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แนวทางการส่งค าสัง่ซื้อขายผ่านบรษิทัสมาชกิรายอื่นกรณมีเีหตุขดัขอ้ง (Carpool) ส าหรบั SET/TFEX 12 มถุินายน 2557 

แนวทางการส่งค าสัง่ซ้ือขายผ่านบริษทัสมาชิกรายอ่ืนกรณีมีเหตขุดัข้อง (Carpool) ส าหรบั SET/TFEX 
 
Carpool คือ ช่องทางส ารองในการส่งค าสัง่ซื้อขายกรณีที่ระบบซื้อขายของบริษัทสมาชิกมีเหตุขดัข้อง โดยบริษัทสมาชิก
สามารถส่งค าสัง่ซื้อขายผ่านบรษิัทสมาชกิรายอื่น แต่ด าเนินการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย์ และ/หรอื สญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าดว้ยตนเอง โดยบรษิทัสมาชกิทีต่อ้งการใชง้าน Carpool ตอ้งด าเนินการดงันี้  

 

1. บรษิัทสมาชกิที่ไม่สามารถส่งค าสัง่ซื้อขายได้ (Fail Broker) และบรษิัทสมาชกิทีไ่ดร้บัมอบหมายใหส้่งค าสัง่ซื้อขายแทน 
(Host Broker) ซึ่งเป็นคู่สญัญากนั ต้องขออนุญาตจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) / ตลาดสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (TFEX) ล่วงหน้า โดยใชแ้บบฟอรม์ทีแ่นบมา 

2. Host Broker ต้องทดสอบระบบกบั SET / TFEX เพื่อให้มัน่ใจว่าสามารถรองรบั Third Party Clearing ได้ ก่อนที่ SET / 
TFEX จะสง่หนงัสอือนุญาตใหใ้ชง้าน Carpool ได ้

3. SET / TFEX จะก าหนดค่า Clearing Member ของ Fail Broker เพิม่ในขอ้มลูของ Host Broker ในระบบการซือ้ขาย 
4. การสง่ค าสัง่ซือ้ขาย :  

(1) ในวนัทีต่อ้งการใช ้Carpool, Host Broker และ Fail Broker ตอ้งแจง้ SET/ TFEX ก่อนเริม่สง่ค าสัง่ซือ้ขาย 
(2) Host Broker ตอ้งระบุ Clearing Member ID ของ Fail Broker ใน Order ของ Fail Broker เช่น  

• Broker A = Fail Broker   
• Broker B = Host Broker ตอ้งระบุใน Order ดงันี้  

– “Trading Member” = Broker B 
– “Clearing Member” = Clearing member ID ของ Broker A 

5. ขอ้มูล Carpool Trade จะถือเป็นการซื้อขายของ Host Broker และถูกรวมในค่าสถิติและขอ้มูลซื้อขายสิ้นวนัของ Host 
Broker  

6. Host Broker ต้องส่งขอ้มูล Carpool Trade ให้ Fail Broker ณ สิน้วนัเอง เพื่อให้ Fail Broker สามารถตรวจสอบรายการ
ซือ้ขายได ้ 

7. Fail Broker จะท าการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัยด์ว้ยตนเองตามทีร่ะบุใน Deal Transaction 
 
การช าระราคาและส่งมอบ (Clearing and Settlement) 
หลกัทรพัยต์ราสารทุน (Equity Product):  
เมื่อระบบ SET CLEAR ของ บรษิัท ส านักหกับญัช ี(ประเทศไทย) จ ากดั (TCH) รบัขอ้มูลซื้อขายมาจากระบบการซื้อขาย 
ของ SET / TFEX,  TCH จะพจิารณาด าเนินการจากขอ้มลู “Clearing member” ดงันี้ 
 
 กรณี Host Broker ระบขุอ้มลู “Clearing member” เป็นของ Fail Broker จะมผีลต่อบรษิทัสมาชกิ ดงันี้ 

