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สรุปสาระสาํคัญในการแก้ไขคู่มือระบบ E-Trader ครัง้ที่ 3 

 
สาระสําคญัในการปรับปรุงระบบ E-Trader มี ดงันี ้
- เปล่ียนแปลงรูปแบบ Trader ID กลาง (เร่ิมใช้พร้อมกบัระบบซือ้ขายใหมเ่ม่ือ 3 กนัยายน 2555) 
- ปรับปรุงหน้าจอสําหรับสมาชิกใน Menu Inquiry ให้แสดง Trader ID และวนัท่ีมีผลในระบบซือ้ขาย (Effective Date) 

ให้บริษัทสมาชิกทราบทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนมุติัคําขอเก่ียวกบังานทะเบียนเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาต   
- นําสง่ Auto E-Mail ให้บริษัทสมาชิกทราบทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนมุติัคําขอเก่ียวกบังานทะเบียนเจ้าหน้าท่ีรับ

อนญุาต   
- ปรับปรุงแนวทางปฏิบติักรณีเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาตถกูลงโทษโดยการสัง่พกัการปฏิบติัหน้าท่ี 

 
ทัง้นี ้ระบบ E-Trader  ท่ีปรับปรุงใหมนี่จ้ะเร่ิมใช้ตัง้แตว่นัท่ี 3 ธนัวาคม 2555 เป็นต้นไป โดยทา่นสามารถเข้าดรูายละเอียด

คูมื่อการปฏิบติังานระบบ E-Trader ได้ท่ี http://www.set.or.th/dat/content/rule/th/Manual_ETrader_20100830.pdf  หรือ 

www.tfex.co.th  กฏเกณฑ์  ประกาศ และแนวทางปฏิบติั  เจ้าหน้าท่ีรับอนญุาต  คูมื่อปฏิบติังานระบบ E-Trader  
หรือ  https://www.setportal.set.or.th Folder ข้อมลูและข่าวสาร สง่เอกสารงานทะเบียน Trader TFEX Download 
แบบฟอร์มคําขอ คูมื่อระบบ E-Trader   
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คู่มือการปฏบัิตงิานระบบ E-Trader 
 

 ระบบ E-Trader เป็นระบบ Online ท่ีใช้สําหรับย่ืนคําขอ ติดต่อประสานงาน และรับ-ส่งเอกสาร เก่ียวกบังานทะเบียน 
เจ้าหน้าท่ีรับอนญุาตในระบบซือ้ขาย (Trader) ระหว่างตลาดหลกัทรัพย์ (ตลท.) กบับริษัทสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
อนพุนัธ์ (สมาชิก) 

   
การ Setup PC ก่อนใช้งานระบบ E-Trader (Best View) 

 

 อยูท่ี่หน้า Desktop คลกิ Mouse ขวา เลือก Properties  

 เลือก Tap Setting  

 เลือก Screen area เป็น 1024 by 768 pixels คลกิเลือก Apply  

 เม่ือขึน้ Popup Display Properties คลิกเลือก Ok  

 เม่ือขึน้ Popup Monitor Setting คลกิเลือก Ok  
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วธีิย่ืนคาํขอเก่ียวกับทะเบียน Trader ในระบบ E-Trader 

 
 กรณีท่ีต้องการย่ืนคําขอขึน้ทะเบียน Trader สมาชิกสามารถดําเนินการได้ 2 วิธี คือ 
1. พนกังานท่ีบริษัทจะย่ืนคําขอแตง่ตัง้เป็น Trader (Level 1) กรอกข้อมลูคําขอขึน้ทะเบียน แล้วสมาชิกเป็นผู้ตรวจสอบ

ความถกูต้องของข้อมลู แล้ว Submit to SET  
2. สมาชิก  (Level 2) กรอกข้อมลูย่ืนคําขอแตง่ตัง้ให้พนกังานท่ีบริษัทจะขอแตง่ตัง้ แล้ว Submit to SET  
 

โดยมีลักษณะการทาํงาน ดังนี ้
 ตลาดหลกัทรัพย์จะกําหนด User ให้บริษัทสมาชิกจํานวน 2 Level ดงันี ้

 Level 1 (For Trader) คือ หน้าจอสําหรับให้พนกังานกรอกข้อมลูคําขอเอง โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
 กรอกข้อมลูคําขอขึน้ทะเบียนของตนเอง  (Menu Apply New Trader) และ Upload File ได้ (ซึง่จะ 

Upload File หรือไมก็่ได้)  
 Update หรือ แก้ไขข้อมลูในแบบคําขอ 
 ค้นหาข้อมลูคําขอ และสถานะคําขอ (Menu Inquiry)  
 ยกเลิกแบบคําขอขึน้ทะเบียน (Cancel Request)   
 พิมพ์ข้อมลูแบบแสดงรายละเอียดประจําตวัเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาต (Trader Profile) และคํารับรองของ

พนกังานของบริษัทผู้ ท่ีบริษัทจะขอขึน้ทะเบียนเป็นเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาตของตนเองได้ (Menu Report) 
 Level 2 (For Broker) คือ สว่นของสมาชิก สามารถดําเนินการได้  ดงันี ้ 

 กรอกข้อมลูคําขอขึน้ทะเบียนให้พนกังานท่ีสมาชิกจะแต่งตัง้เป็น Trader และขอขึน้ทะเบียน Trader 
ID กลาง  (Menu Individual Trader Request และ Designated Trader Request)  

 Update ข้อมลู Trader ของบริษัท เฉพาะข้อมลูท่ี ตลท. กําหนด (Menu Change Request) 
 เพิกถอน Trader ของบริษัท (Menu Inactive Trader Request) 
 Upload File เอกสารประกอบคําขอแตล่ะประเภทได้  
 Add, Update, Delete และกําหนดรายช่ือผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทท่ีจะให้แสดงในแบบคําขอ

ประเภทตา่งๆ โดยอตัโนมติั (Authorized Person)  
 ค้นหาข้อมลูและสถานะคําขอ (Menu Inquiry)   
 แก้ไข/ยกเลกิ (เม่ือต้องการแก้ไข หรือยกเลกิคําขอทกุประเภทท่ีบริษัทสง่เข้ามาในระบบ) 
 พิมพ์แบบฟอร์มคําขอตามท่ี ตลท.กําหนด (Menu Report) 

ตลท.จะกําหนด User ระบบ SCP ให้สมาชิกละไม่เกิน 15 User (รวมทัง้ Level 1 และ 2) แล้วให้ User Admin ของระบบ 
SCP ของบริษัทสมาชิกเป็นผู้จดัสรรจํานวนตามความเหมาะสมเอง  
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การเข้าใช้งานระบบ E-Trader โดยผา่นระบบ https://www.setportal.set.or.th (SCP) จะมีลกัษณะหน้าจอดงันี ้
 

 
 กรอก User Name และ Password จะปรากฏหน้าจอ ดงันี ้

 

 
 

 เลือก E-Trader for Broker และ E-Trader ตามรูปด้านบนจะปรากฏหน้าจอ ดงันี ้ (หากยงัไมพ่บหน้าจอตามรูปด้านบน ให้

คลกิท่ี ด้านบน) 
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หน้าจอคาํขอของ Level 1 (พนักงานกรอกข้อมูลคาํขอเอง) 

 
แยกเป็น 2 หน้าจอ (ตามรูปด้านลา่งนี)้ คือ 

 หน้าจอ Equity & Bond (สําหรับย่ืนคําขอ Trader  ตลาดตราสารทนุ และตลาดตราสารหนี)้ 

 หน้าจอ TFEX (สําหรับย่ืนคําขอ Trader ของตลาดอนพุนัธ์) 
มี Menu และลกัษณะการทํางานเหมือนกนั ดงันี ้

1. Apply New Trader (ย่ืนคําขอเป็นเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาต) 
2. Inquiry (ค้นหาข้อมลู และสถานะคําขอ) 
3. Report (พิมพ์แบบคําขอ) 
 
ทัง้ 2 หนา้จอดงักล่าวจะแยกเป็นหน้าจอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซ่ึงทกุ Menu จะเร่ิมตน้ดว้ยการกรอกหมายเลข

บตัรประชาชน / Passport No. เสมอ และท้ัง 2 ตลาดจะมีรายละเอียดการย่ืนคาํขอเหมือนกัน จะแตกต่างกันเฉพาะเอกสาร
ที่จะ Update เท่าน้ัน  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 
1. ขัน้ตอนการย่ืนคาํขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Menu Apply New Trader) 

 เลือก Menu Apply New Trader (ย่ืนคําขอเป็นเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาต) 

 
 

 
 กรอกหมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน/Passport No. ของพนกังานท่ีสมาชิกจะย่ืนคําขอเป็น Trader (ซึง่หากเป็นการขอ

แตง่ตัง้ Trader ของ Selling Agent ของสมาชิกตลาด TFEX จะต้องระบ ุ Selling Agent Name ด้วย หากไมมี่รายช่ือ 
Selling Agent Name ท่ีต้องการให้เลือก จะต้องแจ้งให้ ตลท.เพิ่มรายช่ือให้) OK จะแสดงหน้าจอ ดงันี ้

