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แนวทางการขออนุญาตต่อเช่ือมระบบคอมพิวเตอรท่ี์ใช้ในการซ้ือขาย 
กบัระบบการซ้ือขายของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 
ขัน้ตอนการด าเนินการ 
1. ให้สมาชิกยื่นค าขออนุญาตผ่านระบบ Member Digital Form ใน SET Community portal (www.setportal.set.or.th)  

มายงัตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและน าส่งเอกสารประกอบการพจิารณาตามทีก่ าหนด ทัง้นี้ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
อาจร้องขอข้อมูลหรือเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมจากสมาชกิได้ รวมทัง้อาจก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการ
อนุญาตไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

2. สมาชกิสามารถเขา้ร่วมการทดสอบตามรอบทีต่ลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าก าหนด โดยใหย้ื่นค าขอล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั
ท าการก่อนวนัเริม่การทดสอบในรอบนัน้ๆ 

3. ในกรณีที่ต้องมกีารทดสอบระบบงาน ให้สมาชกิทดสอบตามรายละเอยีดและก าหนดการที่ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า
ก าหนด และสมาชกิตอ้งผ่านการทดสอบหรอืสง่ผลการทดสอบ (แลว้แต่กรณี) ตามทีก่ าหนด 

4. ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าจะแจ้งผลการพิจารณาให้สมาชกิทราบภายใน 10 วนัท าการนับจากวนัที่ได้รบัขอ้มูลหรอื
เอกสารทีร่อ้งขอครบถว้นและถูกตอ้ง 

5. ใหส้มาชกิแจง้ยนืยนัวนัทีจ่ะเริม่ใชง้านระบบที่ขออนุญาตนัน้ใหแ้ก่ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทราบภายใน 7 วนัท าการ 
นบัจากวนัทีต่ลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าหลงัจากรบัแจง้ผลการพจิารณาขา้งตน้ 

6. ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถเริ่มใช้ระบบดังกล่าวภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากที่ได้รับแจ้งผลการทดสอบ  
ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าขอสงวนสทิธใินการพจิารณายกเลกิผลการทดสอบดงักล่าว 

 
อน่ึง ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอาจมอบหมายใหห้น่วยงานอื่น เช่น ตลาดหลกัทรพัย ์ด าเนินการในเรื่องการทดสอบ

และรายละเอยีดของการด าเนินการขา้งตน้ 
 
ระบบคอมพิวเตอรท่ี์ใช้ในการซ้ือขายท่ีต้องขออนุญาต 

สมาชกิตอ้งขออนุญาตทัง้ในกรณีทีเ่ป็นระบบงานทีพ่ฒันาโดยบรษิทัสมาชกิ (In-house Application) และ/หรอื 
ด าเนินงานโดยผูพ้ฒันาระบบหรอืผูใ้หบ้รกิารระบบภายนอก (Service Provider) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 
1. การขออนุญาตครัง้แรก 

ในกรณีดงัต่อไปนี้ ตอ้งผ่านการทดสอบทางเทคนิค (Conformance Test) ก่อนการเริม่การใชง้าน 
1.1 การขอต่อเชื่อมชุดค าสัง่คอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการซือ้ขาย เพื่อใชเ้ป็น 

 Front Office Application 
 Internet Trading Application 

1.2 การขอต่อเชื่อมชุดค าสัง่คอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการซือ้ขายผ่านช่องทาง Direct Market Access (DMA) 
1.3 การขอต่อเชื่อมชุดค าสัง่คอมพวิเตอรส์ าหรบัซือ้ขายโดยอตัโนมตั ิ(Program Trading) 
 
 

  

http://www.setportal.set.or.th/
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2. การเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิระบบคอมพวิเตอรข์องสมาชกิ 
ในกรณีดงัต่อไปนี้ ตอ้งผ่านการทดสอบทางเทคนิค (Conformance Test) ก่อนการเริม่การใชง้าน  
2.1 การเปลีย่นแปลงผูพ้ฒันาระบบ หรอืผูใ้หบ้รกิารระบบภายนอก (Service Provider) 
2.2 การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยขีองชุดค าสัง่คอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการซือ้ขาย 
2.3 การเปลีย่นแปลงฟังกช์ัน่การท างานของระบบคอมพวิเตอร ์(Functional Specification) ในสว่นที ่

เกีย่วกบัระบบการซือ้ขาย 
 

ในกรณีต่อไปนี้ สมาชกิสามารถน าสง่ผลการทดสอบใหต้รวจสอบ 
2.4 การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของระบบเครอืขา่ย (Network Architecture) ของระบบคอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการซือ้ขาย  
2.5 การเปลีย่นแปลงสถานทีต่ัง้เครื่องคอมพวิเตอร ์(Server) ของระบบคอมพวิเตอรข์องสมาชกิทีใ่ชใ้นการซือ้ขาย 

