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ภาพรวมการเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรที่ใชในการซื้อขาย 
กับระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหภาพรวมเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรที่ใชในการซื้อขายของ
สมาชิกกับระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธ ทั้งนี้ในการเชื่อมตอกับระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธนั้น ผูที่
เกี่ยวของตองอางอิงและถือปฏิบัติตามขัอบังคับ วิธีปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ หนังสือเวียนและคําส่ังของตลาดอนุพันธ  

สิ่งที่สงมาดวย 4 
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ภาพรวมการเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรที่ใชในการซือ้ขายของสมาชิกกับ 

ระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธ 
 
ระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธ 

การซื้อขายในตลาดอนุพันธนั้นเปนการซื้อขายแบบอิเลคทรอนิกส (Electronic Trading System) 
โดยตลาดอนุพันธจะอนุญาตใหสมาชิกตลาดอนุพันธและบุคคลที่ไดรับอนุญาตเทานั้นสามารถเชื่อมตอระบบ
คอมพิวเตอรมายังระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธ ระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธเปนระบบที่พัฒนา
โดยบริษัท NASDAQ OMX ซึ่งเปนบริษัทผูพัฒนาระบบงานดานอนุพันธที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา
ระบบงานดานอนุพันธที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่งของโลก โดยระบบของ NASDAQ OMX นั้นเปนที่รูจัก
แพรหลายและมีการใชงานในตลาดอนุพันธชั้นนําทั่วโลกมากกวา 50 ประเทศทั้งใน อเมริกาเหนือ ยุโรป 
และเอเชีย โดยในสวนของระบบการซื้อขายอนุพันธนั้น ในปจจุบันมีตลาดอนุพันธกวา 26 แหงที่ใชระบบ
การซื้อขายนี้ รวมถึงตลาดอนุพันธชั้นนําในแถบเอเชีย เชน สิงคโปร ฮองกง และเกาหลี เปนตน  

ในการซื้อขายอนุพันธนั้น ผูเกี่ยวของประสงคที่จะไดรับความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
นาเชื่อถือ ดังนั้น  ระบบการซื้อขายจึงเปนหัวใจสําคัญตอการดําเนินของตลาดอนุพันธโดยระบบการซื้อขาย
ตองอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความรวดเร็ว และสามารถรองรับการเชื่อมตอกับระบบงานและซอฟแวร
ประเภทตางๆ ไดอยางกวางขวางเพื่อใหผูเกี่ยวของสามารถดําเนินงานและสามารถใชเทคโนโลยีในการ
บริหารความเสี่ยงในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธนั้น ใชเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานใหมีเสถียรภาพ 
(stability) โดยใชเทคโนโลยี Reliable Transaction Router (RTR) ในการจัดการคําสั่งซื้อขายที่สมาชิกสง
เขาในระบบซื้อขายใหมีความครบถวนสมบูรณทั้งในกรณีปกติและกรณีที่เกิดเหตุขัดของ (disruption) 
ขึ้นกับระบบการซื้อขาย นอกจากนี้ ระบบการซื้อขายยังไดรับการออกแบบใหมีศูนยสํารองระบบการซื้อขาย 
ที่มีประสิทธิภาพเทียบเทาระบบการซื้อขายหลัก ภายใตสถาปตยกรรม Hot Standby  ภายใตโครงสราง
ดังกลาว เมื่อเกิดเหตุขัดของขึ้นกับระบบการซื้อขายหลัก จะทําการยายกระบวนการจับคูการซื้อขาย 
(matching process) จากระบบการซื้อขายหลัก ไปที่ศูนยสํารองระบบการซื้อขายโดยอัตโนมัติ โดยการ
ดําเนินการดังกลาวจะไมสงผลกระทบใดๆ กับการปฏิบัติงานของระบบสมาชิกซึ่งเชื่อมตอกับตลาดอนุพันธ 
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การเชื่อมตอกับระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธ 

SET Market Access

TFEX Member

 