 

หน้าจอ Equity & Bond 

หน้าจอ TFEX 
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 หากคลกิ OK จะปรากฎหน้าจอ ดงันี ้

 

 
 
*** หากเป็นบคุคลท่ีมีข้อมลูในฐานข้อมลูของสมาชิกนัน้อยูแ่ล้วระบบจะแสดงข้อมลูสว่นตวัให้อตัโนมติั  เช่น เป็นบคุคลท่ีเคยเป็น 
Trader ของบริษัท แตเ่พิกถอนไปแล้ว หรือเป็นบคุคลท่ีมี Trader ID ในตลาด Equity & Bond ของบริษัทอยูแ่ล้ว และต้องการแตง่ตัง้ 
TFEX Trader  เพิ่ม เป็นต้น ระบบจะแสดงข้อมลูสว่นตวัให้อตัโนมติั โดยบริษัทกรอกเฉพาะข้อมลูการทํางาน และ Upload File 
เอกสารประกอบการขอแตง่ตัง้ตามท่ี ตลท.กําหนดเทา่นัน้ แตห่ากเป็นบคุคลท่ีไมเ่คยมี Trader ID มาก่อน จะต้องกรอกข้อมลู และ 
Upload File ใหมท่ัง้หมด *** 

 กรอกข้อมลูในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ซึง่หากข้อมลูคํานําหน้าช่ือ สาขา ท่ีต้องการกรอกเป็นข้อมลูท่ีไม่มีให้เลือก ให้พนกังาน
แจ้งสมาชิกเพ่ือแจ้งให้ ตลท.เพิ่มเติมข้อมลูดงักลา่วให้ 

 Upload File เอกสารประกอบการขอแต่งตัง้ โดยคลิกท่ีปุ่ ม Upload เลือกรายช่ือเอกสารท่ีต้องการ แล้ว Browse File 
ตามรายช่ือท่ีเลือกเข้ามา แล้วคลกิท่ีปุ่ ม Upload  ดงันี ้

 

 
 ระบบจะแจ้งวา่กําลงั Upload เอกสาร กรุณาอยา่ปิดหน้าจอก่อน Upload เสร็จ คลิก OK 

 

 
 รอจนกระทัง่ระบบ Upload เสร็จ จงึจะมี Popup แจ้งตามรูปด้านลา่งนี ้แล้วคลิก  OK การ Upload จงึจะสมบรูณ์ 

รูปท่ี 1 
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 ระบบจะตัง้ช่ือ File ให้อตัโนมติั และเอกสารดงักลา่วก็จะเข้ามาเรียงในตารางเอกสารประกอบการแตง่ตัง้ (ตามรูปด้านลา่ง) 

 
 

 ทําการ Upload File เอกสารอ่ืนๆ ตอ่ไปจนแล้วเสร็จ จงึคลิก Close 

 
ซึง่เอกสารประกอบการขอแตง่ตัง้มีดงันี ้
กรณีขอขึน้ทะเบียนเป็น Trader ตลาด Equity & Bond  

กรณีไม่เคยมี Trader ID มาก่อน (New Trader)  
1. รูปถ่าย     
2. สําเนาบตัรประชาชน หรือ Passport  (กรณีท่ีเป็นชาวตา่งชาติ) 
3. สําเนาทะเบียนบ้าน หรือ Work Permit (กรณีท่ีเป็นชาวตา่งชาติ) 
4. สําเนาวฒิุการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป หรือ  ใบรับรองการทํางานจากบริษัทหลกัทรัพย์ (ต้องเป็น

พนกังานหรือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทสมาชิกท่ีปฏิบติังานในฝ่ายหลกัทรัพย์เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 3 ปีติดตอ่กนั) 
หรือ ใบผา่นการอบรมหรือการทดสอบหลกัสตูรเก่ียวกบัการปฏิบติังานในตลาดหลกัทรัพย์ หรือระบบและ
การปฏิบติังานในตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ตลาดหลกัทรัพย์ หรือสถาบนัอบรมท่ีตลาดหลกัทรัพย์เห็นชอบเป็นผู้จดั
ขึน้ 

และเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (แล้วแต่กรณี) ดังน้ี  
5. ใบเปล่ียนแปลงคํานําหน้าช่ือ  เอกสารท่ีต้อง Upload เช่น 

 ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปล่ียนคํานําหน้าช่ือ แตไ่มไ่ด้เปล่ียนนามสกลุ)  
 ใบคําขอให้เขตเปล่ียนคํานําหน้าช่ือให้ โดยนําใบแจ้งเกิดของลกูไปแจ้ง 
 ใบคําขอเปล่ียนคํานําหน้าช่ือจาก “นาง” เป็น “นางสาว” หรือ จาก “นางสาว” เป็น “นาง” 

6. ใบเปล่ียนช่ือ / นามสกลุ เอกสารท่ีต้อง Upload เช่น 
 ใบเปล่ียนช่ือ (ทกุครัง้ท่ีเปล่ียนช่ือ) 
 ใบเปล่ียนนามสกลุ  แล้วแตก่รณี ดงันี ้

 ใบเปล่ียนนามสกลุของตนเอง (กรณีเจ้าตวัเปล่ียนนามสกลุเอง) 

 ใบเปล่ียนนามสกลุของบิดา (กรณีเปล่ียนนามสกลุตามบิดา) 

 ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปล่ียนนามสกลุตามสามี) 
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 ทะเบียนหยา่ (กรณีหยา่แล้วกลบัมาใช้นามสกลุเดิมของตนเอง) 

 ใบเปล่ียนนามสกลุจากของบิดาไปใช้นามสกลุมารดา หรือเปล่ียนจากนามสกลุมารดามาใช้
นามสกลุของบิดา 

 ทะเบียนรับบตุรบญุธรรม (กรณีเปล่ียนนามสกลุตามพอ่แมบ่ญุธรรม) 
7. เอกสารอ่ืน ๆ  เช่น ใบพิสจูน์สญัชาติ เป็นต้น  

 
กรณีเคยมี  Trader ID ของตลาด Equity & Bond หรือตลาด TFEX มาก่อน Upload เพียง 2 รายการ คือ 
1. รูปถ่าย  
2. สําเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit 

 
กรณีขอขึน้ทะเบียนเป็น Trader ตลาด TFEX  

กรณีไม่เคยมี Trader ID มาก่อน (New Trader)  
1. รูปถ่าย     
2. สําเนาบตัรประชาชน หรือ Passport  (กรณีท่ีเป็นชาวตา่งชาติ) 
3. สําเนาทะเบียนบ้าน หรือ Work Permit (กรณีท่ีเป็นชาวตา่งชาติ) 
4. สําเนาวฒิุการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป หรือ หนงัสือรับรองประสบการณ์ในการปฏิบติังานในธุรกิจ

หลกัทรัพย์หรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้องอยา่งน้อย 3 ปีติดตอ่กนั  
5. สําเนาหลกัฐานการผา่นการอบรมหลกัสตูร “แนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารอนพุนัธ์ (DRG)” หรือ 

“DRG-Gold Futures” (สําหรับการขอแตง่ตัง้เพ่ือซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีอ้างอิงกบัทองคําเทา่นัน้) 
หรือแล้วแตก่รณี ดงันี ้

New Trader  
สมาชิกทั่วไป-Full Member (D) สมาชิกที่ซือ้ขายทองได้อย่างเดียว (G) Selling Agent (G) 

1. DRG (อบรมก่อนปี 2551) + DRG Options 
หรือ 

1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options หรือ 1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options 
หรือ 

2. DRG (อบรมตัง้แตปี่ 2551จนถึงปัจจบุนั)  2. DRG (อบรมตัง้แตปี่ 2551 จนถึงปัจจบุนั) หรือ 2. DRG (อบรมตัง้แตปี่ 2551จนถึงปัจจบุนั) หรือ 

  3. DRG Gold Futures 3. DRG Gold Futures 

 

Trader ย้ายบริษัท  

ย้ายเข้าสมาชิกทั่วไป-Full Member (D) ย้ายเข้าสมาชิกที่ซือ้ขายทองได้อย่างเดียว (G) ย้ายเข้า Selling Agent (G) 
1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options 
หรือ 

1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options หรือ 1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options 
หรือ 

2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 Index 
Options (อบรมก่อนเดือนตลุาคม 2550) หรือ 

2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 Index 
Options (อบรมก่อนเดือนตลุาคม 2550) หรือ 

2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 Index 
Options (อบรมก่อนเดือนตลุาคม 2550) หรือ 

3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star 
Trainer (อบรมในวนัท่ี 28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.
2550 และ29 ก.ย.2550 เท่านัน้)  หรือ 

3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star Trainer 
(อบรมในวนัท่ี 28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.2550 และ     
29 ก.ย.2550 เท่านัน้)  หรือ 

