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แบบคําขออนุญาตต่อเชื�อมระบบคอมพวิเตอร์ของบริษัทเข้ากับระบบการซื  อขาย และ/หรือระบบการชําระหนี   
  

       วนัทีK _______________________________ 
 

เรียน   กรรมการผู้จดัการ   
          บริษัท ตลาดสญัญาซื 
อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัท สํานกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จํากดั 

  

ข้าพเจ้า บริษัท_______________________________________________________________________ (ตอ่ไปนี 
เรียกว่า “บริษัท”) 
ซึKงเป็นสมาชิกหรือเป็นผู้สมคัรเป็นสมาชิกของบริษัท ตลาดสญัญาซื 
อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัท สํานกัหกั
บญัชี (ประเทศไทย) จํากดั มีความประสงค์จะขออนญุาต 

 

ต่อเชื�อมระบบคอมพวิเตอร์ของบริษัท  เปลี�ยนแปลงหรือแก้ไขระบบคอมพวิเตอร์ของบริษัท 
� เข้ากบัระบบการซื 
อขายของตลาด

สญัญาซื 
อขายล่วงหน้า 
� เข้ากบัระบบการชําระหนี 
ของสํานกั  

หกับญัชี 

� เปลีKยนแปลงผู้พฒันาระบบหรือผู้ ให้บริการระบบภายนอก 
� เปลีKยนแปลงเทคโนโลยีของชดุคําสัKงคอมพิวเตอร์ทีKใช้ในการซื 
อขาย และ/หรือการชําระหนี 
 
� เปลีKยนแปลงฟังก์ชัKนการทํางานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Functional Specification) ใน

ส่วนทีKเกีKยวกบัการซื 
อขาย และ/หรือการชําระหนี 
 
� เปลีKยนแปลงโครงสร้างของระบบเครือข่าย (Network Architecture) ของระบบคอมพิวเตอร์ของ

บริษัททีKใช้ในการซื 
อขาย และ/หรือการชําระหนี 
 
� เปลีKยนแปลงสถานทีKตั 
งของเครืKองคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัททีKใช้

ในการซื 
อขาย และ/หรือการชําระหนี 
 
� อืKนๆ_________________________________________________________________________ 

 

โดยมีรายละเอียดในการตอ่เชืKอม หรือเปลีKยนแปลงหรือแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ดงันี 
 
 

ข้อมูลชุดคําสั� งคอมพวิเตอร์ที�ขอต่อเชื�อม 
หรือหลังการเปลี�ยนแปลง/แก้ไขระบบ 

วัตถุประสงค์ ข้อมูลการเชื�อมต่อระบบ 

� ชืKอชดุคําสัKงคอมพิวเตอร์ _____________ 
_________________________________ 

� Version __________________________ 
� ผู้พฒันาระบบ _____________________ 

_________________________________ 

� ใช้เป็น Front Office Application  
� ใช้เป็น Front Office Application ทีKรวม Function 

Back Office 
� ใช้เป็น Internet Trading Application 
� ใช้เป็น Internet Trading Application ทีKรวม 

Function Back Office 
� ใช้เป็น Broker Back Office Application 
� ใช้ตอ่เชืKอมช่องทางการซื 
อขาย Direct Market 

Access (DMA) สําหรับลกูค้าตามรายละเอียดใน
แบบ DMA 1 

� ขอตอ่เชืKอมผ่าน API เดมิ __(โปรด 
ระบ ุAPI User Name เดมิ)_____  

� ขอตอ่เชืKอมผ่าน API ใหม่ 
� ไม่ได้ทําการตอ่เชืKอมระบบด้วย API  
� อืKนๆ ________(โปรดระบ)ุ____ 

 � ใช้เพืKอเป็น Program Trading สําหรับการซื 
อขาย
ของ 
o บริษัทสมาชิก เพืKอ _____________(โปรดระบุ

บญัชีบริษัท/บญัชีลกูค้า) ___________ 
o ลกูค้าทีKซื 
อขายผ่านช่องทาง DMA ตามราย 

ละเอียดในแบบ DMA1 

� ขอตอ่เชืKอมผ่าน API ใหม่ 
 

 � อืKนๆ (โปรดระบ)ุ _________________________ 
_______________________________________ 

 

 

แบบ MO-Member 1 



ส่วนสญัญาซื 
อขายล่วงหน้า ฝ่ายปฏิบตักิารซื 
อขาย 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ชั 
น12        หน้า 2 / 3 
ถ. รัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110 Email: DerivativesTradingUnit@set.or.th 28 กมุภาพนัธ์ 2557 

พร้อมกนันี 
บริษัทได้แนบเอกสาร หรือสืKอทีKแสดงรายละเอียด เพืKอประกอบการพิจารณาขออนญุาต ดงันี 
 
 