ปจจุบัน ตลาดอนุพันธกําหนดใหสมาชิกเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรที่ใชในการซื้อขายของสมาชิก 
หรือที่เรียกวาระบบสงคําสั่งซื้อขาย เขากับระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธผาน SET Market Access 
2.5 (SETNET 2.5) โดยนําเทคโนโลยี ADSL เชื่อมตอไปยังระบบเครือขาย MPLS ของผูใหบริการ
โทรคมนาคม และเชื่อมตอเขากับระบบการซื้อขายตลาดอนุพันธ ซึ่งเทคโนโลยี ADSL สามารถรองรับการ
ขยายตัวทางธุรกิจ และลดคาใชจายในการดําเนินการในระยะยาว ทั้งนี้ การเชื่อมตอของตลาดอนุพันธนั้น 
ใชเทคโนโลยีการออกแบบการเชื่อมตอที่ใหมีผูบริการโทรคมนาคม (TELCO) 2 ราย เพื่อใหเกิดเสถียรภาพ
ในการดําเนินธุรกรรม  แมในกรณีเกิดเหตุขัดของกับวงจรการเชื่อมตอวงจรใดวงจรหนึ่ง ก็จะไมสงผล
กระทบกับการสงคําสั่งซื้อขายของสมาชิก รวมทั้งยังมีการออกแบบใหมีวงจรสํารอง ISDN เพิ่มเติมกรณีที่
เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นก็ยังคงสามารถดําเนินธุรกรรมไดอยางตอเนื่อง  

ในการสงคําสั่งซื้อขายเขามายังระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธ สมาชิกจะตองเชื่อมตอและสง
คําสั่งซื้อขายผาน OMnet ซึ่งเปนเทคโนโลยี Open API ซึ่งใชทั่วไปตามมาตรฐานสากล โดยทางตลาด
อนุพันธไดจัดเตรียม Open API Windows, SUN, AIX และ VMS เพื่อรองรับการใชระบบสงคําสั่งซื้อขาย
ของสมาชิก โดยสมาชิกที่จะเชื่อมตอกับระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธตองจัดหาและดูแลระบบ
เครือขายเพื่อเชื่อมตอกับระบบการซื้อขาย (รายละเอียดตามการเชื่อมตอกับระบบคอมพิวเตอรที่ใชในการ
ซื้อขายกับระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธ) รวมทั้งตองเตรียมการดานการจัดการ และรักษาความ
ปลอดภัยของระบบสงคําสั่งซื้อขายของสมาชิกที่เปนมาตรฐาน (รายละเอียดตามมาตรฐานความปลอดภัย
สําหรับระบบที่ตอเชื่อมกับระบบตลาดหลักทรัพย) 
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ระบบการสงคําส่ังซื้อขายของสมาชิกที่เชื่อมตอกับตลาดอนุพันธ  

  สมาชิกสามารถเลือกใชระบบสงคําสั่งซื้อขายไดตามความเหมาะสม ไมวาจะเปนการใชระบบสง
คําสั่งซื้อขายที่สมาชิกพัฒนาขึ้นเอง หรือระบบสงคําสั่งซื้อขายที่พัฒนาโดยบริษัทผูพัฒนาระบบ
(Independent Software Vendor: ISV) หรือผูใหบริการระบบภายนอก (Service Provider: SP) แตไมวา
กรณีใดก็ตาม สมาชิกจะเชื่อมตอระบบสงคําสั่งซื้อขายนั้นกับตลาดอนุพันธไดก็ตอเมื่อสมาชิกที่พัฒนาระบบ
ขึ้นเอง หรือ ISV หรือ SP ดังกลาวนั้นไดผานการทดสอบระบบทางเทคนิค (conformance test) กับตลาด
อนุพันธแลว รวมทั้งกอนเริ่มใชชุดคําสั่งซื้อขาย สมาชิกตองผานการทดสอบและไดรับอนุญาตจากตลาด
อนุพันธ (รายละเอียดตามขอบังคับ วิธีปฏิบัติ และแนวทางปฏิบัติของตลาดอนุพันธที่เกี่ยวกับการเชื่อมตอ
ระบบคอมพิวเตอรที่ใชในการซื้อขายของสมาชิกกับระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธ) 

นอกจากการเชื่อมตอเพื่อสงคําสั่งซื้อขายของสมาชิก ตลาดอนุพันธยังเปดใหสมาชิกอาจใหผูลงทุน
เชื่อมตอระบบเพื่อสงคําสั่งซื้อขายมายังระบบของสมาชิกไดโดยตรง หรือที่เรียกวา Direct Market Access 
(DMA) โดยสมาชิกตองไดรับอนุญาตกอนเริ่มใหผูลงทุนสงคําสั่งซื้อขายผานชองทางดังกลาว (รายละเอียด
ตามขอบังคับ วิธีปฏิบัติ และแนวทางปฏิบัติของตลาดอนุพันธที่เกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรที่ใช
ในการซื้อขายของสมาชิกกับระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธ ) 

การทดสอบระบบทางเทคนิค (Conformance Test)  

จากขอมูล ในสิ้นป 2552 มีบริษัทผูพัฒนาระบบ หรือผูใหบริการระบบภายนอก ที่ผานการ
ทดสอบระบบทางเทคนิค (Conformance Test) ตามหลักเกณฑที่ตลาดอนุพันธกําหนดแลวจํานวน 5 ราย 
ไดแก 

• บริษัท ดีเอสที อินเทอรเนชั่นแนล (กรุงเทพ) จํากัด 
• บริษัท ฟรีวิลล โซลูชั่นส จํากัด 
• บริษัท ไอที อีลีเมนท จํากัด 
• บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด 
• GL Trade Australia Pty Ltd. 