3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star 
Trainer (อบรมในวนัท่ี 28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.
2550 และ29 ก.ย.2550 เท่านัน้)  หรือ 

4. DRG (อบรมตัง้แตปี่ 2551 จนถึงปัจจบุนั)  4. DRG (อบรมตัง้แตปี่ 2551 จนถึงปัจจบุนั) หรือ 4. DRG (อบรมตัง้แตปี่ 2551จนถึงปัจจบุนั) หรือ 

- 5. DRG Gold Futures 5. DRG Gold Futures 
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และเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (แล้วแต่กรณี) ดังน้ี  
6. ใบเปล่ียนแปลงคํานําหน้าช่ือ  เอกสารท่ีต้อง Upload เช่น 

 ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปล่ียนคํานําหน้าช่ือ แตไ่มไ่ด้เปล่ียนนามสกลุ)  
 ใบคําขอให้เขตเปล่ียนคํานําหน้าช่ือให้ โดยนําใบแจ้งเกิดของลกูไปแจ้ง 
 ใบคําขอเปล่ียนคํานําหน้าช่ือจาก “นาง” เป็น “นางสาว” หรือ จาก “นางสาว” เป็น “นาง” 

7. ใบเปล่ียนช่ือ / นามสกลุ เอกสารท่ีต้อง Upload เช่น 
 ใบเปล่ียนช่ือ (ทกุครัง้ท่ีเปล่ียนช่ือ) 
 ใบเปล่ียนนามสกลุ  แล้วแตก่รณี ดงันี ้

 ใบเปล่ียนนามสกลุของตนเอง (กรณีเจ้าตวัเปล่ียนนามสกลุเอง) 

 ใบเปล่ียนนามสกลุของบิดา (กรณีเปล่ียนนามสกลุตามบิดา) 

 ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปล่ียนนามสกลุตามสามี) 

 ทะเบียนหยา่ (กรณีหยา่แล้วกลบัมาใช้นามสกลุเดิมของตนเอง) 

 ใบเปล่ียนนามสกลุจากของบิดาไปใช้นามสกลุมารดา หรือเปล่ียนจากนามสกลุมารดามาใช้
นามสกลุของบิดา 

 ทะเบียนรับบตุรบญุธรรม (กรณีเปล่ียนนามสกลุตามพอ่แมบ่ญุธรรม) 
8. เอกสารอ่ืน ๆ เช่น ใบพิสจูน์สญัชาติ เป็นต้น  
 
กรณีเคยมี Trader ID ตลาด TFEX หรือ ตลาด Equity & Bond มาก่อน Upload เพียง 3 รายการ คือ 
1. รูปถ่าย  
2. สําเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit 
3. สําเนาหลกัฐานการผา่นการอบรมหลกัสตูร “แนวทางปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้องกบัตราสารอนพุนัธ์ (DRG)” 

หรือ “DRG-Gold Futures” (สําหรับการขอแตง่ตัง้เพ่ือซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีอ้างอิงกบั
ทองคําเทา่นัน้) หรือแล้วแตก่รณีตามตารางข้างต้น 

 
หมายเหตุ : - ในระดบั Level 1 (For Trader) จะ Upload เอกสารหรือไมก็่ได้  

     - หากเอกสารประเภทเดียวกนัมีมากกวา่ 1 แผน่ จะต้องรวมไว้ใน File เดียวกนั เช่น Transcript หากมี 2 แผ่น จะต้องทํา
ให้อยู ่File เดียวกนั ยกเว้น ใบเปล่ียนแปลงช่ือ / นามสกลุ ให้แยก File มา  
         -  File ท่ีจะ Upload จะต้องมีขนาดไมเ่กิน 1.5 MB.  
 

 เม่ือกรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน และ Upload File เรียบร้อยแล้วจะมีปุ่ มด้านลา่งหน้าจอ 3 ปุ่ ม ให้ดําเนินการแล้วแตก่รณี
ดงันี ้
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 เลือกปุ่ ม Save เม่ือต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ ระบบจะถามวา่ “ต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบหรือไม?่” ตอบ OK เพ่ือ
บนัทกึข้อมลูเข้าระบบ และระบบจะแจ้งวา่ “บนัทกึข้อมลูเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ท่ี Menu Report “ 

 เลือกปุ่ ม Cancel Request หากต้องการยกเลิกคําขอแตง่ตัง้ฉบบันัน้ ระบบจะแจ้งเตือนวา่ “แบบคําขอจะถกูลบออกจาก
ระบบอยา่งถาวร ทา่นต้องการจะดําเนินการตอ่หรือไม”่ เม่ือกด OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ทําการลบคําขอออกจากระบบ
เรียบร้อยแล้ว” ซึง่ระบบจะลบคําขอนัน้ๆ ออกจากระบบเป็นการถาวร 

 เลือกปุ่ ม Clear เม่ือต้องการล้างข้อความในหน้าจอคําขอทัง้หมด 
หมายเหตุ : หากคําขอแตง่ตัง้ของบคุคลใดได้รับการอนมุติัจาก ตลท. แล้ว หรือ Cancel Request แล้ว เม่ือเข้ามา Menu Apply 
New Trader (ย่ืนคําขอเป็นเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาต) อีกครัง้หนึง่จะไมพ่บข้อมลูคําขอขึน้ทะเบียนของบคุคลนัน้ๆ อีก  
 
2. ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล และสถานะคาํขอ (Menu Inquiry) 
 

 
 

 
 
 เลือก Menu Inquiry (ค้นหาข้อมลู และสถานะคําขอ) 
 กรอกหมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน / Passport No.  OK  ซึง่หากเป็นการค้นหาข้อมลูการขอแต่งตัง้ Trader ของ 

Selling Agent ของ บส. ของ TFEX จะต้องระบ ุSelling Agent Name ด้วย  
 ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดประจําตวัเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาต (ตามรูปท่ี 2 ด้านลา่งนี)้ โดยด้านบนของหน้าจอจะมี

สถานะคําขอแจ้งให้ทราบวา่อยูร่ะหวา่งดําเนินการในขัน้ตอนใด โดยมีสถานะคําขอ ดงันี ้
1. Waiting คือ Save ข้อมลูค้างไว้ในระบบ ยงัไมไ่ด้ทําการ Submit to SET 
2. Received คือ ตลท. ได้รับคําขอแล้ว 
3. Processing คือ อยูร่ะหวา่งตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
4. Pending คือ อยูร่ะหวา่งพิจารณาคณุสมบติัของผู้ ย่ืนคําขอ   
5. Approved คือ อนมุติัการขึน้ทะเบียน 

หน้าจอ Equity & Bond 

หน้าจอ TFEX 
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6. Disapproved คือ ไมอ่นมุติัการขึน้ทะเบียน  
7. Cancelled by ……........ คือ ยกเลกิการย่ืนคําขอโดย.................. 

หมายเหต ุ:  สถานะตามข้อ 4-7 จะไมส่ามารถแก้ไขข้อมลูคําขอได้แล้ว   
 

 
 
 

 หากต้องการพิมพ์แบบแสดงรายละเอียดประจําตวัเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาต สามารถ Click ท่ีปุ่ ม  ซึ่งอยู่

ด้านลา่งหน้าจอของรูปท่ี 2 จะปรากฏ “แบบแสดงรายละเอียดประจําตวัเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาต” คลกิปุ่ ม   เพ่ือพิมพ์ 
 
หมายเหตุ : หากคําขอแตง่ตัง้ของบคุคลใดได้รับการอนมุติัจาก ตลท. แล้ว หรือ Cancel Request ไปแล้ว เม่ือเข้ามา Menu Inquiry 
(ค้นหาข้อมลูและสถานะคําขอ) อีกครัง้หนึง่จะไมพ่บข้อมลูคําขอขึน้ทะเบียนของบคุคลนัน้อีก  
 
3. ขัน้ตอนการพมิพ์แบบคาํขอ (Menu Report) 

 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 

หน้าจอ Equity & Bond 
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 เลือก Menu Report (พิมพ์แบบคําขอ) 
 กรอกหมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน / Passport No.  OK ซึง่หากเป็นการค้นหาข้อมลูการขอแต่งตัง้ Trader ของ 

Selling Agent ของ บส. ของ TFEX จะต้องระบ ุSelling Agent Name ด้วย  
 ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดประจําตวัเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาต (ตามรูปท่ี 3 ด้านลา่งนี)้ โดยด้านบนของหน้าจอจะมี

สถานะคําขอแจ้งให้ทราบวา่อยูร่ะหวา่งดําเนินการในขัน้ตอนใด  

 
 

 ด้านลา่งของหน้าจอจะมีปุ่ ม 3 ปุ่ ม สําหรับ Click เพ่ือพิมพ์ข้อมลูดงันี ้
 

 
 
 

รูปท่ี 3 

หน้าจอ TFEX 
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ปุ่ม ความหมาย 

 พิมพ์แบบแสดงรายละเอียดประจําตวัเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาต  (ตามรูปท่ี 1) 

