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ภาพรวมการเช่ือมต่อระบบคอมพิวเตอรท่ี์ใช้ในการซ้ือขายของสมาชิก 

กบัระบบการซ้ือขายของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 
ระบบการซ้ือขายของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 

การซื้อขายในตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้านัน้ เป็นการซื้อขายแบบอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Trading System)  
โดยตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าจะอนุญาตใหส้มาชกิตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าและบุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตเท่านัน้ สามารถ
เชื่อมต่อระบบคอมพวิเตอรม์ายงัระบบการซือ้ขายของตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 
ในการซื้อขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้านัน้ ผู้เกี่ยวขอ้งประสงค์ทีจ่ะได้รบัความรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ และน่าเชื่อถอื 

ดงันัน้ระบบการซือ้ขายจงึเป็นหวัใจส าคญัต่อการด าเนินงานของตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าโดยระบบการซือ้ขายต้องอาศยั
เทคโนโลยีที่ทนัสมัย มีความรวดเร็ว และสามารถรองรบัการเชื่อมต่อกบัระบบงานและซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ ได้อย่าง
กว้างขวาง เพื่อให้สมาชกิสามารถด าเนินงานและสามารถใช้เทคโนโลยใีนการบรหิารความเสีย่งในการด าเนินงานได้อย่าง  
มปีระสทิธภิาพ 

 
ระบบการซือ้ขายของตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  ใหบ้รกิารภายใตส้ถาปัตยกรรมเทคโนโลยสีมยัใหม่ นอกเหนือจาก

ความเร็วในการประมวลผล (High-performance) และมีความยืดหยุ่นในการให้บริการ (Flexibility) แล้ว ระบบการซื้อขาย 
ยงัถูกพฒันาโดยค านึงถงึความมเีสถยีรภาพของระบบ (Resilience and robustness) โดยในสว่นของการเชื่อมต่อกบัสมาชกิได้
มีการกระจายจุดเชื่อมต่อ (Gateway) เพื่อสามารถให้บริการได้พร้อมกันหลายๆจุด (Concurrency) ซึ่งสมาชิกจะสามารถ
เปลีย่นจุดเชื่อมต่อไดท้นัทเีมื่อพบปัญหาทีจุ่ดใดจุดหนึ่ง ส าหรบัเรื่องการจบัคู่การซือ้ขาย (Matching Engine) นัน้ ระบบไดร้บั
การออกแบบให้สามารถกระจายการท างาน (Workload) ไปยังหลายชุดจับคู่การซื้อขาย  (Matching Engine partition)  
โดยแต่ละชุดจบัคู่การซื้อขายสามารถท างานอย่างอิสระต่อกัน (Horizontal scalable and Independent matching engine) 
นอกจากนัน้ระบบยงัไดร้บัการออกแบบใหร้องรบัความผดิปกตสิองชัน้ (Double failure) โดยหากเกดิความเสยีหายในชัน้แรก 
(Single failure) ระบบจะท าการ Failover โดยอตัโนมตัภิายในศูนยค์อมพวิเตอรห์ลกั และหากเกดิ Double failure ระบบจะท า
การ Failover ไปยงัชุดจบัคู่การซือ้ขายทีศ่นูยส์ ารองต่อไป   
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การเช่ือมต่อกบัระบบการซ้ือขายของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 
ปัจจุบนัตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าก าหนดให้สมาชิกเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายของสมาชกิ  

หรอืที่เรยีกว่าระบบส่งค าสัง่ซื้อขาย เขา้กบัระบบการซือ้ขายของตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าผ่าน  SET Managed Network 
(SETNET 3) และ SET Co-location  

 
ในการสง่ค าสัง่ซือ้ขายเขา้มายงัระบบการซือ้ขายของตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า สมาชกิจะตอ้งเชื่อมต่อและสง่ค าสัง่

ซือ้ขายผ่าน EMAPI หรอื FIX Protocol ซึง่เป็นเทคโนโลย ีOpen API ซึง่ใชท้ัว่ไปตามมาตรฐานสากล โดยสมาชกิทีจ่ะเชื่อมต่อ
กบัระบบการซื้อขายของตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าต้องจดัหาและดูแลระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อกบัระบบการซื้อขาย 
(รายละเอยีดตามการเชื่อมต่อกบัระบบคอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการซื้อขายกบัระบบการซื้อขายของตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า) 
รวมทัง้ต้องเตรียมการด้านการจัดการและรักษาความปลอดภัยของระบบส่งค าสัง่ซื้อขายของสมาชิกที่เป็นมาตรฐาน 
(รายละเอยีดตามมาตรฐานความปลอดภยัส าหรบัระบบทีต่่อเชื่อมกบัระบบตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า) 

