคาํขอเปลี(ยนแปลงข้อมูลเจ้าหน้าที( รับอนุญาต (Trader) มีดังนี % 
1. เลอืก Menu Request � Change Request 
 

 
 

หน้าจอ Equity & Bond 
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2. กรอกหมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน/Passport No. ของพนกังานที�บริษัทจะขอเปลี�ยนแปลงข้อมลู ซึ�งหากบคุคลดงักลา่ว

เป็น Trader ของ Selling Agent ของสมาชิกตลาด TFEX จะต้องระบ ุSelling Agent Name ด้วย � OK 
3. ระบบจะแสดงหน้าจอ Change Request โดยแสดงข้อมลูปัจจบุนัของ Trader รายที�ค้นหาตามหมายเลขบตัรประชาชนนั �น 
 

 
 
4. คลกิ � เลอืกหวัข้อที�ต้องการเปลี�ยนแปลงข้อมลู แล้วแก้ไข/เปลี�ยนแปลงข้อมลูตามที�ต้องการ ซึ�งสามารถเลอืกได้มากกวา่ 1 ข้อ 
5. Upload File เอกสารประกอบการขอเปลี�ยนแปลงข้อมลู (เฉพาะการเปลี�ยนแปลง Field คํานําหน้าชื�อ,ชื�อ และ/หรือ นามสกลุ 

เทา่นั �น) โดยคลกิที�ปุ่ ม Upload �เลอืกรายชื�อเอกสารที�ต้องการ�  Browse File ของเอกสารตามรายชื�อที�เลอืก� คลกิที�
ปุ่ ม Upload � File เอกสารที�เลอืกจะเข้ามาเรียงในตารางเอกสารประกอบการขอเปลี�ยนแปลงข้อมลู  (ซึ�งวิธีการ Upload จะ
เหมือนการ Upload เอกสารในคาํขอแตง่ตั �งตามข้อ 1.1.4 หน้า 17 ทกุประการ)  

การเปลี(ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลแต่ละ Field จะต้อง Upload File เอกสารที(แตกต่างกนัแล้วแต่กรณี ดงันี % 
� เปลี�ยนแปลงคํานําหน้าชื�อ เชน่ 

� ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปลี�ยนคาํนําหน้าชื�อ แตไ่มไ่ด้เปลี�ยนนามสกลุ)  
� ใบคําขอให้เขตเปลี�ยนคํานําหน้าชื�อ โดยนําใบแจ้งเกิดของลกูไปแจ้ง 
� ใบคําขอเปลี�ยนคาํนําหน้าชื�อจาก “นาง” เป็น “นางสาว” หรือ จาก “นางสาว” เป็น “นาง” 

� เปลี�ยนแปลงชื�อ Upload File เอกสาร 
� ใบเปลี�ยนชื�อ  

หน้าจอ TFEX 
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            � เปลี�ยนแปลงนามสกลุ เชน่  
� ใบเปลี�ยนนามสกลุของตนเอง (กรณีเจ้าตวัเปลี�ยนนามสกลุเอง) 
� ใบเปลี�ยนนามสกลุของบิดา (กรณีเปลี�ยนนามสกลุตามบิดา) 
� ใบเปลี�ยนนามสกลุจากของบิดาไปใช้นามสกลุมารดา หรือเปลี�ยนจากนามสกลุมารดามาใช้

นามสกลุของบิดา 
� ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปลี�ยนนามสกลุตามสาม)ี 
� ทะเบียนหยา่ (กรณีหยา่แล้วกลบัมาใช้นามสกลุเดมิของตนเอง) 
� ทะเบียนรับบตุรบญุธรรม (กรณีเปลี�ยนนามสกลุตามพอ่แมบ่ญุธรรม) 

� เปลี�ยนแปลงชื�อ และนามสกลุ   
� ใบเปลี�ยนชื�อ  
� ใบเปลี�ยนนามสกลุ (เอกสารข้างใน File แล้วแตก่รณีตามรายการเปลี�ยนนามสกลุข้างต้น) 

� เปลี�ยนแปลงสาํนกังานสาขา (ไมต้่องแนบเอกสาร) 
� เปลี�ยนแปลงที�อยูต่ามทะเบียนบ้าน 

� สาํเนาทะเบียนบ้าน  
� เปลี�ยนแปลงที�อยูปั่จจบุนั  (ไมต้่องแนบเอกสาร) 
� เปลี�ยนแปลง Field “เป็น Trader ในตลาด” เช่น เปลี�ยนจาก Equity เป็น Bond หรือ Both (ไมต้่องแนบเอกสาร) 

6. เมื�อกรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน และ  Upload File เรียบร้อยแล้วจะมีปุ่ มด้านลา่งหน้าจอ 4 ปุ่ ม ให้ดําเนินการแล้วแตก่รณี ดงันี � 
 

 
� เลอืกปุ่ ม Save เมื�อต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ ระบบจะถามวา่ “ต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบหรือไม?่” ตอบ OK 

เพื�อบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ และระบบจะแจ้งวา่ “บนัทกึข้อมลูเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที� Menu 
Report”  ซึ�งหากเลือกปุ่ ม Save แลว้จะตอ้ง Submit to SET อีกครั�งหนึ�งเพื�อนําส่งข้อมูลคําขอต่อ ตลท. 