  พิมพ์คํารับรองของพนกังานผู้ ท่ีบริษัทจะขอขึน้ทะเบียนเป็นเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาต  (ตาม
เอกสารแนบ 1.1) ซึง่พนกังานจะต้องลงลายมือช่ือ เพ่ือสง่ให้ฝ่ายบคุคลของบริษัท เพ่ือแนบ
กบัหนงัสือขอแต่งตัง้ฯ (ตามเอกสารแนบ 1) ท่ีบริษัทจะต้องนําสง่ให้กบัตลาดหลกัทรัพย์  

 พิมพ์ทัง้ 2 รายงาน ข้างต้น 
 

 คลกิปุ่ ม   เม่ือต้องการพิมพ์แบบฟอร์มดงักลา่ว 
 
หมายเหตุ :  หากต้องการใช้หน้าจอภาษาองักฤษ (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) สามารถเลือกได้ดงันี ้
 

 
 
จะปรากฏหน้าจอภาษาองักฤษ ดงันี ้

 
 

****หน้าจอภาษาอังกฤษมีลักษณะการใช้งานทุกอย่างเหมือนการใช้หน้าจอภาษาไทยทุกประการ***** 
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หน้าจอของ Level 2 สาํหรับบริษัทสมาชิก (For Broker) 
 
ประกอบด้วย Menu ดงัตอ่ไปนี ้

Request (คาํขอ) 
- Individual Trader Request (ย่ืนคําขอเป็นเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาต) 
- Designated Trader Request (ย่ืนคําขอสําหรับ Trader ID กลาง) 
- Change Request (ย่ืนคําขอเปล่ียนแปลงข้อมลูเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาต) 
- Inactive Trader Request (ย่ืนคําขอเพิกถอนเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาต) 
- Authorized Person (รายช่ือผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทสําหรับแสดงในแบบคําขอ) 

Submit to SET (ย่ืนแบบคาํขอต่อตลาดหลักทรัพย์) 
Inquiry (ค้นหาข้อมูล และสถานะคาํขอ) 
Report (พมิพ์แบบคาํขอ) 

  

Menu Request (คาํขอ) 
 ใช้สําหรับให้สมาชิกกรอกแบบคําขอเก่ียวกบังานทะเบียน Trader เพ่ือย่ืนตอ่ ตลท.โดยแยกคําขอเป็น 5 ประเภท คือ 

1. Menu Individual Trader Request (ย่ืนคาํขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต) 
 ใช้ในกรณีย่ืนคําขอแต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีรับอนญุาต (Trader) ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา, Update/แก้ไข, ยกเลิกแบบคําขอแต่งตัง้ 
Trader ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ สมาชิกสามารถดําเนินการได้ 2 กรณี ดงันี ้
 

1.1 ฝ่ายบุคคลของสมาชกิ (User Level 2) กรอกข้อมูลคาํขอแต่งต้ัง Trader เข้ามาในระบบ มีขัน้ตอนดงันี ้

1.1.1    เลือก Menu Request  Menu Individual Trader Request 

 
 

 
 
 

หน้าจอ Equity & Bond 

หน้าจอ TFEX 
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1.1.2 กรอกหมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน/Passport No. ของพนกังานท่ีสมาชิกจะย่ืนคําขอเป็น Trader ซึง่หาก
เป็นการขอแตง่ตัง้ Trader ของ Selling Agent ของสมาชิกตลาด TFEX จะต้องระบ ุSelling Agent Name ด้วย 
(หากไมมี่รายช่ือ Selling Agent Name ท่ีต้องการให้เลือก จะต้องแจ้งให้ ตลท.เพิ่มรายช่ือให้) OK จะแสดง
หน้าจอตามรูปท่ี 4 ด้านลา่งนี ้

1.1.3 กรอกข้อมลูในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ซึง่หากข้อมลูคํานําหน้าช่ือ และสาขาท่ีต้องการกรอกเป็นข้อมลูท่ีไมมี่ให้
เลือก ให้พนกังานแจ้งสมาชิกเพ่ือแจ้งให้ ตลท.เพิ่มเติมข้อมลูดงักลา่วให้   

 

 
 
*** หากเป็นบคุคลท่ีมีข้อมลูในฐานข้อมลูของสมาชิกนัน้อยูแ่ล้วระบบจะแสดงข้อมลูสว่นตวัให้อตัโนมติั  เช่น เป็นบคุคลท่ีเคยเป็น 
Trader ของบริษัท แตเ่พิกถอนไปแล้ว หรือเป็นบคุคลท่ีมี Trader ID ในตลาด Equity & Bond ของบริษัทอยูแ่ล้ว และต้องการแตง่ตัง้ 
TFEX Trader  เพิ่ม เป็นต้น ระบบจะแสดงข้อมลูสว่นตวัให้อตัโนมติั โดยบริษัทกรอกเฉพาะข้อมลูการทํางาน และ Upload File 
เอกสารประกอบการขอแตง่ตัง้ตามท่ี ตลท.กําหนดเทา่นัน้ แตห่ากเป็นบคุคลท่ีไมเ่คยมี Trader ID มาก่อน จะต้องกรอกข้อมลู และ 
Upload File ใหมท่ัง้หมด *** 
 

1.1.4 Upload File เอกสารประกอบการขอแตง่ตัง้ โดยคลิกท่ีปุ่ ม Upload เลือกรายช่ือเอกสารท่ีต้องการ  แล้ว 
Browse File เอกสารตามรายช่ือท่ีเลือก แล้วคลิกท่ีปุ่ ม Upload  ดงันี ้ 

 
 
ระบบจะแจ้งวา่กําลงั Upload เอกสาร กรุณาอยา่ปิดหน้าจอก่อน Upload เสร็จ คลิก OK 
 

รูปท่ี 4 
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รอจนกระทัง่ระบบ Upload เสร็จ  จงึจะมี Popup แจ้งตามรูปด้านลา่งนี ้แล้วคลิก  OK 
 

 
 
ระบบจะตัง้ช่ือ File ให้อตัโนมติั และเอกสารดงักลา่วก็จะเข้ามาเรียงในตารางเอกสารประกอบการแตง่ตัง้ (ตามรูปด้านลา่งนี)้ 

 
 
ทําการ Upload File เอกสารอ่ืนๆ ตอ่ไปจนแล้วเสร็จ จงึคลิก Close 

 
ซึง่เอกสารประกอบการขอแตง่ตัง้มีดงันี ้
กรณีขอขึน้ทะเบียนเป็น Trader ตลาด Equity & Bond  

กรณีไม่เคยมี Trader ID มาก่อน (New Trader)  
1. รูปถ่าย     
2. สําเนาบตัรประชาชน หรือ Passport  (กรณีท่ีเป็นชาวตา่งชาติ) 
3. สําเนาทะเบียนบ้าน หรือ Work Permit (กรณีท่ีเป็นชาวตา่งชาติ) 
4. สําเนาวฒิุการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป หรือ  ใบรับรองการทํางานจากบริษัทหลกัทรัพย์ (ต้องเป็น

พนกังานหรือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทสมาชิกท่ีปฏิบติังานในฝ่ายหลกัทรัพย์เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 3 ปีติดตอ่กนั) 
หรือ ใบผา่นการอบรมหรือการทดสอบหลกัสตูรเก่ียวกบัการปฏิบติังานในตลาดหลกัทรัพย์ หรือระบบและ
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การปฏิบติังานในตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ตลาดหลกัทรัพย์ หรือสถาบนัอบรมท่ีตลาดหลกัทรัพย์เห็นชอบเป็นผู้จดั
ขึน้ 

และเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (แล้วแต่กรณี) ดังน้ี  
5. ใบเปล่ียนแปลงคํานําหน้าช่ือ  เอกสารท่ีต้อง Upload เช่น 

 ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปล่ียนคํานําหน้าช่ือ แตไ่มไ่ด้เปล่ียนนามสกลุ)  
 ใบคําขอให้เขตเปล่ียนคํานําหน้าช่ือให้ โดยนําใบแจ้งเกิดของลกูไปแจ้ง 
 ใบคําขอเปล่ียนคํานําหน้าช่ือจาก “นาง” เป็น “นางสาว” หรือ จาก “นางสาว” เป็น “นาง” 

6. ใบเปล่ียนช่ือ / นามสกลุ เอกสารท่ีต้อง Upload เช่น 
 ใบเปล่ียนช่ือ (ทกุครัง้ท่ีเปล่ียนช่ือ) 
 ใบเปล่ียนนามสกลุ  แล้วแตก่รณี ดงันี ้

 ใบเปล่ียนนามสกลุของตนเอง (กรณีเจ้าตวัเปล่ียนนามสกลุเอง) 

 ใบเปล่ียนนามสกลุของบิดา (กรณีเปล่ียนนามสกลุตามบิดา) 

 ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปล่ียนนามสกลุตามสามี) 