หากสมาชิกประสงคจะใชระบบสงคําสั่งซื้อขายของผูพัฒนาระบบงานหรือผูใหบริการระบบ
ภายนอกเหลานี้ จะสามารถดําเนินการขออนุญาตเชื่อมตอไดโดยไมจําเปนตองใหผูพัฒนาระบบทําการ
ทดสอบระบบทางเทคนิคใหม  คงเหลือแตการทดสอบระบบโดยสมาชิกกอนเริ่มการใชงาน โดยสามารถ
สอบถาม Software Version ที่ไดผานการทดสอบ conformance กับตลาดอนุพันธแลวจาก ISV หรือ SPที่
ใหบริการ อยางไรก็ตาม  ในกรณีที่สมาชิกประสงคจะใชระบบสงคําสั่งซื้อขายของผูพัฒนาระบบหรือผู
ใหบริการระบบภายนอกอื่นซึ่งยังไมเคยผานการทดสอบระบบทางเทคนิคกับตลาดอนุพันธ  สมาชิกสามารถ
ดําเนินการไดโดยให ISV หรือ SP สงหนังสือรับรองคุณสมบัติในการเปน ISV หรือ SP ในดานฐานะการเงนิ 
ผลงานดานการพัฒนาและใหบริการระบบ และขอมูลเกี่ยวกับบุคลากร พรอมแจงความประสงคในการ
พัฒนาและเขาทดสอบระบบกับตลาดอนุพันธ เพื่อใหตลาดอนุพันธพิจารณา และกําหนดเวลาที่จะใหเขา
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ทดสอบระบบเปนครั้งคราวไป และเมื่อ ISV หรือ SP ดังกลาวผานการทดสอบระบบทางเทคนิคแลว สมาชิก
จะตองเขาทดสอบระบบกอนเริ่มใชงานตอไป  

การขออนุญาตใชชุดคําส่ังซื้อขายและการทดสอบของสมาชิก 

เมื่อระบบสงคําสั่งซื้อขายไดผานการทดสอบระบบทางเทคนิคกับตลาดอนุพันธแลว สมาชิกที่จะ
เชื่อมตอระบบตองขออนุญาตใชชุดคําสั่งซื้อขายสําหรับการซื้อขายผานชองทางตางๆ ไดแก การซื้อขาย
ผานเจาหนาที่รับอนุญาต อินเทอรเน็ต และ Direct Market Access (DMA) หรือการซื้อขายโดยใชชุดคําสั่ง
ซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Program Trading) โดยยื่นแบบคําขออนุญาตตอเชื่อมระบบของสมาชิกเขากับระบบ
การซื้อขายของตลาดอนุพันธ และแบบรับรองชุดคําสั่งซื้อขายที่รับรองโดย ISV หรือ SP (กรณีที่ใชชุดคําสั่ง
ซื้อขายของ ISV หรือ SP) มายังตลาดอนุพันธ (รายละเอียดตามแนวทางการขออนุญาตตอเชื่อมระบบ
คอมพิวเตอรที่ใชในการซื้อขายกับระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธ) และทําการทดสอบชุดคําสั่งซื้อขาย 
รวมทั้งสงผลการทดสอบใหกับตลาดอนุพันธ ตลอดจนนําสงขอมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่ตลาดอนุพันธ
อาจรองขอจากสมาชิกเพื่อใชประกอบการพิจารณาตอไป 

สําหรับกําหนดการทดสอบระบบ ตลาดอนุพันธจะแจงใหผูที่เกี่ยวของ ไดแก สมาชิก ISV และ SP 
ทราบลวงหนาทางสาร CONNEX โดยผูที่เกี่ยวของสามารถรับสารดังกลาวไดทาง E-mail หรือ Download 
สารดังกลาวไดจากระบบ SET Community Portal สวน Test Script และรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการ
ทดสอบ ตลาดอนุพันธจะแจงใหสมาชิกทราบทาง E-mail เพื่อใหผูที่เกี่ยวของ Download ขอมูลดังกลาวได
จากระบบ SET Community Portal  สําหรับ ISV หรือ SP รายใหมที่ประสงคจะเขาทดสอบระบบงานนั้น 
ตลาดอนุพันธอาจพิจารณาใหใชกําหนดการทดสอบรวมกับกําหนดการทดสอบเดิมหรือกําหนดเพิ่มเติมเปน
รายกรณีตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้สามารถสอบถามไดจากฝายปฏิบัติการซื้อขาย  