 
ระบบการส่งค าสัง่ซ้ือขายของสมาชิกท่ีเช่ือมต่อกบัตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

สมาชกิสามารถเลอืกใชร้ะบบสง่ค าสัง่ซือ้ขายไดต้ามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการใชร้ะบบสง่ค าสัง่ซือ้ขายทีส่มาชกิ
พัฒนาขึ้นเอง หรือระบบส่งค าสัง่ซื้อขายที่พัฒนาโดยบริษัทผู้พัฒนาระบบ ( Independent Software Vendor: ISV) หรือผู้
ใหบ้รกิารระบบภายนอก (Service Provider: SP) อย่างไรกต็ามสมาชกิจะเชื่อมต่อระบบส่งค าสัง่ซือ้ขายนัน้กบัตลาดสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้าได้ก็ต่อเมื่อสมาชกิที่พฒันาระบบขึน้เอง หรือ ISV หรือ SP ดงักล่าวนัน้ ได้ผ่านการทดสอบระบบทางเทคนิค 
(conformance test) กบัตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแลว้ รวมทัง้ก่อนเริม่ใชชุ้ดค าสัง่ซือ้ขาย สมาชกิต้องผ่านการทดสอบและ
ไดร้บัอนุญาตจากตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (รายละเอยีดตามขอ้บงัคบั วธิปีฏบิตั ิและแนวทางปฏบิตัขิองตลาดสญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้าทีเ่กีย่วกบัการเชื่อมต่อระบบคอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการซือ้ขายของสมาชกิกบัระบบการซือ้ขายของตลาดสญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้า) 
  

 

 

SET  Market  Access 
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นอกจากการเชื่อมต่อเพื่อส่งค าสัง่ซือ้ขายของสมาชกิ ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ายงัเปิดให้สมาชกิสามารถใหบ้รกิาร

ผูล้งทุนเชื่อมต่อระบบเพื่อส่งค าสัง่ซือ้ขายมายงัระบบของสมาชกิไดโ้ดยตรง หรอืทีเ่รยีกว่า Direct Market Access (DMA) โดย
สมาชกิต้องได้รบัอนุญาตก่อนเริม่ใหผู้้ลงทุนส่งค าสัง่ซื้อขายผ่านช่องทางดงักล่าว (รายละเอยีดตามขอ้บงัคบั วธิปีฏบิตัิ และ
แนวทางปฏบิตัิของตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกบัการเชื่อมต่อระบบคอมพวิเตอร์ทีใ่ชใ้นการซื้อขายของสมาชกิกบั
ระบบการซือ้ขายของตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า) 

 
การทดสอบระบบทางเทคนิค (Conformance Test) 

 
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะแจ้งรายชื่อผู้พัฒนาระบบ ( ISV) และผู้ให้บริการระบบภายนอก (SP)  ที่ผ่าน 

การทดสอบระบบทางเทคนิค (Conformance Test) ตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าก าหนด โดยสมาชกิสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อไดท้าง https://www.set.or.th/th/products/isv/isv_p1.html  
 