 รายละเอียด แนบมาด้วยพร้อม 
แบบคําขอ 

จะสามารถนําส่งได้ 
ในวันที� 

รายละเอียดสําหรับการขออนุญาตต่อเชื�อมทุกกรณี 
1. รายละเอียดอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware Specification) ของทั 
ง PCs และ 

Servers, Software พื 
นฐาน (Operating System, Database, etc), โครงสร้าง
ระบบคอมพิวเตอร์ (System Architecture) และสถานทีKตั 
งอปุกรณ์ดงักล่าวทั 
ง 
Main Site, Backup Site, สาขา, DMA หรืออืKนๆ 

���� ���� ___________________ 

2. รายละเอียดโครงสร้างการเชืKอมตอ่ระบบการซื 
อขายและ/หรือระบบการชําระหนี 

ของบริษัท (Network Infrastructure) กบัตลาดสญัญาซื 
อขายล่วงหน้าและ/หรือ
สํานกัหกับญัชี, โครงสร้างการเชืKอมตอ่ระหวา่ง Head Office, สาขา, DMA และ
โครงสร้างการเชืKอมตอ่ภายในของอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ทั 
งหมดทีKใช้ในระบบการ
ซื 
อขายของตลาดสญัญาซื 
อขายล่วงหน้า 

���� ���� ___________________ 

3. รายละเอียดของ Software Specification (System Process Flow, Functional 
Specification ของระบบ และ Program Description)*  ���� ���� ___________________ 

4. รายละเอียดเกีKยวกบั Network Security 
���� ���� ___________________ 

5. รายละเอียดเกีKยวกบั User Authentication and Privacy 
���� ���� ___________________ 

6. รายละเอียดเกีKยวกบั Information Security Standard 
���� ���� ___________________ 

7. รายละเอียดเกีKยวกบั Physical Security 
���� ���� ___________________ 

8. รายละเอียด Application และ/หรือ Service อืKนๆ  ทีKนํามาตดิตั 
ง หรือใช้งานบน 
Network Gateway, BOPC Server และ Click Trade ���� ���� ___________________ 

9. คูมื่อการใช้งานของระบบ*  
���� ���� ___________________ 

10. รายละเอียดการทดสอบ และผลการทดสอบ (Test Cases, Test Scripts and 
Test Results) พร้อมทั 
งรายชืKอผู้ รับผิดชอบการทดสอบ ���� ���� ___________________ 

11. หนงัสือรับรองจากผู้พฒันาระบบหรือผู้ ให้บริการระบบภายนอกของบริษัท 
���� ���� ___________________ 

รายละเอียดเพมิเตมิกรณีการขออนุญาตต่อเชื�อม DMA/Program Trading 
12. รายละเอียดหลกัการทํางานของชดุคําสัKงคอมพิวเตอร์สําหรับการซื 
อขาย 

DMA/Program Trading  ���� ���� ___________________ 

13. รายละเอียดแสดงการจดัให้มีการบริหารและจดัการการรับหรือส่งคําสัKงซื 
อขาย 
(Order Management) และการบริหารความเสีKยงก่อนส่งคําสัKงซื 
อขาย (Pre-
trade Risk Management) ของการซื 
อขาย DMA/Program Trading 

���� ���� ___________________ 

14. รายละเอียดนโยบายและขั 
นตอน (Policies and Procedures) ในการส่งคําสัKง
ซื 
อขาย และการพิจารณาอนญุาตให้ลกูค้าซื 
อขาย DMA/ Program Trading 
รวมถงึระบชืุKอเจ้าหน้าทีKรับอนญุาตทีKทําหน้าทีKดแูลการส่งคําสัKงซื 
อขายของลกูค้า 

���� ���� ___________________ 

15. แบบรายงานข้อมลูลกูค้าทีKซื 
อขายสญัญาซื 
อขายล่วงหน้าผ่านช่องทาง DMA 
(แบบ DMA1) ���� ���� ___________________ 

* หมายเหต:ุ ไม่ต้องนําส่งกรณีใช้ระบบ Click Trade ทั 
งนี 
 ในกรณีตลาดสญัญาซื 
อขายล่วงหน้า และ/หรือสํานกัหกับญัชีร้องขอ บริษัทจะ
นําส่งชดุโปรแกรมสําหรับส่งคําสัKงซื 
อขายและ/หรือโปรแกรมสําหรับการชําระหนี 
 (Source Code) ให้ตามทีKกําหนด และ/หรือนําส่ง 
Functional Specification ของระบบทีKลกูค้าใช้ซื 
อขาย DMA ด้วย 
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บริษัทขอรับรองวา่ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัททีKตอ่เชืKอมกบัระบบการซื 
อขายและ/หรือระบบการชําระหนี 
ดงักล่าว มีระบบการ
ทํางานทีKไม่ขดัและถูกต้องตามข้อกําหนดตลาดสญัญาซื 
อขายล่วงหน้าและ/หรือสํานกัหกับญัชี  และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ
การซื 
อขายและ/หรือระบบการชําระหนี 
 ทั 
งนี 
หากคํารับรองดงักล่าวไม่ถูกต้อง และ/หรือเกิดความเสียหายใดๆ ต่อตลาดสญัญาซื 
อขาย
ล่วงหน้าและ/หรือสํานกัหกับญัชี จากการเชืKอมตอ่ระบบคอมพิวเตอร์ดงักล่าว ทางบริษัทยินยอมทีKจะรับผิดชอบในความเสียหายทั 
งหมดทีK
เกิดขึ 
นตอ่ตลาดสญัญาซื 
อขายล่วงหน้าและ/หรือสํานกัหกับญัชี 