 ทะเบียนหยา่ (กรณีหยา่แล้วกลบัมาใช้นามสกลุเดิมของตนเอง) 

 ใบเปล่ียนนามสกลุจากของบิดาไปใช้นามสกลุมารดา หรือเปล่ียนจากนามสกลุมารดามาใช้
นามสกลุของบิดา 

 ทะเบียนรับบตุรบญุธรรม (กรณีเปล่ียนนามสกลุตามพอ่แมบ่ญุธรรม) 
7. เอกสารอ่ืน ๆ  เช่น ใบพิสจูน์สญัชาติ เป็นต้น  

 
กรณีเคยมี  Trader ID ของตลาด Equity & Bond หรือตลาด TFEX มาก่อน Upload เพียง 2 รายการ คือ 
1. รูปถ่าย  
2. สําเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit 

 
กรณีขอขึน้ทะเบียนเป็น Trader ตลาด TFEX  

กรณีไม่เคยมี Trader ID มาก่อน (New Trader)  
1. รูปถ่าย     
2. สําเนาบตัรประชาชน หรือ Passport  (กรณีท่ีเป็นชาวตา่งชาติ) 
3. สําเนาทะเบียนบ้าน หรือ Work Permit (กรณีท่ีเป็นชาวตา่งชาติ) 
4. สําเนาวฒิุการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป หรือ หนงัสือรับรองประสบการณ์ในการปฏิบติังานในธุรกิจ

หลกัทรัพย์หรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้องอยา่งน้อย 3 ปีติดตอ่กนั  
5. สําเนาหลกัฐานการผา่นการอบรมหลกัสตูร “แนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารอนพุนัธ์ (DRG)” หรือ 

“DRG-Gold Futures” (สําหรับการขอแตง่ตัง้เพ่ือซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีอ้างอิงกบัทองคําเทา่นัน้) 
หรือแล้วแตก่รณี ดงันี ้

New Trader  
สมาชิกทั่วไป - Full Member (D) สมาชิกที่ซือ้ขายทองได้อย่างเดียว (G) Selling Agent (G) 

1. DRG (อบรมก่อนปี 2551) + DRG Options 
หรือ 

1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options หรือ 1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options 
หรือ 

2. DRG (อบรมตัง้แตปี่ 2551จนถึงปัจจบุนั)  2. DRG (อบรมตัง้แตปี่ 2551 จนถึงปัจจบุนั) หรือ 2. DRG (อบรมตัง้แตปี่ 2551จนถึงปัจจบุนั) หรือ 

- 3. DRG Gold Futures 3. DRG Gold Futures 
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Trader ย้ายบริษัท  
ย้ายเข้าสมาชิกทั่วไป-Full Member (D) ย้ายเข้าสมาชิกที่ซือ้ขายทองได้อย่างเดียว (G) ย้ายเข้า Selling Agent (G) 

1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options 
หรือ 

1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options หรือ 1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options 
หรือ 

2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 Index 
Options (อบรมก่อนเดือนตลุาคม 2550) หรือ 

2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 Index 
Options (อบรมก่อนเดือนตลุาคม 2550) หรือ 

2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 Index 
Options (อบรมก่อนเดือนตลุาคม 2550) หรือ 

3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star 
Trainer (อบรมในวนัท่ี 28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.
2550 และ29 ก.ย.2550 เท่านัน้)  หรือ 

3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star Trainer 
(อบรมในวนัท่ี 28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.2550 และ     
29 ก.ย.2550 เท่านัน้)  หรือ 

3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star 
Trainer (อบรมในวนัท่ี 28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.
2550 และ29 ก.ย.2550 เท่านัน้)  หรือ 

4. DRG (อบรมตัง้แตปี่ 2551 จนถึงปัจจบุนั)  4. DRG (อบรมตัง้แตปี่ 2551 จนถึงปัจจบุนั) หรือ 4. DRG (อบรมตัง้แตปี่ 2551จนถึงปัจจบุนั) หรือ 

- 5. DRG Gold Futures 5. DRG Gold Futures 

 
และเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (แล้วแต่กรณี) ดังน้ี  
6. ใบเปล่ียนแปลงคํานําหน้าช่ือ  เอกสารท่ีต้อง Upload เช่น 

 ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปล่ียนคํานําหน้าช่ือ แตไ่มไ่ด้เปล่ียนนามสกลุ)  
 ใบคําขอให้เขตเปล่ียนคํานําหน้าช่ือให้ โดยนําใบแจ้งเกิดของลกูไปแจ้ง 
 ใบคําขอเปล่ียนคํานําหน้าช่ือจาก “นาง” เป็น “นางสาว” หรือ จาก “นางสาว” เป็น “นาง” 

7. ใบเปล่ียนช่ือ / นามสกลุ เอกสารท่ีต้อง Upload เช่น 
 ใบเปล่ียนช่ือ (ทกุครัง้ท่ีเปล่ียนช่ือ) 
 ใบเปล่ียนนามสกลุ  แล้วแตก่รณี ดงันี ้

 ใบเปล่ียนนามสกลุของตนเอง (กรณีเจ้าตวัเปล่ียนนามสกลุเอง) 

 ใบเปล่ียนนามสกลุของบิดา (กรณีเปล่ียนนามสกลุตามบิดา) 

 ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปล่ียนนามสกลุตามสามี) 

 ทะเบียนหยา่ (กรณีหยา่แล้วกลบัมาใช้นามสกลุเดิมของตนเอง) 

 ใบเปล่ียนนามสกลุจากของบิดาไปใช้นามสกลุมารดา หรือเปล่ียนจากนามสกลุมารดามาใช้
นามสกลุของบิดา 

 ทะเบียนรับบตุรบญุธรรม (กรณีเปล่ียนนามสกลุตามพอ่แมบ่ญุธรรม) 
8. เอกสารอ่ืน ๆ เช่น ใบพิสจูน์สญัชาติ เป็นต้น  

 
กรณีเคยมี  Trader ID ตลาด TFEX หรือ ตลาด Equity & Bond มาก่อน Upload เพียง 3 รายการ คือ 
1. รูปถ่าย  
2. สําเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit 
3. สําเนาหลกัฐานการผา่นการอบรมหลกัสตูร “แนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารอนพุนัธ์ (DRG)” หรือ 

“DRG-Gold Futures” (สําหรับการขอแตง่ตัง้เพ่ือซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีอ้างอิงกบัทองคําเทา่นัน้) s
หรือแล้วแตก่รณีตามตารางข้างต้น 

หมายเหตุ : -  หน้าจอ Equity & Bond จะต้อง Upload File อย่างน้อย 2 รายการ คือ รูปถ่าย และทะเบียนบ้าน / Work-Permit 
(กรณีทีเ่ป็นชาวต่างชาติ)  
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            -  หน้าจอ TFEX จะต้อง Upload File อย่างน้อย 3 รายการ คือ รูปถ่าย และทะเบียนบ้าน / Work-Permit (กรณีทีเ่ป็น
ชาวต่างชาติ) และใบผ่านการอบรม 1    

     - หากเอกสารประเภทเดียวกนัมีมากกว่า 1 แผ่น จะต้องรวมไว้ใน File เดียวกนั เช่น Transcript หากมี 2 แผ่น  จะต้อง
ทําให้อยู ่File เดียวกนั ยกเว้น ใบเปล่ียนแปลงช่ือ / นามสกลุ ให้แยก File มา  

    -  File ท่ีจะ Upload จะต้องมีขนาดไมเ่กิน 1.5 MB.  
           

1.1.5 เม่ือกรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน และ Upload File เรียบร้อยแล้ว จะมีปุ่ มด้านลา่งหน้าจอ 4 ปุ่ ม ให้ดําเนินการ
แล้วแตก่รณี ดงันี ้

 
 

 เลือกปุ่ ม Save เม่ือต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ ระบบจะถามวา่ “ต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบหรือไม?่” ตอบ OK 
เพ่ือบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ และระบบจะแจ้งวา่ “บนัทกึข้อมลูเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ท่ี Menu 
Report “ ซ่ึงหากเลือกปุ่ ม Save แลว้ จะตอ้ง Submit to SET  อีกครัง้หน่ึงเพือ่นําส่งข้อมูลคําขอต่อ ตลท. 

 เลือกปุ่ ม Submit to SET เม่ือต้องการ Save ข้อมลูเข้าระบบ และนําสง่ข้อมลูคําขอตอ่ ตลท. ในคราวเดียวกนั ระบบ
จะถามวา่ “ต้องการย่ืนแบบคําขอตอ่ ตลท.หรือไม?่” หาก OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ย่ืนแบบคําขอเรียบร้อย
แล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ท่ี Menu Report?”  