� เลอืกปุ่ ม Submit to SET เมื�อต้องการ Save ข้อมลูเข้าระบบ และนําสง่ข้อมลูคาํขอตอ่ ตลท. ในคราวเดียวกนั ระบบ
จะถามวา่ “ต้องการยื�นแบบคาํขอตอ่ ตลท.หรือไม?่” �หาก OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ยื�นแบบคําขอเรียบร้อย
แล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที� Menu Report?”  

� เลือกปุ่ ม Cancel Request เมื�อต้องการยกเลิกคําขอนั �น ระบบจะแจ้งเตือนว่า “แบบคําขอจะถูกลบออกจากระบบ
อยา่งถาวร ทา่นต้องการจะดําเนินการตอ่หรือไม”่ เมื�อกด OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ทําการลบคําขอออกจากระบบ
เรียบร้อยแล้ว” ซึ�งระบบจะลบคําขอนั �นๆ ออกจากระบบเป็นการถาวร  
หมายเหตุ : หากบริษัทต้องการเข้าไปค้นหาข้อมลูคาํขอที�ถกูยกเลกิไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อมลูคาํขอดงักลา่ว โดยมี
สถานะแจ้งวา่ “Cancelled by....(Trader, Broker, SET)  จนกวา่ ตลท.จะลบคาํขอดงักลา่วออกจากระบบ  บริษัทจงึ
จะกรอกข้อมลูคําขอดงักลา่วได้อกี 

� เลอืกปุ่ ม Clear เมื�อต้องการล้างข้อความในแบบฟอร์มคาํขอทั �งหมด  
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� สั(งพิมพ์ “หนังสอืขอเปลี(ยนแปลงชื(อ/ชื(อสกุลฯ (ตลาด Equity and Bond) (ตวัอย่างตามเอกสารแนบ 3) หรือ
แบบคาํขอเปลี(ยนแปลงฯ (ตลาด TFEX) (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 7)” ที( Menu Report ลงนามโดยผู้มี
อาํนาจลงนามของบริษัท และประทับตราบริษัท (ตามที�ระบุไว้ในหนังสือรับรอง หรือหนังสือมอบอํานาจ
ของบริษัท) Upload File ฉบับที(ลงนามแล้วเข้ามาในระบบ E-Trader แล้ว Save โดยไม่ต้องนําส่งแบบคาํขอ
ฉบับจริงมาที(ตลาดหลกัทรัพย์ (Upload แบบฟอร์มดังกล่าว เฉพาะกรณีเปลี�ยนแปลงคํานําหน้าชื�อ ชื�อ และ/
หรือนามสกุลเท่านั�น) 
 

4. Menu Inactive Trader Request (ยื(นคาํขอเพกิถอนเจ้าหน้าที( รับอนุญาต) 
ใช้สําหรับเพิกถอน Trader ของบริษัท (เฉพาะบุคคลที� Active อยู่ในบริษัทสมาชิกนั �นๆ เท่านั �น) และสมาชิกสามารถ 

Update/แก้ไข และ Cancel Request ข้อมลูการยื�นคําขอดงักลา่วได้ โดยหน้าจอจะมีลกัษณะดงันี � 
 

1. เลอืก Menu Request � Inactive Trader Request 

 
 

 
 
2. กรอกหมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน/Passport No. ของพนกังานที�บริษัทต้องการเพิกถอน ซึ�งหากบคุคลดงักลา่วเป็น 

Trader ของ Selling Agent ของสมาชิกตลาด TFEX จะต้องระบ ุSelling Agent Name ด้วย � OK 
3. ระบบจะแสดงหน้าจอ Inactive Trader Request โดยแสดงข้อมลูปัจจบุนัของ Trader รายที�ค้นหาตามหมายเลขบตัรประชาชน

นั �น ตามรูปด้านลา่งนี � 

หน้าจอ Equity & Bond 

หน้าจอ TFEX 
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4. กรอกรายละเอียดตามรูปด้านบน [ระบุความผิดความเสียหาย (หากมี) เฉพาะตลาด Equity & Bond เท่านั%น] 
5. เมื�อกรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วจะมีปุ่ มด้านลา่งหน้าจอ 4 ปุ่ ม ให้ดําเนินการแล้วแตก่รณี ดงันี � 

 

หน้าจอ Equity & Bond 

หน้าจอ TFEX 
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� เลอืกปุ่ ม Save เมื�อต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ ระบบจะถามวา่ “ต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบหรือไม?่” ตอบ OK เพื�อ
บนัทกึข้อมลูเข้าระบบ และระบบจะแจ้งวา่ “บนัทกึข้อมลูเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที� Menu Report” 
ซึ�งหากเลือกปุ่ ม Save แลว้จะตอ้ง Submit to SET อีกครั�งหนึ�งเพื�อนําส่งข้อมูลคําขอต่อ ตลท. 

� เลอืกปุ่ ม Submit to SET เมื�อต้องการ Save ข้อมลูเข้าระบบ และนําสง่ข้อมลูคาํขอตอ่ ตลท. ในคราวเดียวกนั ระบบจะถาม
วา่ “ต้องการยื�นแบบคาํขอตอ่ ตลท.หรือไม่?” �หาก OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ยื�นแบบคําขอเรียบร้อยแล้ว สามารถ
พิมพ์รายงานได้ที� Menu Report?”  