 
บริษัทขอรับรองวา่ ข้อความ ข้อมลู และเอกสารทีKแนบมาด้วยนั 
นถกูต้องตรงตามความเป็นจริงทกุประการ และบริษัทยินดีนําส่ง

ข้อมลูทีKเกีKยวข้องกบัการซื 
อขาย หรือการทําธุรกรรมสญัญาซื 
อขายล่วงหน้าของบริษัทและลูกค้า หรือเอกสารอืKนใดทีKตลาดสญัญาซื 
อขาย
ล่วงหน้าร้องขอตามทีKตลาดสัญญาซื 
อขายล่วงหน้ากําหนด โดยบริษัทเข้าใจและจะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื 
อขายล่วงหน้า 
ข้อบังคับ วิธีปฏิบตัิ หนังสือเวียน และคําสัKงของตลาดสัญญาซื 
อขายล่วงหน้า รวมถึงเงืKอนไขอืKนๆ ทุกประการทีKตลาดสัญญาซื 
อขาย
ล่วงหน้ากําหนด 

 
 
 

            _______________________________________ 
(                                                                        ) 

                 ตําแหน่ง _________________________________________ 
 ผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนัแทนบริษัท 

ประทบัตราบริษัท 
 
                 ________________________________________ 

(                                                                        ) 
                 ตําแหน่ง _________________________________________     
                                                  ผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนัแทนบริษัท 
 
 
 
 
 
ผู้ตดิตอ่ด้านระบบคอมพิวเตอร์__________________________________ 
โทรศพัท์ ___________________________________________________ 
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แบบรับรองชุดคําสั� งคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพวิเตอร์ของบริษัทสําหรับผู้พัฒนาระบบ/ผู้ให้บริการระบบภายนอก 

 
       วนัทีK ______________________________ 

เรียน   กรรมการผู้จดัการ   
          บริษัท ตลาดสญัญาซื 
อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัท สํานกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จํากดั 
 

ข้าพเจ้า บริษัท ________________________________________________________________________ เป็นผู้พฒันาระบบ/              
ผู้ ให้บริการระบบภายนอก สําหรับบริษัท_________________________________________________________________ ซึKงเป็นสมาชิก
หรือเป็นผู้สมคัรเป็นสมาชิกของบริษัท ตลาดสญัญาซื 
อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัท สํานกัหกับญัชี 
(ประเทศไทย) จํากดั โดยใช้ชดุคําสัKงคอมพิวเตอร์ตามรายละเอียด ดงันี 
 

 
ข้อมูลชุดคําสั� งคอมพวิเตอร์ที�ขอต่อเชื�อม 

หรือหลังการเปลี�ยนแปลง/แก้ไขระบบ 
วัตถุประสงค์ 

� ชืKอชดุคําสัKงคอมพิวเตอร์ _____________ 
_________________________________ 

� Version __________________________ 
 

� ใช้เป็น Front Office Application  
� ใช้เป็น Front Office Application ทีKรวม Function Back Office 
� ใช้เป็น Internet Trading Application 
� ใช้เป็น Internet Trading Application ทีKรวม Function Back Office 
� ใช้เป็น Broker Back Office Application 
� ใช้ตอ่เชืKอมช่องทางการซื 
อขาย Direct Market Access (DMA) 
� ใช้เพืKอเป็น Program Trading 
� อืKนๆ (โปรดระบ)ุ _______________________________________________ 

 
การทําคํารับรองนี 
 มีวตัถปุระสงค์เพืKอใช้ประกอบการขออนญุาต:   
 

ต่อเชื�อมระบบคอมพวิเตอร์ของบริษัท  เปลี�ยนแปลงหรือแก้ไขระบบคอมพวิเตอร์ของสมาชิก 
� เข้ากับระบบการซื 
อขายของตลาด