 เลือกปุ่ ม Cancel Request เม่ือต้องการยกเลกิคําขอนัน้ ระบบจะแจ้งเตือนวา่ “แบบคําขอจะถกูลบออกจากระบบ
อยา่งถาวร ทา่นต้องการจะดําเนินการตอ่หรือไม่” เม่ือกด OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ทําการลบคําขอออกจากระบบ
เรียบร้อยแล้ว” ซึง่ระบบจะลบคําขอนัน้ๆ ออกจากระบบเป็นการถาวร  
หมายเหตุ : หากบริษัทต้องการเข้าไปค้นหาข้อมลูของบคุคลท่ีถกูยกเลิกคําขอไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อมลูคําขอ
ดงักลา่ว โดยมีสถานะแจ้งวา่ “Cancelled by....(Trader, Broker, SET)  จนกวา่ ตลท.จะลบคําขอดงักลา่วออกจาก
ระบบ  บริษัทจงึจะกรอกข้อมลูคําขอของบคุคลดงักลา่วได้อีก 

 เลือกปุ่ ม Clear เม่ือต้องการล้างข้อความในหน้าจอคําขอทัง้หมด 
 

1.1.6 สัง่พิมพ์หนงัสือขอแตง่ตัง้ฯ (Equity & Bond)(ตวัอยา่งตามเอกสารแนบ1) หรือแบบคําขอแตง่ตัง้ฯ (TFEX)  
(ตวัอยา่งตามเอกสารแนบ 5) และคํารับรองของพนกังานผู้ ท่ีบริษัทจะขอขึน้ทะเบียนเป็นเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาต 
[ตวัอยา่งตามเอกสารแนบ 1.1, 1.2 (ตลาด Equity & Bond) และตวัอยา่งตามเอกสารแนบ 5.1,  5.2 (ตลาด 
TFEX] ท่ี Menu Report และนําสง่ฉบับจริงทีล่งนาม  และประทบัตราบริษัทแลว้ (ตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสือรบัรอง 
หรือหนงัสือมอบอํานาจของบริษัท) มายงัฝ่ายปฏิบติัการซ้ือขาย ชัน้ 12 อาคารตลาดหลกัทรพัย์ พร้อมแนบ
ใบเสร็จรบัเงินทีชํ่าระค่าธรรมเนียมในการขอแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวมาดว้ย [ตลาด Equity & Bond จํานวน 535 
บาท (รวม VAT), ตลาด TFEX จํานวน 1,040 บาท (รวม VAT และหกัภาษี ณ ทีจ่่ายแลว้)] 
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1.2  การย่ืนคาํขอให้ตลาดหลักทรัพย์ (Submit to SET) หลังจากที่พนักงานกรอกข้อมูลคาํขอแต่งต้ังตนเองเข้ามาใน
ระบบ สมาชิกจะต้องดําเนินการตอ่ได้ 2 วิธี ดงันี ้
 วิธีท่ี 1   

 เลือก Menu Request  New Trader Request 
 กรอกหมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน/Passport No. ของพนกังานท่ีสมาชิกจะย่ืนคําขอเป็น Trader ซึง่หาก

เป็นการขอแตง่ตัง้ Trader ของ Selling Agent ของสมาชิกตลาด  TFEX จะต้องระบ ุSelling Agent Name ด้วย 
(หากไมมี่รายช่ือ Selling Agent Name ท่ีต้องการให้เลือก จะต้องแจ้งให้ ตลท.เพิ่มรายช่ือดงักลา่วให้) OK  

 
 

 ปรากฏข้อมลูรายละเอียดของบคุคลนัน้ ๆ (ตวัอยา่งตามรูปท่ี 4) 
 ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู และกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีท่ีพนกังานกรอกข้อมลูไมค่รบถ้วน 
 ตรวจสอบ Upload File เอกสารประกอบการขอแตง่ตัง้ (ตามข้อ 1.1.4) ให้ครบถ้วน 
 ขัน้ตอนตอ่ไปเหมือนข้อ 1.1.5 – 1.1.6 

 วิธีท่ี 2  เลือก Menu Submit to SET  แล้วค้นหารายช่ือบคุคลท่ีต้องการ  คลิก More แล้วคลกิปุ่ ม Submit to SET  
(ด้านลา่ง)  ซึง่ทา่นสามารถดวูิธีการใช้งาน Menu ดงักลา่วในหน้า 30 

 
2. Menu Designated Trader Request (ย่ืนคาํขอ Trader ID กลาง) ***เฉพาะตลาด Equity & Bond เท่านัน้*** 

 ใช้ในกรณีย่ืนคําขอขึน้ทะเบียน Trader ID กลางของบริษัท (Designated Trader ID) เช่น Internet ทัว่ไป, Internet สถาบนั
DMA และ ASEAN TERM (ใช้สําหรับซือ้ขายหลกัทรัพย์ในโครงการ  ASEAN Trading Link) เป็นต้น ใช้สําหรับ Update/แก้ไข และ
ยกเลิกแบบคําขอขึน้ทะเบียน Trader ID กลางต่อตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้ันตอนการย่ืนคาํขอสาํหรับ Designated Trader ID มีดังน้ี 
1. เลือก Menu Request  Designated Trader Request 
 

 

หน้าจอ Equity & Bond 
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คลกิเลือกวา่จะขอ Trader ID กลางประเภทใด แล้วเลือกปุ่ ม Ok 
2. เข้าสูห่น้าจอ Designated Trader Request ระบบจะแสดง หมายเลขอ้างอิงสําหรับการค้นหา และช่ือ Designated Trader ท่ี

ขอโดยอตัโนมติั ตามรูปด้านลา่งนี ้

 
 
3. กรอกข้อมูลวันที่ต้องการใช้ Trader ID และข้อมูลผู้ประสานงานอย่างน้อย 1 คน 
4. เม่ือกรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วจะมีปุ่ มด้านลา่งหน้าจอ 4 ปุ่ ม ให้ดําเนินการแล้วแตก่รณี ดงันี ้

 
 เลือกปุ่ ม Save เม่ือต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ ระบบจะถามวา่ “ต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบหรือไม?่” ตอบ OK 

เพ่ือบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ และระบบจะแจ้งวา่ “บนัทกึข้อมลูเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ท่ี Menu 
Report “  ซ่ึงหากเลือกปุ่ ม Save แลว้จะตอ้ง Submit to SET อีกครัง้หน่ึงเพือ่นําส่งข้อมูลคําขอต่อ ตลท. 

 เลือกปุ่ ม Submit to SET เม่ือต้องการ Save ข้อมลูเข้าระบบ และนําสง่ข้อมลูคําขอตอ่ ตลท. ในคราวเดียวกนั ระบบ
จะถามวา่ “ต้องการย่ืนแบบคําขอตอ่ ตลท.หรือไม?่” หาก OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ย่ืนแบบคําขอเรียบร้อย
แล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ท่ี Menu Report?”  

 เลือกปุ่ ม Cancel Request เม่ือต้องการยกเลกิคําขอนัน้ ระบบจะแจ้งเตือนวา่ “แบบคําขอจะถกูลบออกจากระบบ
อยา่งถาวร ทา่นต้องการจะดําเนินการตอ่หรือไม่” เม่ือกด OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ทําการลบคําขอออกจากระบบ
เรียบร้อยแล้ว” ซึง่ระบบจะลบคําขอนัน้ๆ ออกจากระบบเป็นการถาวร  
หมายเหตุ : หากบริษัทต้องการเข้าไปค้นหาข้อมลูคําขอท่ีถกูยกเลกิไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อมลูคําขอดงักลา่ว โดยมี
สถานะแจ้งวา่ “Cancelled by....(Trader, Broker, SET)  จนกวา่ ตลท.จะลบคําขอดงักลา่วออกจากระบบ  บริษัทจงึ
จะกรอกข้อมลูคําขอดงักลา่วได้อีก 

 เลือกปุ่ ม Clear เม่ือต้องการล้างข้อความในหน้าจอคําขอทัง้หมด 
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 สัง่พิมพ์ “หนงัสือขอขึน้ทะเบียน  Designated Trader ID” (ตวัอยา่งตามเอกสารแนบ 2)  ท่ี Menu Report  และนําสง่
ฉบับจริงทีผู่มี้อํานาจลงนามของบริษัทลงนามและประทบัตราบริษัท (ตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสือรับรอง หรือหนงัสือมอบ
อํานาจของบริษัท) มายงัฝ่ายปฏิบติัการซ้ือขาย ชัน้ 12 อาคารตลาดหลกัทรพัย์ พร้อมแนบใบเสร็จรบัเงินทีชํ่าระ
ค่าธรรมเนียมในการขอแต่งตัง้ จํานวน 535 บาท (รวม VAT) 

 
3. Menu Change Request (ย่ืนคาํขอเปล่ียนแปลงข้อมูลเจ้าหน้าที่รับอนุญาต) 

   ใช้สําหรับย่ืนคําขอ Update/แก้ไข ยกเลกิ คําขอเปล่ียนแปลงข้อมลูของเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาตของบริษัท ซึง่หากเป็นบคุคลท่ี
มี Trader ID ทัง้ตลาด Equity & Bond และตลาด TFEX สามารถย่ืนคําขอท่ีตลาดใดก็ได้  ระบบจะ Update ข้อมลูให้ทัง้ 2 ตลาด 