การพิจารณาอนุญาตและการเริ่มใชงานระบบสงคําส่ังซื้อขาย 

หลังจากสมาชิกที่จะเชื่อมตอระบบไดดําเนินการขออนุญาตและทําการทดสอบการใชชุดคําสั่งซื้อ
ขายตามรายละเอียดขางตนแลว ตลาดอนุพันธจะแจงผลการพิจารณาใหสมาชิกทราบประมาณ 10 วัน ทํา
การนับจากวันที่ไดรับขอมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ตลาดอนุพันธรองขอครบถวนถูกตอง โดยสมาชิกตอง
แจงยืนยันวันที่เริ่มใชงานระบบใหตลาดอนุพันธทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด หากสมาชิกไมเริ่มใชงาน
ระบบภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ไดรับแจงผลการทดสอบ ตลาดอนุพันธอาจพิจารณายกเลิกผล
การทดสอบดังกลาวของบริษัทไดตามที่เห็นสมควร 
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ความพรอมของสมาชิกเกีย่วกับระบบสงคําส่ังซื้อขาย 

เมื่อสมาชิกไดรับอนญุาตใหทําการเชื่อมตอระบบสงคําสั่งซื้อขายของสมาชิกกับระบบการซื้อขาย
ของตลาดอนุพันธแลว สมาชิกตองมีความพรอมในการใชระบบของสมาชิกอยูเสมอ ไมวาจะเปนความพรอม
ในดานการจัดการ และรักษาความปลอดภัยของระบบของสมาชิกที่เปนมาตรฐานตามที่ตลาดอนุพันธ
กําหนด โดยสมาชิกตองจัดทําเอกสารการปฏิบัติงานตามมาตรฐานดังกลาว และสามารถตรวจสอบไดทันที
เมื่อตลาดอนุพันธรองขอ ตลอดจนดูแลและบํารุงรักษาระบบเครือขายใหพรอมในการใชงานอยูตลอดเวลา  

นอกจากนี้ สมาชิกตองจัดใหมีแผนสํารองและระบบสํารองของระบบสงคาํสั่งซื้อขายของสมาชิกที่
เชื่อมตอกับระบบการซื้อขายที่สามารถทํางานไดทันที และจัดใหมีการทดสอบแผนสํารองและระบบสํารอง
ดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครัง้ รวมทั้งเขารวมการทดสอบระบบสงคําสั่งซื้อขายของสมาชิกและระบบสํารอง
รวมกับตลาดอนุพันธตามที่กําหนด และจัดใหมีบุคลากรดูแลระบบสงคําสั่งซื้อขายของสมาชิกที่ตอเชื่อมกับ
ระบบการซื้อขายอยางเพียงพอ เพื่อประสานงานกับตลาดอนุพันธในชวงเวลาทําการและนอกเวลาทําการ 

การเปลี่ยนแปลงระบบสงคําส่ังซื้อขายของสมาชิก 

 หากสมาชิกตองการจะเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมระบบสงคําสั่งซื้อขาย สมาชิกสามารถติดตอ
สอบถามและนําสงขอมูลใหกับตลาดอนุพันธพิจารณาในเบื้องตนวากรณีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติม
ระบบนั้น ตองใหสมาชิกดําเนินการขออนุญาตกอนใชระบบสงคําสั่งซื้อขายนั้นหรือไม โดยกรณีที่ตองขอ
อนุญาต สมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดที่ตองดําเนินการไดจากแนวทางการขออนุญาตตอเชื่อมระบบ
คอมพิวเตอรที่ใชในการซื้อขายของตลาดอนุพันธ  
 

การติดตอสอบถามขอมูล 
 

1. รายละเอียดการขออนุญาตเชื่อมตอระบบ ติดตอสอบถามไดที่  
สวนตราสารอนุพันธ ฝายปฏิบัติการซื้อขาย 
62 ชัน้ 12 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพ 10110 
โทรศัพท 0-2229-2771 
โทรสาร  0-2654-5604 
E-mail:  DerivativesUnit@set.or.th 

 

2. รายละเอียดการเชื่อมตอทางดานเครือขาย ติดตอสอบถามไดที่  
SET Call Center  
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพ 10110 
โทรศัพท 0-2229-2222 
E-mail:   SETCallCenter@set.or.th  
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3. รายละเอียดการเชื่อมตอทางดานเทคนคิ ติดตอสอบถามไดที่  
ฝายระบบงานอนุพันธและระบบซื้อขายสําหรับสมาชิก 
62 ชัน้ 6 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพ 10110 
โทรศัพท 0-2229-2249 
โทรสาร  0-2654-5633 
E-mail:  DMS_Support@set.or.th 

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