วนัที ่T 
(1) Fail Broker จะถูกค านวณค่าความเสีย่งตามขอ้มลูทีม่กีารซือ้ขาย 
(2) Fail Broker รบัผดิชอบการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์กบั TCH 
(3) Fail Broker รบัผดิชอบค่า Clearing Fee กบั TCH 
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 กรณี Host Broker ระบขุอ้มลู “Clearing member” เป็น Host Broker จะมผีลต่อบรษิทัสมาชกิ ดงันี้ 
วนัที ่T 

(1) Host Broker จะถูกค านวณค่าความเสีย่ง และอาจตอ้งวางหลกัประกนัจากการบรหิารความเสีย่งกบั TCH 
(2) Host Broker รบัผดิชอบการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์กบั TCH 
(3) Host Broker รบัผดิชอบค่า Clearing Fee กบั TCH 

วนัที ่T+1 ถงึ T+2 
– Host Broker สามารถใชฟั้งกช์ัน่ Give-up/Take-up เพื่อโอนรายการซือ้ขายไปยงั Fail Broker ซึง่ Fail Broker 

จะถูกค านวณค่าความเสี่ยง, รบัผิดชอบต่อการช าระราคาและส่งมอบหลักทรพัย์ และรบัผิดชอบช าระค่า 
Clearing Fee กบั TCH เมื่อรบัรายการ Give-up/Take-up เรยีบรอ้ยแลว้  

– ทัง้นี้ ก าหนดเวลาส าหรบัฟังกช์ัน่ Give-up/Take-up ทีร่ะบบงาน Clearing  คอื ตัง้แต่วนัที ่T ถงึ 11:30 น. ของ
วนัที ่T+2 

 
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Products):  
 บรษิทัสมาชกิทีไ่ม่สามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขายได ้(Fail Broker) ตอ้งด าเนินการดงันี้  

(1) สร้างเลขที่บัญชีซื้อขายของลูกค้า (Client Account) หรือบัญชีซื้อขายของตนเอง (Proprietary Account)  
ในระบบ Back Office ของตนเอง และเป็นเลขทีเ่ดยีวกนักบัเลขทีบ่ญัชใีนระบบ SET CLEAR  

(2) แจ้งเลขที่บญัชีซื้อขายดังกล่าวให้ Host Broker ใช้ในการส่งค าสัง่ซื้อขาย ซึ่งเลขที่บญัชีเหล่านี้จะต้องมีอยู่ 
ในระบบ SET CLEAR เรยีบรอ้ยแลว้  

 รายการซือ้ขายและฐานะซือ้ขายของ Fail Broker ทีส่ง่ผ่าน Host Broker จะปรากฏในรายการของ Fail Broker  
 Fail Broker สามารถท าการแก้ไขรายการซื้อขาย (Trade Amendment), Give Up, Bulk Account Position Transfer, 

Selective Position Transfer ไดภ้ายในเวลาทีส่ านกัหกับญัชกี าหนด 
 Fail Broker รบัผดิชอบ Settlement Variation, Margin Requirement ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างวนัและสิน้วนั  
 Fail Broker รบัผดิชอบค่าธรรมเนียมทัง้ Clearing Fee และ Trading Fee เช่นเดยีวกบักรณี Give-up / Take-up ที่ผู้รบั

รายการซือ้ขายเป็นผูร้บัภาระค่าธรรมเนียมทัง้ Clearing Fee และ Trading Fee  
 

 
 

 



 
 

 

แบบค าขออนุญาตส่งค าสัง่ซ้ือขายแทนบริษทัสมาชิกรายอ่ืนกรณีมีเหตขุดัข้อง (Carpool) 
Request form for submission of trading orders through another member in case of contingency (Carpool) 

 
   วนัที ่   
   Date 
เรยีน  กรรมการผูจ้ดัการ 
To Managing Directors  
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย / ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

The Stock Exchange of Thailand (SET) / Thailand Futures Exchange (TFEX) 
 