หากสมาชกิประสงคจ์ะใชร้ะบบส่งค าสัง่ซือ้ขายของผูพ้ฒันาระบบงานหรอืผูใ้หบ้รกิารระบบภายนอกเหล่านี้  สามารถ
ด าเนินการขออนุญาตเชื่อมต่อได้โดยไม่จ าเป็นต้องให้ผู้พฒันาระบบท าการทดสอบระบบทางเทคนิคใหม่ คงเหลือแต่การ
ทดสอบระบบโดยสมาชกิก่อนเริม่การใชง้าน โดยสามารถสอบถาม Software Version ทีไ่ดผ้่านการทดสอบ conformance กบั
ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแลว้จาก ISV หรอื SP ทีใ่หบ้รกิาร อย่างไรกต็าม ในกรณีทีส่มาชกิประสงคจ์ะใชร้ะบบส่งค าสัง่ซือ้
ขายของผูพ้ฒันาระบบหรอืผูใ้หบ้รกิารระบบภายนอกอื่นซึง่ยงัไม่เคยผ่านการทดสอบระบบทางเทคนิคกบัตลาดสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า สมาชกิสามารถด าเนินการไดโ้ดยให ้ISV หรอื SP ส่งหนังสอืรบัรองคุณสมบตัใินการเป็น ISV หรอื SP ในดา้นฐานะ
การเงนิ ผลงานดา้นการพฒันาและใหบ้รกิารระบบ และขอ้มูลเกีย่วกบับุคลากร พรอ้มแจง้ความประสงคใ์นการพฒันาและเขา้
ทดสอบระบบกบัตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เพื่อใหต้ลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าพจิารณา และก าหนดเวลาทีจ่ะใหเ้ขา้ทดสอบ
ระบบเป็นครัง้คราวไป และเมื่อ ISV หรอื SP ดงักล่าวผ่านการทดสอบระบบทางเทคนิคแลว้ สมาชกิเขา้ทดสอบระบบก่อนเริม่
ใชง้านต่อไป 
 
การขออนุญาตใช้ชุดค าสัง่ซ้ือขายและการทดสอบของสมาชิก 
 

เมื่ อระบบส่งค าสัง่ซื้อขายได้ผ่ านการทดสอบระบบทางเทคนิคกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว   
สมาชิกที่จะเชื่อมต่อระบบต้องขออนุญาตใช้ชุดค าสัง่ซื้อขายส าหรับการซื้อขายผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่  การซื้อขาย 
ผ่านเจา้หน้าทีร่บัอนุญาต ผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต และ และ Direct Market Access (DMA) หรอืการซือ้ขายโดยใชชุ้ดค าสัง่ซือ้
ขายโดยอตัโนมตั ิ(Program Trading) โดยยื่นแบบค าขออนุญาตต่อเชื่อมระบบของสมาชกิ เขา้กบัระบบการซือ้ขายของตลาด
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และแบบรบัรองชุดค าสัง่ซือ้ขายทีร่บัรองโดย ISV หรอื SP (กรณีทีใ่ชชุ้ดค าสัง่ซือ้ขายของ ISV หรอื SP)
มายงัตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบ Member Digital Form (รายละเอยีดตามแนวทางการขออนุญาตต่อเชื่อมระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายกบัระบบการซื้อขายของตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า) และท าการทดสอบชุดค าสัง่ซื้อขาย 
รวมทัง้สง่ผลการทดสอบใหก้บัตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตลอดจนน าสง่ขอ้มลูหรอืเอกสารเพิม่เตมิตามทีต่ลาดสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าอาจรอ้งขอจากสมาชกิ เพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาต่อไป 
  

https://www.set.or.th/th/products/isv/isv_p1.html
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ส าหรบัก าหนดการทดสอบระบบ ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าจะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งได้แก่ สมาชิก ISV และ SP 

ทราบล่วงหน้าผ่าน CONNEX โดยผู้ที่เกี่ยวขอ้งสามารถรบัสารดงักล่าวได้ทาง E-mail หรอื Download สารดงักล่าวได้จาก 
ระบบ SET Community Portal โดย Test Script และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกบัการทดสอบ ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า
จะแจง้ใหส้มาชกิทราบผ่านระบบ Member Digital Form ส าหรบั ISV หรอื SP รายใหม่ทีป่ระสงคจ์ะเขา้ทดสอบระบบงานนัน้ 
ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอาจพจิารณาใหใ้ชก้ าหนดการทดสอบร่วมกบัก าหนดการทดสอบเดมิหรอืก าหนดเพิม่เตมิเป็นราย
กรณีตามทีเ่หน็สมควร 
การพิจารณาอนุญาตและการเร่ิมใช้งานระบบส่งค าสัง่ซ้ือขาย 

 
หลงัจากสมาชกิทีจ่ะเชื่อมต่อระบบไดด้ าเนินการขออนุญาตและท าการทดสอบการใชชุ้ดค าสัง่ซือ้ขายตามรายละเอยีด