� เลอืกปุ่ ม Cancel Request เมื�อต้องการยกเลกิคาํขอนั �น ระบบจะแจ้งเตือนวา่ “แบบคําขอจะถกูลบออกจากระบบอยา่ง
ถาวร ทา่นต้องการจะดาํเนินการตอ่หรือไม”่ เมื�อกด OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ทําการลบคําขอออกจากระบบเรียบร้อย
แล้ว” ซึ�งระบบจะลบคําขอนั �นออกจากระบบเป็นการถาวร  
หมายเหตุ : หากบริษัทต้องการเข้าไปค้นหาข้อมลูคาํขอที�ถกูยกเลกิไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อมลูคําขอดงักลา่ว โดยมี
สถานะแจ้งวา่ “Cancelled by....(Trader, Broker, SET)  จนกวา่ ตลท.จะลบคาํขอดงักลา่วออกจากระบบ  บริษัทจึงจะ
กรอกข้อมลูคาํขอดงักลา่วได้อีก 

� เลอืกปุ่ ม Clear เมื�อต้องการล้างข้อความในแบบฟอร์มคาํขอทั �งหมด 
� สั(งพิมพ์ “หนังสือขอเพิกถอนเจ้าหน้าที( รับอนุญาตออกจากระบบซื %อขายหลักทรัพย์” (ตลาด Equity & Bond 

ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 4) หรือแบบคาํขอเพิกถอนฯ (ตลาด TFEX ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 8) ที( Menu 
Report ลงนามโดยผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท และประทับตราบริษัท (ตามที�ระบุไว้ในหนังสือรับรอง หรือ
หนังสือมอบอํานาจของบริษัท) Upload File ฉบับที(ลงนามแล้วเข้ามาในระบบ E-Trader แล้ว Save โดยไม่ต้อง
นําส่งแบบคาํขอฉบับจริงมาที(ตลาดหลกัทรัพย์ 
 
6. Menu Authorized Person (รายชื(อผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัทสําหรับแสดงในแบบคาํขอ) 

 ใช้ในกรณีเพิ�มรายชื�อ, แก้ไข/เปลี�ยนแปลง และกําหนดรายชื�อผู้มีอํานาจลงนามของบริษัท (Authorized Person) ที�จะให้
ปรากฏชื�อในแบบคําขอตา่งๆ เพื�อสั�งพิมพ์จากระบบโดยอตัโนมตัิ เพื�อให้ผู้มีอํานาจลงนามดงักลา่วลงนาม โดยจะต้องกําหนดรายชื�อ
ผู้มีอํานาจลงนามทั �ง 2 ตลาด ซึ�งมีหน้าจอการใช้งานเหมือนกนั ดงันี � 
 

� เลอืก Menu Request � Authorized Person 

 
 

หน้าจอ Equity & Bond 
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1. กรอกข้อมลูรายชื�อผู้มีอาํนาจลงนามให้ครบถ้วน  (กรอกได้มากที�สดุ 10 คน)  

 
  

2. หากต้องการให้บคุคลใดปรากฏชื�อในแบบคําขอทุกประเภท ให้คลิก  Yes ใน Field ใช้สําหรับแสดงในแบบคําขออตัโนมตัิ 
(กําหนดได้มากที�สดุ 2 คน) 

3. คลกิปุ่ ม Add to list รายชื�อของบคุคลที�กรอกจะปรากฏในตาราง ดงันี � 

 
 
4. หากต้องการเปลี�ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมลูของบคุคลใดในตาราง ให้คลิกปุ่ ม Edit ด้านหลงัชื�อของบคุคลนั �น แล้วเปลี�ยนแปลง

ข้อมลูตามที�ต้องการแล้ว คลกิปุ่ ม Add to list 
5. หากต้องการลบข้อมลูของบคุคลใดออก ให้คลกิปุ่ ม Delete ด้านหลงัชื�อของบคุคลนั �นในตาราง 

หน้าจอ TFEX 



 31

6. คลกิปุ่ ม Save เมื�อต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ ซึ�งระบบจะถามวา่ “ต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบหรือไม?่” ตอบ OK ระบบ
จะ Confirm วา่ “บนัทกึข้อมลูเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว?”  

ทั %งนี %สมาชิกจะต้องนําส่งสําเนาหนังสือรับรอง หรือหนังสือมอบอํานาจที(สําเนามาจากฉบับจริง (ฉบับที(ติด
อากรแสตมป์) มาให้ตลาดหลักทรัพย์ และหากมีการเปลี(ยนแปลงผู้มีอํานาจลงนามดังกล่าว สมาชิกจะต้องนําส่งสําเนา
เอกสารการเปลี(ยนแปลงดังกล่าวมาให้ตลาดหลักทรัพย์ด้วย 

 
Menu Submit to SET (ยื(นแบบคาํขอต่อตลาดหลักทรัพย์)  

 ใช้สาํหรับค้นหาคําขอประเภทตา่งๆ ที�มีสถานะ  Waiting (Save ค้างไว้ในระบบ ยงัไม่ได้ Submit to SET) เพื�อนําส่งคําขอ
เหลา่นั �นไปยงั ตลท. และตลาด TFEX โดยมีวิธีการใช้งาน ดงันี �   

� เลอืก Menu Submit to SET ปรากฏหน้าจอตามรูปด้านลา่งนี � 
 

 
� ค้นหาข้อมลูคาํขอตาม Field ที�ต้องการ และกําหนดเงื�อนไขการเรียงลาํดบัข้อมลู คลกิปุ่ ม Search  แล้วข้อมลูของบคุคลที�

ต้องการค้นหาจะปรากฏที�ตารางแสดงผลด้านลา่งหน้าจอตามตวัอยา่งด้านลา่งนี �   
 

 
 
 

� หากต้องการพิมพ์ข้อมลูตามตารางแสดงผลให้คลกิที�ปุ่ ม  ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมลูในตารางเพิ�มเติมใน
สว่นของคํานําหน้าชื�อ และชื�อ-สกลุภาษาองักฤษ  และสามารถพิมพ์ข้อมลูดงักลา่วออกมาได้ในรูปแบบ Report  ได้ 

� หากต้องการ Export ข้อมลูตามตารางแสดงผลไปยงัโปรแกรม Excel ให้คลิกที�ปุ่ ม  ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดง
ข้อมลูในตารางเพิ�มเติมในสว่นของคํานําหน้าชื�อ และชื�อ-สกุลภาษาองักฤษอยู่ในโปรแกรม Excel  แลวั Save เปลี�ยน
นามสกลุเป็น .xls   

� หากต้องการดรูายละเอียดคําขอของบคุคลใดให้คลกิ More ในช่องรายละเอียดด้านหลงัชื�อบคุคลนั �นในตารางแสดงผล  
� ปรากฏหน้าจอคําขอตามประเภทคําขอที�เลอืกของบคุคลดงักลา่ว พร้อมเอกสารที� Upload  เข้ามา ตามตวัอยา่งดงันี � 
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� ตรวจสอบรายละเอียดความถกูต้อง ครบถ้วน ของข้อมลูทั �งในคาํขอ  และ Upload File  
� เลอืกปุ่ ม Submit to SET ระบบจะถามวา่ “ต้องการยื�นแบบคําขอตอ่ ตลท.หรือไม่?” หาก OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ยื�น

แบบคําขอเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที� Menu Report?”  
� เลอืกปุ่ ม Close เมื�อต้องการออกจากหน้าจอนี � 

 

Menu Inquiry (ค้นหาข้อมูล และสถานะคาํขอ) 

 ใช้สาํหรับค้นหาข้อมลูการยื�นคําขอเกี�ยวกบัทะเบียน Trader ของบริษัททั �งหมดทกุสถานะคําขอ คือ  Waiting (Save ไว้ใน
ระบบ แต่ยงัไม่ Submit to SET) และคําขอที� Submit to SET แล้ว คือ  สถานะ Received, Processing, Pending, Approved, 
Disapproved, Cancelled by ....... (Trader, broker, SET แล้วแตก่รณี) 
  
ขั %นตอนการใช้งาน Menu Inquiry มีดังนี %  

• เลอืก Menu Inquiry 

• ค้นหาข้อมลูคําขอตาม Field ที�ต้องการ คลิกปุ่ ม  Search  แล้วข้อมลูของบคุคลที�ต้องการค้นหาจะปรากฏที�ตารางแสดงผล
ด้านลา่งตามรูปนี � 
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• หากต้องการพิมพ์ข้อมลูตามตารางแสดงผลให้คลกิที�ปุ่ ม  ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมลูในตารางเพิ�มเติมในสว่น
ของคํานําหน้าชื�อ และชื�อ-สกลุภาษาองักฤษ และสามารถพิมพ์ข้อมลูดงักลา่วออกมาได้ในรูปแบบ Report 

• หากต้องการ Export ข้อมลูตามตารางแสดงผลไปยงัโปรแกรม Excel ให้คลิกที�ปุ่ ม  ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดง
ข้อมลูในตารางเพิ�มเติมในสว่นของคํานําหน้าชื�อ และชื�อ-สกุลภาษาองักฤษอยู่ในโปรแกรม Excel แล้ว Save เปลี�ยนนามสกุล
ของ File เป็น .xls   

• ดทีู� Column สถานะคําขอ หากเป็นสถานะ Approved หมายถึง ตลท. อนมุตัิคําขอนั �นแล้ว และระบบจะแจ้ง Trader  ID 
(Column Trader ID) และ วนัที�มีผลในระบบซื �อขาย (Column Eff. Date) ให้ทราบ 

• หากต้องการดรูายละเอียดคําขอของบคุคลใดให้คลิก More ในช่องรายละเอียดด้านหลงัชื�อบคุคลนั �น จะปรากฏหน้าจอตาม
ประเภทคําขอของบคุคลที�เลอืก พร้อมแสดงสถานะคําขอ ตามตวัอยา่งดงันี � 

 
ซึ�งข้อมลูสถานะของทกุคาํขอจะมีความหมาย ดงันี �  
สถานะคาํขอ ความหมายของสถานะคาํขอ 
Waiting Save คําขอค้างไว้ในระบบ ยงัไมไ่ด้ Submit to SET (ยงัไมไ่ด้นําสง่ให้ ตลท.) 
Received ตลท. ได้รับคําขอแล้ว   
Processing อยูร่ะหวา่งตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร หรือข้อขดัข้องตา่งๆ (โดยหากขาดเอกสาร หรือมีข้อขดัข้อง

ประการใด ตลท.จะแจ้งผา่นระบบ เพื�อให้สมาชิกทราบ และดาํเนินการแก้ไข หรือ Upload เอกสารที�ขาดเข้ามา
ในระบบ) 

