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แนวทางการขึ้นทะเบียนเจาหนาที่รับอนุญาตของตลาดอนุพันธ 
 

 
1.  คุณสมบัติของเจาหนาทีร่ับอนุญาต  

(1) เปนผูบรรลุนิติภาวะ  
(2) มีคุณสมบัติทางการศึกษาหรือมีประสบการณดังนี้ 

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเทาจากสถานศึกษาที่หนวยงานราชการใหการ
รับรองหรือเปนพนักงานหรือเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในธุรกิจหลักทรัพยหรือธุรกิจที่เกี่ยวของไม
นอยกวา 3 ปติดตอกัน และ 

 ผานการอบรมหรือการทดสอบตามหลักสูตรของตลาดอนุพันธหรือหลักสูตรอื่นที่ไดรับความ
เห็นชอบจากตลาดอนุพันธ ไดแก 

- หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับตราสารอนุพันธ (DRG)” สําหรับการขอแตงต้ัง
เปนเจาหนาที่รับอนุญาตเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาทุกประเภท  

- หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ Gold Futures (DRG - Gold Futures)” สําหรับ
การขอแตงต้ังเปนเจาหนาที่รับอนุญาตเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับ
โลหะมีคา เปนตน 

(3) ไมเคยตองโทษจําคุกในคดีเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง การคาหรือทรัพย 
(4) ไมเปนบุคคลไรความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไรความสามารถ หรือบุคคลลมละลาย 
(5) เปนพนักงานทีป่ฏิบัติหนาที่เต็มเวลาของสมาชิกที่ขอแตงต้ังเปนเจาหนาที่รับอนญุาต  หรือเปน

พนักงานของบริษัทหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพยที่ถือหุนของสมาชิกไมนอยกวา 
รอยละเจ็ดสิบหาของจํานวนหุนทั้งหมดของสมาชิก และมีสัญญายินยอมใหพนักงานนัน้มาปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาวใหแกสมาชิก หรือเปนพนักงานที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาของตัวแทนสนับสนุนการซือ้ขาย
สัญญาซื้อขายลวงหนา (Selling Agent) ที่ทําสัญญาเปนตัวแทนสนับสนนุการซื้อขายสญัญาซื้อขาย
ลวงหนากับสมาชิกที่ขอแตงต้ังเปนเจาหนาที่รับอนญุาต 

(6) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนเปนเจาหนาที่รับอนุญาต เนื่องจากการลงโทษโดย
ตลาดอนุพันธ ตลาดหลักทรัพย หรือหนวยงานที่กํากับดูแลอื่นที่เกี่ยวของ 

(7) ไมอยูระหวางถูกสั่งพักการปฏิบัติงานหรือถูกเพิกถอนการใหความเห็นชอบเปนผูติดตอกับผูลงทุน
จากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือหนวยงานกํากับดูแลอื่นที่เกี่ยวของ 

 
2. การขอแตงต้ังเจาหนาที่รับอนุญาต 

กรณีที่สมาชิกมีความประสงคจะแตงต้ังเจาหนาที่รับอนุญาตตอตลาดอนุพันธ ใหดําเนนิการผานระบบ E-
Trader  (https://www.setportal.set.or.th (SCP) เลือกระบบ E-Trader) [ซึ่งทานสามารถเขาดูคูมือการปฏิบัติงาน
ระบบ E-Trader ไดที่ http://www.tfex.co.th/th/rules/guideline_p3.html#05 หรือ http://www.tfex.co.th/
กฎเกณฑ/ประกาศและแนวทางปฏิบัติ/เจาหนาที่รับอนุญาต/คูมือการปฏิบัติงานระบบ E-Trader] ดังนี้ 

(1) กรอกขอมูลคําขอแตงต้ังเจาหนาที่รับอนุญาต 
(2) Upload File เอกสารประกอบการขอแตงต้ัง 
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(2.1) เอกสารประกอบการขอแตงต้ังที่ตอง Upload มีดังนี้ 
 กรณีไมเคยขึน้ทะเบียนเปนเจาหนาที่รบัอนุญาต (Trader ID.)  

 รูปถาย 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรอืสําเนา Passport       
 สําเนาทะเบียนบานหรือสําเนา Work Permit 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล, ทะเบียนสมรส (ในกรณีเปนผูหญิงที่สมรสแลว) 
 สําเนาหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือหนังสือรบัรองประสบการณในการ
ปฏิบัติงานในธุรกิจหลักทรพัยหรือธุรกิจที่เกีย่วของอยางนอย 3 ปติดตอกัน   

 สําเนาหลักฐานการผานการอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับตราสาร
อนุพันธ (DRG)” หรือ “DRG-Gold Futures” (สําหรับการขอแตงต้ังเพื่อซือ้ขายสัญญา
ซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับโลหะมีคา) 

 

กรณีเคยขึ้นทะเบียนเปนเจาหนาที่รับอนญุาต (Trader ID.) ของตลาดอนุพันธ หรือ
ตลาดตราสารทุน หรือตลาดตราสารหนี้ 
 รูปถาย 
 สําเนาทะเบียนบานหรือสําเนา Work Permit 
 สําเนาหลักฐานการผานการอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับตราสาร
อนุพันธ (DRG)” หรือ “DRG-Gold Futures” (สําหรับการขอแตงต้ังเพื่อซือ้ขายสัญญา
ซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับโลหะมีคา) 

(2.2) หนังสือแจงรายชื่อผูที่เคยเขารับการอบรม Click Trade Application  
(3) พมิพแบบคําขอตามที่ตลาดอนุพันธกําหนด จากระบบ E-Trader ดังนี้  

 แบบคําขอแตงต้ังเจาหนาที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธ : ลงนามโดยผูมี
อํานาจลงนามของบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท 