 

ขัน้ตอนการย่ืนคาํขอเปล่ียนแปลงข้อมูลเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader) มีดังนี ้
 

1. เลือก Menu Request  Change Request 
 

 
 

 
 
2. กรอกหมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน/Passport No. ของพนกังานท่ีบริษัทจะขอเปล่ียนแปลงข้อมลู ซึง่หากบคุคลดงักลา่ว

เป็น Trader ของ Selling Agent ของสมาชิกตลาด TFEX จะต้องระบ ุSelling Agent Name ด้วย  OK 
3. ระบบจะแสดงหน้าจอ Change Request โดยแสดงข้อมลูปัจจบุนัของ Trader รายท่ีค้นหาตามหมายเลขบตัรประชาชนนัน้ 
 

หน้าจอ Equity & Bond 

หน้าจอ TFEX 
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4. คลกิ  เลือกหวัข้อท่ีต้องการเปล่ียนแปลงข้อมลู แล้วแก้ไข/เปล่ียนแปลงข้อมลูตามท่ีต้องการ ซึง่สามารถเลือกได้มากกวา่ 1 ข้อ 
5. Upload File เอกสารประกอบการขอเปล่ียนแปลงข้อมลู (เฉพาะการเปล่ียนแปลง Field คํานําหน้าช่ือ,ช่ือ และ/หรือ นามสกลุ 

เทา่นัน้) โดยคลิกท่ีปุ่ ม Upload เลือกรายช่ือเอกสารท่ีต้องการ  Browse File ของเอกสารตามรายช่ือท่ีเลือก คลกิท่ี
ปุ่ ม Upload  File เอกสารท่ีเลือกจะเข้ามาเรียงในตารางเอกสารประกอบการขอเปล่ียนแปลงข้อมลู  (ซึง่วิธีการ Upload จะ
เหมือนการ Upload เอกสารในคําขอแตง่ตัง้ตามข้อ 1.1.4 หน้า 17 ทกุประการ)  

การเปล่ียนแปลง/แก้ไขข้อมูลแต่ละ Field จะต้อง Upload File เอกสารที่แตกต่างกันแล้วแต่กรณี ดังนี ้
 เปล่ียนแปลงคํานําหน้าช่ือ เช่น 

 ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปล่ียนคํานําหน้าช่ือ แตไ่มไ่ด้เปล่ียนนามสกลุ)  
 ใบคําขอให้เขตเปล่ียนคํานําหน้าช่ือ โดยนําใบแจ้งเกิดของลกูไปแจ้ง 
 ใบคําขอเปล่ียนคํานําหน้าช่ือจาก “นาง” เป็น “นางสาว” หรือ จาก “นางสาว” เป็น “นาง” 

 เปล่ียนแปลงช่ือ Upload File เอกสาร 
 ใบเปล่ียนช่ือ  

             เปล่ียนแปลงนามสกลุ เช่น  
 ใบเปล่ียนนามสกลุของตนเอง (กรณีเจ้าตวัเปล่ียนนามสกลุเอง) 
 ใบเปล่ียนนามสกลุของบิดา (กรณีเปล่ียนนามสกลุตามบิดา) 
 ใบเปล่ียนนามสกลุจากของบิดาไปใช้นามสกลุมารดา หรือเปล่ียนจากนามสกลุมารดามาใช้

นามสกลุของบิดา 
 ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปล่ียนนามสกลุตามสามี) 
 ทะเบียนหยา่ (กรณีหยา่แล้วกลบัมาใช้นามสกลุเดิมของตนเอง) 
 ทะเบียนรับบตุรบญุธรรม (กรณีเปล่ียนนามสกลุตามพอ่แมบ่ญุธรรม) 

 เปล่ียนแปลงช่ือ และนามสกลุ   
 ใบเปล่ียนช่ือ  
 ใบเปล่ียนนามสกลุ (เอกสารข้างใน File แล้วแต่กรณีตามรายการเปล่ียนนามสกลุข้างต้น) 
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 เปล่ียนแปลงสํานกังานสาขา (ไมต้่องแนบเอกสาร) 
 เปล่ียนแปลงท่ีอยูต่ามทะเบียนบ้าน 

 สําเนาทะเบียนบ้าน  
 เปล่ียนแปลงท่ีอยูปั่จจบุนั  (ไมต้่องแนบเอกสาร) 
 เปล่ียนแปลง Field “เป็น Trader ในตลาด” เช่น เปล่ียนจาก Equity เป็น Bond หรือ Both (ไมต้่องแนบเอกสาร) 

6. เม่ือกรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน และ  Upload File เรียบร้อยแล้วจะมีปุ่ มด้านลา่งหน้าจอ 4 ปุ่ ม ให้ดําเนินการแล้วแตก่รณี ดงันี ้
 

 
 เลือกปุ่ ม Save เม่ือต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ ระบบจะถามวา่ “ต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบหรือไม?่” ตอบ OK 

เพ่ือบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ และระบบจะแจ้งวา่ “บนัทกึข้อมลูเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ท่ี Menu 
Report “  ซ่ึงหากเลือกปุ่ ม Save แลว้จะตอ้ง Submit to SET อีกครัง้หน่ึงเพือ่นําส่งข้อมูลคําขอต่อ ตลท. 

 เลือกปุ่ ม Submit to SET เม่ือต้องการ Save ข้อมลูเข้าระบบ และนําสง่ข้อมลูคําขอตอ่ ตลท. ในคราวเดียวกนั ระบบ
จะถามวา่ “ต้องการย่ืนแบบคําขอตอ่ ตลท.หรือไม?่” หาก OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ย่ืนแบบคําขอเรียบร้อย
แล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ท่ี Menu Report?”  

 เลือกปุ่ ม Cancel Request เม่ือต้องการยกเลิกคําขอนัน้ ระบบจะแจ้งเตือนว่า “แบบคําขอจะถกูลบออกจากระบบ
อยา่งถาวร ทา่นต้องการจะดําเนินการตอ่หรือไม”่ เม่ือกด OK ระบบจะ Confirm ว่า “ได้ทําการลบคําขอออกจากระบบ
เรียบร้อยแล้ว” ซึง่ระบบจะลบคําขอนัน้ๆ ออกจากระบบเป็นการถาวร  
หมายเหตุ : หากบริษัทต้องการเข้าไปค้นหาข้อมลูคําขอท่ีถกูยกเลกิไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อมลูคําขอดงักลา่ว โดยมี
สถานะแจ้งวา่ “Cancelled by....(Trader, Broker, SET)  จนกวา่ ตลท.จะลบคําขอดงักลา่วออกจากระบบ  บริษัทจงึ
จะกรอกข้อมลูคําขอดงักลา่วได้อีก 

 เลือกปุ่ ม Clear เม่ือต้องการล้างข้อความในแบบฟอร์มคําขอทัง้หมด  
 สัง่พิมพ์ “หนงัสือขอเปล่ียนแปลงช่ือ/ช่ือสกลุฯ (ตลาด Equity and Bond) (ตวัอยา่งตามเอกสารแนบ 3) หรือแบบคํา

ขอเปล่ียนแปลงฯ (ตลาด TFEX) (ตวัอยา่งตามเอกสารแนบ 6)”  ท่ี Menu Report  ซึง่สมาชกิจะต้องส่ังพมิพ์
แบบฟอร์มดังกล่าว เฉพาะกรณีเปล่ียนแปลงช่ือ และ/หรือนามสกุลเท่าน้ัน และนําสง่ฉบับจริงทีผู่มี้อํานาจลง
นามของบริษัทลงนามและประทบัตราบริษัท (ตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสือรบัรอง หรือหนงัสือมอบอํานาจของบริษัท) มายงั
ฝ่ายปฏิบติัการซ้ือขาย ชัน้ 12 อาคารตลาดหลกัทรพัย์ 

 
4. Menu Inactive Trader Request (ย่ืนคาํขอเพกิถอนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต) 
ใช้สําหรับเพิกถอน Trader ของบริษัท (เฉพาะบุคคลท่ี Active อยู่ในบริษัทสมาชิกนัน้ๆ เท่านัน้) และสมาชิกสามารถ 

Update/แก้ไข และ Cancel Request ข้อมลูการย่ืนคําขอดงักลา่วได้ โดยหน้าจอจะมีลกัษณะดงันี ้
 

1. เลือก Menu Request  Inactive Trader Request 
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2. กรอกหมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน/Passport No. ของพนกังานท่ีบริษัทต้องการเพิกถอน ซึง่หากบคุคลดงักลา่วเป็น 

Trader ของ Selling Agent ของสมาชิกตลาด TFEX จะต้องระบ ุSelling Agent Name ด้วย  OK 
3. ระบบจะแสดงหน้าจอ Inactive Trader Request โดยแสดงข้อมลูปัจจบุนัของ Trader รายท่ีค้นหาตามหมายเลขบตัรประชาชน

นัน้ ตามรูปด้านลา่งนี ้

 
 

 

หน้าจอ Equity & Bond 

หน้าจอ TFEX 
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4. กรอกรายละเอียดในช่อง “ลาออกจากบริษัทมีผลตัง้แต่วันที่” และระบุความผิดความเสียหาย (หากมี) [เฉพาะตลาด 
Equity & Bond เท่านัน้] 

5. เม่ือกรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วจะมีปุ่ มด้านลา่งหน้าจอ 4 ปุ่ ม ให้ดําเนินการแล้วแตก่รณี ดงันี ้

 
 

 เลือกปุ่ ม Save เม่ือต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ ระบบจะถามวา่ “ต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบหรือไม?่” ตอบ OK เพ่ือ
บนัทกึข้อมลูเข้าระบบ และระบบจะแจ้งวา่ “บนัทกึข้อมลูเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ท่ี Menu Report “  
ซ่ึงหากเลือกปุ่ ม Save แลว้จะตอ้ง Submit to SET อีกครัง้หน่ึงเพือ่นําส่งข้อมูลคําขอต่อ ตลท. 