Pending อยูร่ะหวา่งพิจารณาคณุสมบตัิของผู้ยื�นคําขอ (Status นี �จะไมส่ามารถแก้ไข/เปลี�ยนแปลงข้อมลูได้อีก) 
Approved อนมุตัิคาํขอ [โดยจะแจ้ง Trader ID และวนัที�มีผลในระบบซื �อขาย (Effective Date) ให้ทราบ] 
Disapproved ไมอ่นมุตัิการขึ �นทะเบียน  โดยจะแจ้งเหตผุลให้ทราบด้วย 
Cancelled by …. ยกเลกิการยื�นคําขอ (โดยจะแจ้งวา่คาํขอนั �นถกูยกเลกิโดย Trader, Broker หรือ ตลาดหลกัทรัพย์) 

• หากต้องการพิมพ์ “แบบแสดงรายละเอียดประจําตวัเจ้าหน้าที�รับอนญุาต” ของบคุคลที�เลอืก ให้คลิกที�ปุ่ ม “พิมพ์ข้อมลู Trader” 

ระบบจะแสดง “แบบแสดงรายละเอียดประจําตวัเจ้าหน้าที�รับอนุญาต” ของบคุคลดงักล่าว แล้วคลิกที�ปุ่ ม  หรือ“กดเพื�อ
พิมพ์” ด้านบนขวามือ   

 
Menu Report (พิมพ์แบบคาํขอ) 
   เป็นหน้าจอสาํหรับค้นหาข้อมลูการยื�นคาํขอเกี�ยวกบัทะเบียน Trader ของบริษัททั �งหมดที�สง่เข้ามาในระบบ E-Trader  
เพื�อพิมพ์แบบฟอร์มคาํขอตามที�ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
 
ขั %นตอนการใช้งาน Menu Report มีดังนี % 
1. เลอืก Menu Report 
2. ปรากฏหน้าจอ Report  ดงันี � 
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สว่นหน้าจอ  TFEX จะมีลกัษณะการทํางานเหมือนหน้าจอ Equity & Bond ทกุอยา่ง แตจ่ะเพิ�ม Field สาํหรับค้นหาเพิ�มเติม ตามรูป
ด้านลา่งนี �  

 
 
3. ค้นหาข้อมลูคําขอตาม Field ที�ต้องการ คลกิปุ่ ม  Search  ข้อมลูของบคุคลที�ค้นหาจะปรากฏที�ตารางแสดงผลด้านลา่ง (ตวัอยา่ง

ตามรูปด้านลา่งนี �) 

 

หน้าจอ Equity & Bond 

หน้าจอ TFEX 
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4. หากต้องการพิมพ์ข้อมลูตามตารางแสดงผลให้คลกิที�ปุ่ ม  ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมลูในตารางเพิ�มเติมในสว่น
ของคํานําหน้าชื�อ และชื�อ-สกลุภาษาองักฤษ และสามารถพิมพ์ข้อมลูดงักลา่วออกมาได้ในรูปแบบ Report 

5. หากต้องการ Export ข้อมลูตามตารางแสดงผลไปยงัโปรแกรม Excel ให้คลิกที�ปุ่ ม  ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดง
ข้อมลูในตารางเพิ�มเติมในสว่นของคํานําหน้าชื�อ และชื�อ-สกุลภาษาองักฤษอยู่ในโปรแกรม Excel และ Save เปลี�ยนนามสกุล
ของ File เป็น .xls   

6. หากต้องการพิมพ์แบบฟอร์มคําขอของบคุคลใดให้คลิกคําว่า “พิมพ์”  ด้านหลงัชื�อบคุคลนั �น จะปรากฏแบบฟอร์มตามประเภท
คําขอของบคุคลที�เลอืก  

7. หากต้องการพิมพ์แบบฟอร์มคาํขอนั �นให้คลกิที�ปุ่ ม “กดเพื�อพิมพ์” ด้านบนขวามือ  
  
 

ประเภทของ Trader ID 

  
Trader ID ของตลาดตราสารทุน และตราสารหนี� (Equity & Bond) 
 Trader ID ของตลาดตราสารทนุ และตราสารหนี � (Equity & Bond) ประกอบด้วยตวัเลข 4 หลกั หรือตวัอกัษรภาษาองักฤษ
ตวัพิมพ์ใหญ่ตามด้วยตวัเลข 3 หลกั เช่น 1234, A123 เป็นต้น สามารถสง่คําสั�งซื �อขายได้ทั �งตลาดตราสารทนุ และตลาดตราสารหนี � 
 
Trader ID ของตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้า (TFEX) 

� เจ้าหน้าที�รับอนญุาตของสมาชิกประเภท Full Member จะได้รับหมายเลขประจําตวัเจ้าหน้าที�รับอนญุาตเป็น DXXXX 
(ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ “D” ตามด้วยตวัเลข 4 หลกั หรือตามด้วยตวัอกัษรและตวัเลข 4 หลกั เช่น D1234, DA123 
เป็นต้น) สามารถปฏิบตังิานเพื�อซื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหน้าได้ทกุประเภท  