 
3. การขออนุญาตเพิม่ เปลีย่นแปลงขอ้มลู หรอืยกเลกิ ลกูคา้ทีซ่ือ้ขายผ่านช่องทาง DMA 

3.1  การเพิม่ลกูคา้ทีซ่ือ้ขายผ่านช่องทาง DMA โดยทีล่กูคา้รายใหม่มกีารต่อเชื่อมกบัสมาชกิในรปูแบบเดมิทีไ่ดข้ออนุญาต
ไปแลว้ 

3.2  การเปลี่ยนแปลง (Update) ข้อมูลของลูกค้าหรือยกเลิกการให้บริการซื้อขายผ่านช่องทาง DMA แก่ลูกค้าที่ได้รบั
อนุญาตไปแลว้ 

3.3  การเพิ่มลูกค้าที่ซื้อขายผ่านช่องทาง DMA โดยที่ลูกค้ารายใหม่มกีารต่อเชื่อมกบัสมาชกิแตกต่างจากเดิมที่ตลาด
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าไดอ้นุญาตไปแลว้ 

 
4. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอาจก าหนดใหม้กีารขออนุญาตในกรณีอื่นๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมได ้
 
การยื่นเอกสาร 
เอกสารประกอบการยื่นค าขอ มดีงันี้ 
1. แบบ MO-API1 ใชทุ้กครัง้เมื่อยื่นขออนุญาตครัง้แรกและเมื่อขอเปลีย่นแปลงทีก่ระทบ API User 
2. แบบ MO-Member1 ใชทุ้กครัง้เมื่อยื่นขออนุญาตครัง้แรกและเมื่อขอเปลีย่นแปลง 
3. แบบ MO-ISV1 ใชใ้นกรณีทีส่มาชกิใชบ้รกิารผูพ้ฒันาระบบหรอืผูใ้หบ้รกิารระบบภายนอก (Service Provider) 
4. แบบ MO-Security1 เอกสารเพิม่เติมส าหรบัการยื่นขออนุญาตครัง้แรกและเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงด้านการรกัษาความ

ปลอดภยัของระบบ (System Security) 
5. แบบ MO-DMA1 เอกสารเพิ่มเติมกรณีที่ขออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัลูกค้าที่ต่อเชื่อมผ่านช่องทาง Direct Market 

Access (DMA) 

6. แบบ MO-PROG1 เอกสารเพิม่เตมิกรณีทีข่ออนุญาตในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อเชื่อมชุดค าสัง่คอมพวิเตอรส์ าหรบัซือ้
ขายโดยอตัโนมตั ิ(Program Trading) 
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ติดต่อสอบถาม 
- รายละเอยีดการขออนุญาตเชื่อมต่อระบบ ตดิต่อสอบถามไดท้ี ่ 

สว่นซือ้ขายอนุพนัธ ์ฝ่ายปฏบิตักิารซือ้ขายอนุพนัธ ์E-mail: DerivativesTradingOperationUnit@set.or.th    
 

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

 
ผลบงัคบัใช้ 
 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะใช้แนวทางฉบับนี้แทนแนวทางการขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ 
ที่ใช้ในการซื้อขายกบัระบบการซื้อขายของตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ฉบบัวนัที่ 30 มถุินายน 2553 โดยให้มผีลบงัคบัใช้
ตัง้แต่วนัที ่6 พฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป 
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สรปุแนวทางการขออนุญาตต่อเช่ือมระบบคอมพิวเตอรท่ี์ใช้ในการซ้ือขายกบัระบบการซ้ือขายของตลาดสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า 
 

ประเภทท่ีขออนุญาต แบบค าขอ การทดสอบระบบ 
1. การขออนุญาตครัง้แรก  
1.1 ขอต่อเชื่อมชุดค าสัง่คอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการซือ้ขาย 
เพื่อใชเ้ป็น 
 Front Office Application 
 Internet Trading Application 

แบบ MO-API1 
แบบ MO-Member1  
แบบ MO-ISV1*  
แบบ MO-Security1 

 ยื่นค าขอล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการก่อนวนัที่
เริม่ทดสอบ 

 ชุดค าสัง่คอมพวิเตอรต์อ้งผ่านการทดสอบทาง
เทคนิค (Conformance Test) ก่อนเริม่ใชง้าน 

 ใหส้มาชกิทดสอบระบบตามรายละเอยีดและ
ก าหนดการทีต่ลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าก าหนด 

1.2 ขอต่อเชื่อมชุดค าสัง่คอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการซือ้ขายผ่าน
ช่องทาง DMA 

แบบ MO-API1  
แบบ MO-Member1  
แบบ MO-ISV1* 
แบบ MO-DMA1  
แบบ MO-Security1  

1.3 ขอต่อเชื่อมชุดค าสัง่คอมพวิเตอรส์ าหรบัซือ้ขายโดย
อตัโนมตั ิ(Program Trading) 

แบบ MO-API1 
แบบ MO-Member1 
แบบ MO-ISV1* 
แบบ MO-Security1 
แบบ MO-DMA1 (ถา้ม)ี  
แบบ MO-PROG1   
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ประเภทท่ีขออนุญาต แบบค าขอ การทดสอบระบบ 
2. การเปล่ียนแปลงหรอืแก้ไขเพ่ิมเติมระบบคอมพิวเตอรข์องสมาชิก 
2.1 ขอเปลีย่นแปลงผูพ้ฒันาระบบ หรอืผูใ้หบ้รกิารระบบ