 
ขา้พเจา้บรษิทั (Member Name)    ขอแจง้ความประสงค ์

ขออนุญาตท าหน้าทีเ่ป็น Host Broker เพื่อสง่ค าสัง่ซือ้ขายแทนบรษิทัสมาชกิรายอื่น กรณีมเีหตุขดัขอ้งทีบ่รษิทัสมาชกิรายนัน้
ไม่สามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขายได ้โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

We would like to apply for permission to act as the Host Broker to submit trading orders instead of another member who cannot submit 
the trading orders in case of emergency. Details are as follows: 

 
1. บรษิทัสมาชกิทีไ่ม่สามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขายได ้(Fail Broker): 

The member who cannot submit trading orders (Fail Broker): 

 บรษิทั     
Member Name 

 หมายเลขสมาชกิ     
Trading Member ID 

 หมายเลขสมาชกิส านกัหกับญัช ี    
Clearing Member ID 

 ผูป้ระสานงาน    โทร     
Contact Person   Tel. 

2. บรษิทัสมาชกิทีจ่ะสง่ค าสัง่ซือ้ขายแทน (Host Broker): 
The member assigned to submit the trading orders instead (Host Broker): 

 บรษิทั     
Member Name 

 หมายเลขสมาชกิ     
Trading Member ID 

 ผูป้ระสานงาน    โทร     
Contact Person   Tel. 

3. ใชส้ าหรบัซือ้ขาย  
Use for the trading of:   
 หลกัทรพัยต์ราสารทุน (Equity Product)  
 สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Product)  

 
โดยสมาชกิทัง้สองบรษิทัฯ ไดร้บัทราบเงื่อนไข ดงันี้: 
Both members acknowledged the following conditions: 

 Host Broker ตอ้งระบุ Clearing Member ID ของ Fail Broker ใน Carpool Orders 
The Host broker must specify Clearing Member ID of the Fail Broker in Carpool orders. 

  

Carpool Form: Host Broker 



 
 

 

 ข้อมูล Carpool Trade จะถือเป็นการซื้อขายของ Host Broker และถูกรวมในค่าสถิติและข้อมูลสิ้นวัน 
ของ Host Broker 
The Carpool trading will be counted as the Host Broker trading and will be included in the statistics and trading data as of  
the end of the day of the Host Broker. 

 Host Broker ต้องส่งข้อมูล Carpool Trade ให้ Fail Broker ณ สิ้นวันเอง เพื่อให้ Fail Broker สามารถ
ตรวจสอบรายการซือ้ขายได ้ 
The Host Broker must submit the Carpool trading data to the Fail Broker at the end of the day for reconciliation. 

 Fail Broker จะท าการช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้ว ยตนเอง 
ตามทีร่ะบุในรายการซือ้ขาย  
The Fail Broker must undertake the clearing and settlement as specified in the trading transaction. 

 Trading Fee และ Clearing Fee จะเรยีกเกบ็กบั Fail Broker   
Trading fee and Clearing fee will be charged to the Fail Broker.  

 
 
 

  ____________________________________                    

 ประทบัตราบรษิทั                     (                                                ) 

 Company’s seal ต าแหน่ง  ____________________________________ 

   Position  ผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทัฯ  
    Authorized Person 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact Point: SET / TFEX 
ฝ่ายปฏบิตักิารซื้อขายหลกัทรพัย ์ ฝ่ายปฏบิตักิารซื้อขายอนุพนัธ ์ 
Securities Trading Operation Department  Derivatives Trading Operation Department 
Tel. 0-2009-9000 extension 9324-28  Tel. 0-2009-9000 extension 9329-32 and 9334-5 
E-mail: EquityandBondTradingOperationUnit@set.or.th  E-mail: DerivativesTradingOperationUnit@set.or.th  
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แบบค าขออนุญาตส่งค าสัง่ซ้ือขายแทนบริษทัสมาชิกรายอ่ืนกรณีมีเหตขุดัข้อง (Carpool) 
Request form for submission of trading orders through another member in case of contingency (Carpool) 

 
 
 