� เจ้าหน้าที�รับอนญุาตของสมาชิกประเภท Precious Metal Related Agent และเจ้าหน้าที�รับอนญุาตที�เป็นพนกังาน
ของ Selling Agent ที�ปฏิบตัิงานให้กบัสมาชิก จะได้รับหมายเลขประจําตวัเจ้าหน้าที�รับอนญุาตเป็น GXXXX 
(ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ “G” ตามด้วยตวัเลข 4 หลกั เช่น G1234, G5678 เป็นต้น) สามารถปฏิบตัิงานเพื�อซื �อขาย
ได้เฉพาะสญัญาซื �อขายลว่งหน้าที�อ้างอิงกบัโลหะมีคา่เทา่นั �น 
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ข้อมูลที(ควรทราบเพิ(มเติมเกี(ยวกับระบบ 

� สมาชิกจะต้องขอ User Name และ Password ระบบ SCP ทั �งของ Level 1 และ Level 2 ที� User Admin ระบบ SCP ของ
บริษัท (ทั �งหมดไมเ่กิน 15 User) 

� การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อมลูคาํขอ และ File ที� Upload ทกุประเภทในระบบ E-Trader สามารถแก้ไขได้ทกุสถานะคําขอ คือ 
Waiting, Received Processing และ Pending (สถานะก่อนที� ตลท.จะ Approve) โดยดําเนินการดงันี � 

1. หากยงัไมนํ่าสง่คําขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ (Waiting = Save ข้อมลูไว้ในระบบ แตย่งัไม ่Submit to SET)  
� เข้า Menu Request เลือก Individual Trader Request หรือ Designated Trader Request หรืออื�นๆ (แล้วแต่

กรณี) แก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อมลูที�ต้องการ แล้วคลกิปุ่ ม Save  และดําเนินการตอ่ได้ 2 วิธี ดงันี � 
วิธีที� 1 : คลกิปุ่ ม Submit to SET ที�ด้านลา่งหน้าจอคาํขอนั �น (Menu Request) หรือ 
วิธีที� 2  : เลอืก Menu Submit to SET แล้วเลอืกคาํขอของ บคุคลที�แก้ไขข้อมลูดงักลา่วข้างต้น แล้วคลกิ More จะ
แสดงข้อมลูคาํขอของบคุคลนั �น แล้วคลกิปุ่ ม Submit to SET ที�ด้านลา่งหน้าจอคาํขอนั �น 

 2.   หากนําสง่คําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แล้ว (Submit to SET แล้ว = สถานะคําขอเป็น Received, Processing และ 
Pending)  

�  เข้า Menu Request เลอืก Individual Trader Request หรือ Designated Trader Request หรืออื�นๆ (แล้วแต ่ 
  กรณี) แก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อมลูที�ต้องการ แล้วคลกิปุ่ ม Save   

� การยกเลกิคาํขอ (Cancel Request)  
� บริษัทสามารถยกเลกิคาํขอทกุคาํขอได้ทกุสถานะคาํขอ คือ Waiting, Received, Processing และ Pending  
� กรณีสมาชิกยกเลิกคําขอ (Cancelled Request) แล้วต้องการยื�นคําของบคุคลนั �นใหม่ทนัที ต้องแจ้งให้ตลาด

หลกัทรัพย์ลบข้อมลูคําขอที� Cancelled นั �นออกจากระบบก่อนจึงจะยื�นใหมไ่ด้)   
� ตลาดหลกัทรัพย์จะเก็บข้อมลูคาํขอตา่งๆ ไว้ให้สมาชิกค้นหาข้อมลูในระบบย้อนหลงั 5 ปี นบัจากวนัที�ปัจจบุนั 

 
วิธีการตอบกลับของตลาดหลกัทรัพย์ (Equity & Bond Trader และ TFEX Trader) 

ระบบ E-Trader จะส่ง Auto E-Mail แจ้งให้บริษัทสมาชิกทราบทนัทีที�ตลาดหลกัทรัพย์อนุมตัิคําขอเกี�ยวกับทะเบียน
เจ้าหน้าที�รับอนญุาต เพื�อให้บริษัทสมาชิกเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ�มเติมในระบบ E-Trader ตามตวัอยา่ง ดงันี �  
 
ตัวอย่าง  E-Mail ที(บริษัทสมาชิกจะได้รับจากระบบ E-Trader 
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ขั %นตอนการเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ(มเติมในระบบ E-Trader มีดังนี %  

� เข้าระบบ E-Trader  

� เลอืก Menu Inquiry 

� ค้นหาข้อมลูคําขอตาม Field ที�ต้องการ คลกิปุ่ ม  Search จะปรากฎข้อมลูของบคุคลที�ต้องการในตารางแสดงผล
ด้านลา่งนี � 

 

 

� ดทีู� Column “สถานะ” หากแสดงข้อความ “Approved” หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์อนมุตัิคําขอนั �นแล้ว และระบบ
จะแจ้ง Trader  ID (Column Trader ID) และ วนัที�มีผลในระบบซื �อขาย (Column Eff Date) ให้ทราบ 

� หากต้องการดูรายละเอียดคําขอของบุคคลใดให้คลิ�ก More ด้านหลงัชื�อของบุคคลนั �น จะปรากฎข้อมูลตาม
ด้านลา่งนี � 

 

 
 

อัตราค่าธรรมเนียมในการขอขึ %นทะเบียนเจ้าหน้าที( รับอนุญาต 
 

� เจ้าหน้าที( รับอนุญาตของตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารหนี % (Equity & Bond) : คา่ธรรมเนียมการขอขึ �นทะเบียน 
535 บาท ตอ่บคุคลตอ่ครั �ง (รวมภาษีมลูคา่เพิ�มแล้ว)  