ภายนอก (Service Provider) 
 

แบบ MO-API1 (กรณีกระทบต่อ API User) 
แบบ MO-Member1  
แบบ MO-ISV1* 
แบบ MO-Security1 (กรณีกระทบความปลอดภยัของ System 
Security) 
 
 

 ยื่นค าขอล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการ   
ก่อนวนัทีเ่ริม่ทดสอบ 

 ชุดค าสัง่คอมพวิเตอรต์อ้งผ่านการทดสอบทาง
เทคนิค (Conformance Test) ก่อนเริม่ใชง้าน 

 ใหส้มาชกิทดสอบระบบตามรายละเอยีดทีต่ลาด
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าก าหนด 

 

2.2 ขอเปลีย่นแปลงเทคโนโลยขีองชุดค าสัง่คอมพวิเตอร ์
 
2.3 ขอเปลีย่นแปลงฟังกช์นัการท างานของระบบ

คอมพวิเตอรข์องสมาชกิในสว่นทีเ่กีย่วกบัการซือ้ขาย
ของสมาชกิทีเ่ชื่อมต่อกบัระบบการซือ้ขาย  

2.4 ขอเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของระบบเครอืขา่ยของ
สมาชกิ 
ทีเ่ชื่อมต่อกบัระบบการซือ้ขาย (Network Architecture) 

 

แบบ MO-API1 (กรณีกระทบต่อ API User) 
แบบ MO-Member1   
แบบ MO-ISV1 (กรณีเกีย่วขอ้งกบัระบบของผูพ้ฒันาระบบ
หรอื 
ผูใ้หบ้รกิารระบบภายนอก (Service Provider)) 
แบบ MO-Security1 (กรณีกระทบความปลอดภยัของ System 
Security) 
 

 ยื่นค าขอล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการ  
ก่อนวนัทีเ่ริม่ทดสอบ 

 ใหส้มาชกิทดสอบภายในบรษิทัและน าสง่ผลการ
ทดสอบระบบ โดยแนบมาพรอ้มแบบ MO-
Member 1 2.5 ขอเปลีย่นแปลงสถานทีต่ัง้เครื่องคอมพวิเตอร ์(Server) 

ของระบบคอมพวิเตอรข์องสมาชกิทีเ่ชื่อมต่อกบัระบบ
การซือ้ขาย 
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ประเภทท่ีขออนุญาต แบบค าขอ การทดสอบระบบ 
3 การขออนุญาตเพ่ิม เปล่ียนแปลงข้อมูล หรอืยกเลิก ลูกค้าท่ีซ้ือขายผา่นช่องทาง DMA 
3.1 กรณีสมาชกิจะขออนุญาตเพิม่ลกูคา้ทีซ่ือ้ขายผ่าน

ช่องทาง DMA โดยทีล่กูคา้รายใหมม่กีารต่อเชื่อมกบั
สมาชกิในรปูแบบเดมิทีไ่ดข้ออนุญาตไปแลว้ 

3.2 กรณีมกีารเปลีย่นแปลง (Update) ขอ้มลูของลกูคา้หรอื
ยกเลกิการใหบ้รกิารซือ้ขายผ่านช่องทาง DMA แก่
ลกูคา้ทีไ่ดร้บัอนุญาตไปแลว้ 

ใหร้ายงานขอ้มลูการเปลีย่นแปลงตามแบบ MO-DMA1 ให้
ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 
ท าการ 

 ไม่ตอ้งทดสอบระบบกบัตลาดสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า 
 

3.3 กรณีทีส่มาชกิจะขออนุญาตเพิม่ลกูคา้ทีซ่ือ้ขายผ่าน
ช่องทาง DMA โดยทีล่กูคา้รายใหมม่กีารต่อเชื่อมกบั
สมาชกิแตกต่างจากเดมิทีต่ลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
ไดอ้นุญาตไปแลว้ 

แบบ MO-Member1  
แบบ MO-ISV1* 
แบบ MO-Security1 (กรณีกระทบความปลอดภยัของ 
Security) 
แบบ MO-DMA1 
 

 ยื่นค าขอล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการก่อนวนัที่
เริม่ทดสอบ 

 ชุดค าสัง่คอมพวิเตอรต์อ้งผ่านการทดสอบทาง
เทคนิค (Conformance Test) ก่อนเริม่ใชง้าน 

 ใหส้มาชกิทดสอบระบบตามรายละเอยีดทีต่ลาด
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าก าหนด 

   
หมายเหต ุ: * ยื่นเอกสารกรณีสมาชกิใชบ้รกิารผูพ้ฒันาระบบหรอืผูใ้หบ้รกิารระบบภายนอก (Service Provider) 
 
ตวัอย่างแบบฟอรม์ต่างๆ สามารถดาวน์โหลดไดท้ี ่https://www.tfex.co.th/th/rules/form.html 

https://www.tfex.co.th/th/rules/form.html