   วนัที ่   
   Date 
เรยีน  กรรมการผูจ้ดัการ 
To Managing Directors  
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย / ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

The Stock Exchange of Thailand (SET) / Thailand Futures Exchange (TFEX) 
 

ขา้พเจา้บรษิทั (Member Name)    ขอแจง้ความประสงค์
ขออนุญาตให้บริษัทสมาชกิรายอื่นส่งค าสัง่ซื้อขายแทนในกรณีมเีหตุขดัขอ้งที่บริษัทฯ ไม่สามารถส่งค าสัง่ซื้อขายได้ (Fail 
Broker)  
โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

We, as the Fail Broker, would like to apply for permission to appoint another member as the Host Broker to submit trading orders on behalf 
of the company in case of contingency and cannot submit the trading orders. Details are as follows: 

 
1. บรษิทัสมาชกิทีไ่ม่สามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขายได ้(Fail Broker) : 

A member who cannot submit trading orders (Fail Broker): 
 บรษิทั     

Member Name 
 หมายเลขสมาชกิ     

Trading Member ID 

 หมายเลขสมาชกิส านกัหกับญัช ี    
Clearing Member ID 

 ผูป้ระสานงาน    โทร     
Contact Person   Tel. 

2. บรษิทัสมาชกิทีจ่ะสง่ค าสัง่ซือ้ขายแทน (Host Broker) : 
The member assigned to submit the trading orders instead (Host Broker): 

 บรษิทั     
Member Name 

 หมายเลขสมาชกิ     
Trading Member ID 

 ผูป้ระสานงาน    โทร     
Contact Person   Tel. 

3. ใชส้ าหรบัซือ้ขาย: 
Use for trading of:   

 หลกัทรพัยต์ราสารทุน (Equity Product)  
 สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Product)  

 
โดยสมาชกิทัง้สองบรษิทัฯ ไดร้บัทราบเงื่อนไข ดงันี้: 

Carpool Form: Fail Broker 



 
 

 

Both members acknowledge the following conditions: 

 Host Broker ตอ้งระบุ Clearing Member ID ของ Fail Broker ใน Carpool Orders 
The Host broker must specify Clearing Member ID of the Fail Broker in Carpool orders. 

 ข้อมูล Carpool Trade จะถือเป็นการซื้อขายของ Host Broker และถูกรวมในค่าสถิติและข้อมูลสิ้นวัน 
ของ Host Broker 
The Carpool trading will be counted as the Host Broker trading and will be included in the statistics and trading data as of  
the end of the day of the Host Broker. 

 Host Broker ต้องส่งข้อมูล Carpool Trade ให้ Fail Broker ณ สิ้นวันเอง เพื่อให้ Fail Broker สามารถ
ตรวจสอบรายการซือ้ขายได ้ 
The Host Broker must submit the Carpool trading data to the Fail Broker at the end of the day for reconciliation. 

 Fail Broker จะท าการช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยตนเอง  
ตามทีร่ะบุในรายการซือ้ขาย  
The Fail Broker must undertake the clearing and settlement as specified in the trading transaction. 

 Trading Fee และ Clearing Fee จะเรยีกเกบ็กบั Fail Broker   
Trading fee and Clearing fee will be charged with the Fail Broker. 

 
 
 

  ____________________________________                    

 ประทบัตราบรษิทั                     (                                                ) 

 Company’s seal ต าแหน่ง  ____________________________________ 

   Position  ผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทัฯ  
    Authorized Person 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact Point: SET / TFEX 
ฝ่ายปฏบิตักิารซื้อขายหลกัทรพัย ์ ฝ่ายปฏบิตักิารซื้อขายอนุพนัธ ์ 
Securities Trading Operation Department  Derivatives Trading Operation Department 
Tel. 0-2009-9000 extension 9324-28  Tel. 0-2009-9000 extension 9329-32 and 9334-5 
E-mail: EquityandBondTradingOperationUnit@set.or.th  E-mail: DerivativesTradingOperationUnit@set.or.th          
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