� เจ้าหน้าที( รับอนุญาตของตลาดสัญญาซื %อขายล่วงหน้า (TFEX) : คา่ธรรมเนียมการขอขึ �นทะเบียน 1,040 บาท ตอ่บคุคลตอ่ครั �ง       
(รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม และหกัภาษี ณ ที�จ่ายแล้ว) โดยมีรายละเอยีดการคาํนวณ ดงันี � 
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 จาํนวน VAT รวม 

คา่ธรรมเนียมการขอแตง่ตั �งเจ้าหน้าที�รับอนญุาต 1,000.-  70.-  1,070.-  

หกั ภาษี ณ ที�จ่าย 3% (1,000 x 3%) *   30.-  

รวมจาํนวนเงนิที(ต้องชาํระ   1,040.-  

* หกัภาษี ณ ที�จา่ย 3% กรณีการจ่ายเงินตอ่ครั �ง ตั �งแต ่1,000 บาท ขึ �นไป ซึ�งสมาชิกจะต้องนําสง่หนงัสอืรับรองหกัภาษี ณ ที�
จ่ายให้ตลาดหลกัทรัพย์ (ฝ่ายการเงินและบญัชี) ด้วย 

 
วิธีการชาํระเงนิค่าธรรมเนียม 

ตลาดหลกัทรัพย์จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในการขอขึ �นทะเบียนเจ้าหน้าที�รับอนญุาตตลาด Equity & Bond และตลาด TFEX  
เป็นรายเดือน ซึ�งเป็นการเรียกเก็บย้อนหลงั โดยมีขั �นตอนการปฏิบตัิงาน ดงันี � 

1. ตลาดหลกัทรัพย์ (ฝ่ายบญัชี) จะนําสง่ใบแจ้งหนี �คา่ธรรมเนียมในการขึ �นทะเบียน Trader ของเดือนที�ผา่นมาให้บริษัท
สมาชิกทาง E-Mail ในวนัทําการแรกของทกุเดือน 

2. สมาชิกนําใบแจ้งการชําระเงิน (Bill Payment) ที�แนบมากบัใบแจ้งหนี � พร้อมเช็ค หรือเงินสดไปชําระผา่นธนาคารที�ระบ ุ
ภายใน 7 วนั หลงัจากได้รับใบแจ้งหนี � 

3.    กรณีเป็นการชําระคา่ธรรมเนียมในการขอขึ �นทะเบียน TFEX Trader ให้นําสง่หนงัสอืรับรองหกัภาษี ณ ที�จา่ยมาที�ฝ่าย
การเงินและบญัชี ชั �น 8 อาคารตลาดหลกัทรัพย์ 

4.   ตลาดหลกัทรัพย์นําสง่ใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกทางไปรษณีย์ภายใน 7 วนัหลงัจากได้รับชําระเงิน หรือหากสมาชิกมีความ
ประสงค์จะมารับด้วยตนเอง สามารถตดิตอ่ขอรับได้ที�ฝ่ายบญัชี ชั �น 8 หรือติดตอ่สอบถามที�คณุกนัต์ลลติา รักวรนิตย์)  
โทร 02-229-2406  

รายชื�อผูป้ระสานงาน  
� เกี�ยวกบัใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษี ติดตอ่ คณุกนัต์ลลติาโทร. 02-229-2406 
� เกี�ยวกบัใบแจ้งหนี � ตดิตอ่ คณุสกุญัญา โทร.02-229- 2475 คณุพิสษิฐ์ โทร. 02-229-2405 และคณุปัทมา โทร.02-229-2415 
 

 

วิธีตรวจสอบรายชื(อ Trader ที(บริษัทยื(นขอขึ %นทะเบียนเพื(อชาํระค่าธรรมเนียม 

สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื�อ Trader ที�ยื�นขอขึ �นทะเบียนย้อนหลงัเป็นรายเดือน เพื�อชําระคา่ธรรมเนียมได้ตามตวัอยา่ง 
ตอ่ไปนี � 

ตัวอย่าง เช่น ต้องการหารายชื�อ Trader ตลาด Equity & Bond ที�ยื�นขอขึ �นทะเบียนในเดือนมกราคม 2556 ดาํเนินการ ดงันี � 

• เข้าระบบ E-Trader  

• เลอืก Menu Inquiry ที�หน้าจอ Equity & Bond  

• ระบวุนัที�ยื�นคําขอเป็น 1-31 ม.ค. 2556  

• เลอืกประเภทรายการเป็น แตง่ตั �ง 

• คลกิปุ่ ม  Search  แล้วข้อมลูที�ต้องการค้นหาจะแสดงผลเป็นตารางด้านลา่ง ตามรูปนี � 
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ซึ�งตามตวัอยา่งนี �บริษัทจะต้องชําระคา่ธรรมเนียมในการขอแตง่ตั �งTrader ตลาด Equity & Bond ในเดือน ม.ค. 2556 ทั �งสิ �นจํานวน 
5 ราย  