สญัญาซื 
อขายล่วงหน้า 
� เข้ากับระบบการชําระหนี 
ของสํานัก

หกับญัชี 

� เปลีKยนแปลงผู้พฒันาระบบหรือผู้ ให้บริการระบบภายนอก 
� เปลีKยนแปลงเทคโนโลยีของชดุคําสัKงคอมพิวเตอร์ทีKใช้ในการซื 
อขาย และ/หรือการชําระหนี 
 
� เปลีKยนแปลงฟังก์ชัKนการทํางานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Functional Specification) 

ในส่วนทีKเกีKยวกบัการซื 
อขาย และ/หรือการชําระหนี 
 
� เปลีKยนแปลงโครงสร้างของระบบเครือข่าย (Network Architecture) ของระบบคอมพิวเตอร์

ของบริษัททีKใช้ในการซื 
อขาย และ/หรือการชําระหนี 
 
� เปลีKยนแปลงสถานทีKตั 
งของเครืKองคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัททีK

ใช้ในการซื 
อขาย และ/หรือการชําระหนี 
 
� อืKนๆ______________________________________________________________________ 

 
โดยได้แนบเอกสารมาเพืKอประกอบการพิจารณา ดงันี 
   

 

 รายละเอียด แนบมาด้วยพร้อม 
แบบคําขอ 

จะสามารถนําส่งได้ใน
วันที� 

1. รายละเอียดอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware Specification) ของทั 
ง 
PCs และ Servers, Software พื 
นฐาน (Operating System, Database, 
etc) โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ (System Architecture) และสถานทีK 
ตั 
งอปุกรณ์ดงักล่าวทั 
ง Main Site, Backup Site, สาขา, DMA หรืออืKนๆ 

���� ���� ___________________ 

แบบ MO-ISV 1 
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 รายละเอียด แนบมาด้วยพร้อม 
แบบคําขอ 

จะสามารถนําส่งได้ใน
วันที� 

2. รายละเอียดโครงสร้างการเชืKอมตอ่ระบบการซื 
อขายและ/หรือระบบการ
ชําระหนี 
ของบริษัท (Network Infrastructure) กบัตลาดสญัญาซื 
อขาย
ล่วงหน้าและ/หรือสํานกัหกับญัชี, โครงสร้างการเชืKอมตอ่ระหวา่ง Head 
Office, สาขา, DMA และโครงสร้างการเชืKอมตอ่ภายในของอปุกรณ์
คอมพิวเตอร์ทั 
งหมดทีKใช้ในระบบการซื 
อขายของตลาดสญัญาซื 
อขาย
ล่วงหน้า 

���� ���� ___________________ 

3. รายละเอียดของ Software Specification (System Process Flow, 
Functional Specification ของระบบ และ Program Description) ���� ���� ___________________ 

4. รายละเอียดเกีKยวกบั Network Security 
���� ���� ___________________ 

5. รายละเอียดเกีKยวกบั User Authentication and Privacy 
���� ���� ___________________ 

6. รายละเอียดเกีKยวกบั Information Security Standard 
���� ���� ___________________ 

7. รายละเอียดเกีKยวกบั Physical Security 
���� ���� ___________________ 

8. รายละเอียด Application และ/หรือ Service อืKนๆ  ทีKนํามาตดิตั 
ง หรือใช้
งานบน Network Gateway, BOPC Server และ Click Trade ���� ���� ___________________ 

9. คูมื่อการใช้งานของระบบ ���� ���� ___________________ 
10. รายละเอียดการทดสอบ และผลการทดสอบ (Test Cases, Test Scripts 

and Test Results) พร้อมทั 
งรายชืKอผู้ รับผิดชอบการทดสอบ ���� ���� ___________________ 

 
 หมายเหต:ุ ในกรณีตลาดสญัญาซื 
อขายล่วงหน้าและ/หรือสํานกัหกับญัชีร้องขอ บริษัทจะนําส่งชดุโปรแกรมสําหรับส่งคําสัKงซื 
อขาย 
(Source Code) ให้ตามทีKกําหนด 
 

บริษัทขอรับรองวา่ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัททีKตอ่เชืKอมกบัระบบการซื 
อขายและ/หรือระบบการชําระหนี 
ดงักล่าว มีระบบการ
ทํางานทีKไม่ขดัและถูกต้องตามข้อกําหนดตลาดสญัญาซื 
อขายล่วงหน้าและ/หรือสํานกัหกับญัชี  และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ
การซื 
อขายและ/หรือระบบการชําระหนี 
   
 
 
            _______________________________________ 

(                                                                        ) 
                 ตําแหน่ง _________________________________________ 
 ผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนัแทนบริษัท 

ประทบัตราบริษัท 
 
                 ________________________________________ 

(                                                                        ) 
                 ตําแหน่ง _________________________________________ 

ผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนัแทนบริษัท 
 
 
 

ผู้ตดิตอ่ด้านระบบคอมพิวเตอร์__________________________________ 
โทรศพัท์ ___________________________________________________ 