ขา้งต้นแลว้ ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าจะแจง้ผลการพจิารณาใหส้มาชกิทราบผ่านระบบ Member Digital Form ภายใน 10 
วนัท าการนับจากวนัทีไ่ดร้บัขอ้มูลหรอืเอกสารหลกัฐานทีต่ลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ารอ้งขอครบถ้วนถูกต้อง โดยสมาชกิต้อง
แจง้ยนืยนัวนัทีเ่ริม่ใชง้านระบบใหต้ลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทราบต่อไป หากสมาชกิยงัไม่เริม่ใชง้านระบบภายในระยะเวลา 3 
เดอืนนับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้ผลการทดสอบ ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอาจพจิารณายกเลกิผลการทดสอบดงักล่าวของบรษิทั
ไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

 
ความพรอ้มของสมาชิกเก่ียวกบัระบบส่งค าสัง่ซ้ือขาย 

 
เมื่ อสมาชิกได้รับอนุญาตให้ท าการ เชื่ อม ต่อระบบส่งค าสัง่ซื้ อขายของสมาชิกกับระบบการซื้ อขาย  

ของตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว สมาชกิต้องมคีวามพร้อมในการใชร้ะบบของสมาชกิอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นความพรอ้ม  
ในด้านการจดัการ และรกัษาความปลอดภยัของระบบของสมาชกิทีเ่ป็นมาตรฐานตามทีต่ลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าก าหนด  
โดยสมาชกิต้องจดัท าเอกสารการปฏบิตัิงานตามมาตรฐานดงักล่าว และสามารถตรวจสอบได้ทนัทเีมื่อตลาดสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้ารอ้งขอ ตลอดจนดแูลและบ ารุงรกัษาระบบเครอืขา่ยใหพ้รอ้มในการใชง้านอยู่ตลอดเวลา 

 
นอกจากนี้ สมาชกิต้องจดัใหม้แีผนส ารองและระบบส ารองของระบบส่งค าสัง่ซื้อขายของสมาชกิทีเ่ชื่อมต่อกบัระบบ

การซื้อขายที่สามารถท างานได้ทันที และจัดให้มีการทดสอบแผนส ารองและระบบส ารองดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
รวมทัง้เขา้ร่วมการทดสอบระบบส่งค าสัง่ซือ้ขายของสมาชกิและระบบส ารองร่วมกบัตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามทีก่ าหนด 
และจดัให้มีบุคลากรดูแลระบบส่งค าสัง่ซื้อขายของสมาชิกที่ต่อเชื่อมกบัระบบการซื้อขายอย่างเพียงพอ เพื่อประสานงาน  
กบัตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าในช่วงเวลาท าการและนอกเวลาท าการ 

 
การเปล่ียนแปลงระบบส่งค าสัง่ซ้ือขายของสมาชิก 

 
หากสมาชกิประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิระบบส่งค าสัง่ซือ้ขาย สมาชกิสามารถตดิต่อสอบถามและน าสง่

ข้อมูลให้กับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมระบบนั ้น  
ต้องใหส้มาชกิด าเนินการขออนุญาตก่อนใชร้ะบบส่งค าสัง่ซือ้ขายนัน้หรอืไม่  โดยกรณีทีต่้องขออนุญาตสมาชกิสามารถศึกษา
รายละเอยีดที่ต้องด าเนินการได้จากแนวทางการขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายของตลาดสญัญา  
ซือ้ขายล่วงหน้า 
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การติดต่อสอบถามข้อมูล 

- รายละเอยีดการขออนุญาตเชื่อมต่อระบบ ตดิต่อสอบถามไดท้ี ่ 
สว่นซือ้ขายอนุพนัธ ์ฝ่ายปฏบิตักิารซือ้ขายอนุพนัธ์ E-mail: DerivativesTradingOperationUnit@set.or.th  

- รายละเอยีดการเชื่อมต่อทางดา้นเครอืขา่ย ตดิต่อสอบถามไดท้ี ่ 
SET Contact Center โทร. 0-2009-9000 E-mail: SETContactCenter@set.or.th 

- รายละเอยีดการเชื่อมต่อทางดา้นเทคนิค ตดิต่อสอบถามไดท้ี ่ 
สว่นพฒันาระบบซือ้ขายอนุพนัธ ์ฝ่ายพฒันาระบบซือ้ขาย E-mail: DerivativesTradingSystemUnit@set.or.th  
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