• หากต้องการพิมพ์ข้อมลูตามตารางแสดงผลให้คลกิที�ปุ่ ม  ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมลูในตารางเพิ�มเติมในสว่น
ของคํานําหน้าชื�อ และชื�อ-สกลุภาษาองักฤษ และสามารถพิมพ์ข้อมลูดงักลา่วออกมาได้ในรูปแบบ Report 

• หากต้องการ Export ข้อมลูตามตารางแสดงผลไปยงัโปรแกรม Excel ให้คลิกที�ปุ่ ม     ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดง
ข้อมลูในตารางเพิ�มเติมในสว่นของคํานําหน้าชื�อ และชื�อ-สกุลภาษาองักฤษอยู่ในโปรแกรม Excel แล้ว Save เปลี�ยนนามสกุล
ของ File เป็น .xls   

• การค้นหารายชื�อ Trader ตลาด TFEX มีลกัษณะเช่นเดียวกนักบัการค้นหาในหน้าจอของตลาด Equity & Bond  
 

ข้อกาํหนดที(เกี(ยวข้อง 

 
1. เจ้าหน้าที(รับอนุญาตของตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารหนี % (Equity & Bond) 
� ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื�องบคุคลที�เกี�ยวข้องในระบบการซื �อขาย พ.ศ. 2555  

http://www.set.or.th/dat/content/rule/th/Bor.Sor.Saw.01-28_10092556_TH.pdf  หรือ www.set.or.th � กฎเกณฑ์/
การกํากบั � กฏเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง � กฏเกณฑ์แยกตามประมวล� สว่นที�เกี�ยวกบัการซื �อขายหลกัทรัพย์ � บคุคลใน
การซื �อขายหลกัทรัพย์ � ประกาศฯ บคุคลที�เกี�ยวข้องในระบบซื �อขาย พ.ศ. 2555 

2. เจ้าหน้าที( รับอนุญาตของตลาดสัญญาซื %อขายล่วงหน้า (TFEX) 
� ข้อบงัคบัของตลาดสญัญาซื �อขายลว่งหน้าหมวด 700  บคุคลที�เกี�ยวข้องในระบบการซื �อขาย สามารถดขู้อมลูได้ที� 

http://www.set.or.th/dat/content/rule/th/TFEX-Chapter700-
Regulations_PersonsInvolvedintheTradingSystem_amended060557TH.pdf หรือ  http://www.tfex.co.th/th 
กฎเกณฑ์ --> ข้อบงัคบัและวิธีปฏิบตัิ/หมวด 700 บคุคลที�เกี�ยวข้องในระบบการซื �อขาย 

� ประกาศและแนวทางปฏิบตัิ  หรือ  http://www.tfex.co.th/th  � ประกาศและแนวทางปฏิบตัิ � เจ้าหน้าที�รับอนญุาต
� คูม่ือการปฏิบตัิงานระบบ E-Trader  

 

หน้าจอ Equity & Bond 
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แนวทางปฏิบตัิกรณีเจ้าหน้าที(รับอนุญาตถกูลงโทษโดยการสั(งพักการปฏิบัตหิน้าที( 

 
ตลาดหลกัทรัพย์ได้ปรับปรุงแนวทางปฏิบตัิกรณีเจ้าหน้าที�รับอนญุาตถกูสั�งพกัการปฏิบตัิหน้าที�แนะนําการลงทนุจาก 

สาํนกังาน ก.ล.ต. น้อยกวา่ 6 เดอืน โดยสมาชิกสามารถร้องขอให้ตลาดหลกัทรัพย์สั�งห้ามการปฏิบตัิหน้าที�ของเจ้าหน้าที�รับอนญุาต   
รายดงักลา่วเป็นการชั�วคราวเทา่กบัระยะเวลาที�สาํนกังาน ก.ล.ต. สั�งพกัการปฏิบตัิหน้าที�แนะนําการลงทนุ แทนการเพิกถอนการขึ �น     
ทะเบียนเจ้าหน้าที�รับอนญุาต ทั �งนี �เป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื�อง บคุคลที�เกี�ยวข้องในระบบการซื �อขาย   

พ.ศ. 2555 และข้อบงัคบัของตลาดสญัญาซื �อขายลว่งหน้า หมวด 700 บคุคลที�เกี�ยวข้องในระบบการซื �อขาย  
 

 
---------------------------------------------------------- 
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ตวัอยา่งแบบฟอร์มคําขอ 
ประเภทตา่งๆ 
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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 



 48

 
 

 

 
 

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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การเพิ(ม User Name และ Password ของระบบ SCP เพื(อผ่านไปใช้งานระบบ E-Trader 

  
� กรอก User Name และ Password ของ User Admin ระบบ SCP จะปรากฏหน้าจอ ดงันี � 
 

 
 

� คลกิที� Menu User Profile (ด้านซ้ายมือ) และเลอืก + Create New User จะปรากฏหน้าจอ ดงันี � 
 

 

นายสมชาย  ทดสอบ 
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� กรอกข้อมลูให้ครบถ้วน แล้ว เลอืกวา่เป็น User ของ Broker หรือ Trader  
� คลกิปุ่ ม Add/Update 
� คลกิปุ่ ม Save จะปรากฏ User Name และ Password ดงันี � 

 

 
 

� เมื�อนํา User Name และ Password มาใช้ในครั �งแรกระบบบงัคบัให้เปลี�ยน Password 
 

 
� ระบบจะให้กรอกข้อมลูเบอร์โทรศพัท์ และวนัเกิด 

 

 