 คํารับรองของพนักงานของบริษัทผูที่บริษัทจะขอขึ้นทะเบียนเปนเจาหนาที่รับอนุญาตของตลาด
อนุพันธ : ลงนามโดยพนักงานผูที่สมาชิกจะขอแตงต้ังเปน Trader  

(4) ใหสมาชิกชําระคาธรรมเนียมในการแตงต้ังเจาหนาที่รับอนุญาตในอัตราคนละ 1,000 บาท ตอบุคคล
ตอครั้ง (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ที่ฝายการเงินและบัญชี ชั้น 8 อาคารตลาดหลักทรัพย (รัชดา) โดยมี
รายละเอียดของวิธีการชําระเงินคาธรรมเนียมดังกลาวปรากฏตามเอกสารแนบ  

(5) ใหสมาชิกนําสงเอกสาร (ฉบับจริง) ตามขอ (3)  พรอมใบเสร็จรับเงินที่ไดรับจากฝายการเงิน
และบัญชีตามขอ (4) มายังฝายปฏิบัติการซื้อขาย ชั้น 12 อาคารตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

 
3. การเปลี่ยนแปลงขอมูลเจาหนาที่รับอนญุาต 

ในกรณีที่เจาหนาที่รับอนญุาตมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ / ชื่อสกุล ใหสมาชิกแจงการขอเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ตอตลาดอนุพันธ โดยดําเนินการผานระบบ E-Trader ดังนี ้

(1) กรอกขอมูลคําขอเปลี่ยนแปลงชื่อ / ชื่อสกุล 
(2) Upload File เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงดังกลาวที่ออกโดยทางราชการ เชน สําเนาการ

เปลี่ยนชื่อ สําเนาการเปลี่ยนนามสกุล สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีเปนผูหญิงที่สมรสแลว) เปนตน  
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(3) ยื่นแบบคําขอเปลี่ยนแปลงชื่อ/ชื่อสกุลของเจาหนาที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธ   
(พิมพจากระบบ E-Trader) : ลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท 
แลวนําสงเอกสาร (ฉบับจริง) มายังฝายปฏิบัติการซื้อขาย ชั้น 12 อาคารตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

 
4. การเพิกถอนเจาหนาที่รับอนุญาต 

กรณีที่สมาชิกมีความประสงคจะเพิกถอนเจาหนาที่รับอนญุาตตอตลาดอนุพันธ ใหดําเนินการผานระบบ E-
Trader ดังนี ้

(1) กรอกขอมูลคําขอเพิกถอนเจาหนาที่รับอนุญาต 
(2) ยื่นแบบคําขอเพิกถอนเจาหนาที่รับอนุญาตจากระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธ (พิมพจากระบบ 

E-Trader) :  ลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท  มายังฝาย
ปฏิบัติการซื้อขาย ชั้น 12 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
5. การปฏิบัติงานการซื้อขายของเจาหนาทีร่ับอนุญาต 

 เจาหนาที่รับอนุญาตของสมาชิกประเภทตัวแทนที่ขึน้ทะเบียนและไดรับหมายเลขประจําตัวเจาหนาที่
รับอนญุาตเปน DXXXX (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ “D” ตามดวยตัวเลข 4 หลัก เชน D1234 เปน
ตน) สามารถปฏิบัติงานเพื่อซื้อขายสัญญาซือ้ขายลวงหนาทุกประเภท  

 เจาหนาที่รับอนุญาตของสมาชิกประเภท Precious Metal Related Agent และเจาหนาที่รับอนญุาต
ที่เปนพนักงานของ Selling Agent ที่ปฏิบัติงานใหกับสมาชิก และไดรับหมายเลขประจําตัวเจาหนาที่
รับอนญุาตเปน GXXXX (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ “G” ตามดวยตัวเลข 4 หลัก เชน G1234 เปน
ตน) สามารถปฏิบัติงานเพื่อซื้อขายไดเฉพาะสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับโลหะมีคา 

 
6. การจัดใหมีพนักงานที่มีความพรอมในการใชระบบสํารอง (Click Trade Application)  

สมาชิกตองจัดเตรียมใหมีพนักงานที่สมาชิกแตงต้ังเปนเจาหนาที่รับอนุญาตมีความพรอมในการใชงาน
ระบบสํารอง (Click Trade Application) ที่เพียงพอตอการปฏิบัติงานของสมาชิกอยูเสมอ    
 
7. การออกรหัสผานใหมสําหรับเขาระบบคอมพิวเตอรทีใ่ชในการซื้อขาย 

กรณีที่สมาชิกประสงคใหตลาดอนุพันธออกรหัสผานใหมสําหรับเขาระบบคอมพิวเตอรที่ใชในการซื้อขาย  
(API User / Click Trade User) ใหสมาชิกยื่นคําขอตอตลาดอนุพันธตามแบบ “ขอออกรหัสผานใหมสําหรับ
การเขาระบบคอมพิวเตอรที่ใชในการซื้อขาย (API User / Click Trade User)” และชําระคาธรรมเนียมการขอ
ออกรหัสผานใหมภายในวันทําการถัดจากวันที่แจงขอออกรหัสผานใหม จํานวน 200 บาท ตอ User ตอครั้ง 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยมีรายละเอียดของวิธีการชําระเงินคาธรรมเนยีมดังกลาวปรากฎตามเอกสารแนบ 
 
ผลบังคับใช 
 

 ตลาดอนุพันธจะใชแนวทางฉบับนี้แทนแนวทางการขึ้นทะเบียนเจาหนาที่รับอนญุาตของตลาด
อนุพันธ ฉบับวันที่ 30 สิงหาคม 2553 โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 20 มิถุนายน 2554 เปนตนไป  

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