 เลือกปุ่ ม Submit to SET เม่ือต้องการ Save ข้อมลูเข้าระบบ และนําสง่ข้อมลูคําขอตอ่ ตลท. ในคราวเดียวกนั ระบบจะถาม
วา่ “ต้องการย่ืนแบบคําขอตอ่ ตลท.หรือไม่?” หาก OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ย่ืนแบบคําขอเรียบร้อยแล้ว สามารถ
พิมพ์รายงานได้ท่ี Menu Report?”  

 เลือกปุ่ ม Cancel Request เม่ือต้องการยกเลกิคําขอนัน้ ระบบจะแจ้งเตือนวา่ “แบบคําขอจะถกูลบออกจากระบบอยา่ง
ถาวร ทา่นต้องการจะดําเนินการตอ่หรือไม”่ เม่ือกด OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ทําการลบคําขอออกจากระบบเรียบร้อย
แล้ว” ซึง่ระบบจะลบคําขอนัน้ออกจากระบบเป็นการถาวร  
หมายเหตุ : หากบริษัทต้องการเข้าไปค้นหาข้อมลูคําขอท่ีถกูยกเลิกไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อมลูคําขอดงักลา่ว โดยมี
สถานะแจ้งวา่ “Cancelled by....(Trader, Broker, SET)  จนกวา่ ตลท.จะลบคําขอดงักลา่วออกจากระบบ  บริษัทจงึจะ
กรอกข้อมลูคําขอดงักลา่วได้อีก 

 เลือกปุ่ ม Clear เม่ือต้องการล้างข้อความในแบบฟอร์มคําขอทัง้หมด 
 สัง่พิมพ์ “หนงัสือขอเพิกถอนเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาตออกจากระบบซือ้ขายหลกัทรัพย์” (ตลาด Equity & Bond ตวัอยา่งตาม

เอกสารแนบ 4) หรือแบบคําขอเพิกถอนฯ (ตลาด TFEX ตวัอยา่งตามเอกสารแนบ 7) ท่ี Menu Report และนําสง่ฉบับจริง
ทีผู่มี้อํานาจลงนามของบริษัทลงนามและประทบัตราบริษัท (ตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสือรบัรอง หรือหนงัสือมอบอํานาจของ
บริษัท) มายงัฝ่ายปฏิบติัการซ้ือขาย ชัน้ 12 อาคารตลาดหลกัทรัพย์ 

 
6. Menu Authorized Person (รายช่ือผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัทสาํหรับแสดงในแบบคาํขอ) 

 ใช้ในกรณีเพิ่มรายช่ือ, แก้ไข/เปล่ียนแปลง และกําหนดรายช่ือผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท (Authorized Person) ท่ีจะให้
ปรากฏช่ือในแบบคําขอตา่งๆ เพ่ือสัง่พิมพ์จากระบบโดยอตัโนมติั เพ่ือให้ผู้ มีอํานาจลงนามดงักลา่วลงนาม โดยจะต้องกําหนดรายช่ือ
ผู้ มีอํานาจลงนามทัง้ 2 ตลาด ซึง่มีหน้าจอการใช้งานเหมือนกนั ดงันี ้
 
 เลือก Menu Request  Authorized Person 
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1. กรอกข้อมลูรายช่ือผู้ มีอํานาจลงนามให้ครบถ้วน  (กรอกได้มากท่ีสดุ 10 คน)  

 
  

2. หากต้องการให้บคุคลใดปรากฏช่ือในแบบคําขอทกุประเภท ให้คลิก  Yes ใน Field ใช้สําหรับแสดงในแบบคําขออตัโนมติั 
(กําหนดได้มากท่ีสดุ 2 คน) 

3. คลกิปุ่ ม Add to list รายช่ือของบคุคลท่ีกรอกจะปรากฏในตาราง ดงันี ้

 
 
4. หากต้องการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมลูของบคุคลใดในตาราง ให้คลิกปุ่ ม Edit ด้านหลงัช่ือของบคุคลนัน้ แล้วเปล่ียนแปลง

ข้อมลูตามท่ีต้องการแล้ว คลกิปุ่ ม Add to list 
5. หากต้องการลบข้อมลูของบคุคลใดออก ให้คลกิปุ่ ม Delete ด้านหลงัช่ือของบคุคลนัน้ในตาราง 
6. คลกิปุ่ ม Save เม่ือต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ ซึง่ระบบจะถามวา่ “ต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบหรือไม?่” ตอบ OK ระบบ

จะ Confirm วา่ “บนัทกึข้อมลูเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว?”  
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ทัง้นีส้มาชิกจะต้องนําส่งสําเนาหนังสือรับรอง หรือหนังสือมอบอํานาจที่สําเนามาจากฉบับจริง (ฉบับที่ติด
อากรแสตมป์) มาให้ตลาดหลักทรัพย์ และหากมีการเปล่ียนแปลงผู้มีอํานาจลงนามดังกล่าว สมาชิกจะต้องนําส่งสําเนา
เอกสารการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมาให้ตลาดหลักทรัพย์ด้วย 

 
Menu Submit to SET (ย่ืนแบบคาํขอต่อตลาดหลักทรัพย์)  

 ใช้สําหรับค้นหาคําขอประเภทต่างๆ ท่ีมีสถานะ  Waiting (Save ค้างไว้ในระบบ ยงัไม่ได้ Submit to SET) เพ่ือนําสง่คําขอ
เหลา่นัน้ไปยงั ตลท. โดยมีวิธีการใช้งาน ดงันี ้  

 เลือก Menu Submit to SET ปรากฏหน้าจอตามรูปด้านลา่งนี ้
 

 
 ค้นหาข้อมลูคําขอตาม Field ท่ีต้องการ และกําหนดเง่ือนไขการเรียงลําดบัข้อมลู คลกิปุ่ ม Search  แล้วข้อมลูของบคุคลท่ี

ต้องการค้นหาจะปรากฏท่ีตารางแสดงผลด้านลา่งหน้าจอตามตวัอยา่งด้านลา่งนี ้   
 

 
 
 

 หากต้องการพิมพ์ข้อมลูตามตารางแสดงผลให้คลิกท่ีปุ่ ม  ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมลูในตารางเพิ่มเติมใน
สว่นของคํานําหน้าช่ือ และช่ือ-สกลุภาษาองักฤษ  และสามารถพิมพ์ข้อมลูดงักลา่วออกมาได้ในรูปแบบ Report  ได้ 
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 หากต้องการ Export ข้อมลูตามตารางแสดงผลไปยงัโปรแกรม Excel ให้คลิกท่ีปุ่ ม  ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดง
ข้อมลูในตารางเพิ่มเติมในส่วนของคํานําหน้าช่ือ และช่ือ-สกุลภาษาองักฤษอยู่ในโปรแกรม Excel  แลวั Save เปล่ียน
นามสกลุเป็น .xls   

 หากต้องการดรูายละเอียดคําขอของบคุคลใดให้คลกิ More ในช่องรายละเอียดด้านหลงัช่ือบคุคลนัน้ในตารางแสดงผล  
 ปรากฏหน้าจอคําขอตามประเภทคําขอท่ีเลือกของบคุคลดงักลา่ว พร้อมเอกสารท่ี Upload  เข้ามา ตามตวัอยา่งดงันี ้

 

 
 ตรวจสอบรายละเอียดความถกูต้อง ครบถ้วน ของข้อมลูทัง้ในคําขอ  และ Upload File  
 เลือกปุ่ ม Submit to SET ระบบจะถามวา่ “ต้องการย่ืนแบบคําขอตอ่ ตลท.หรือไม?่” หาก OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ย่ืน

แบบคําขอเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ท่ี Menu Report?”  
 เลือกปุ่ ม Close เม่ือต้องการออกจากหน้าจอนี ้

 

Menu Inquiry (ค้นหาข้อมูล และสถานะคาํขอ) 

 ใช้สําหรับค้นหาข้อมลูการย่ืนคําขอเก่ียวกบัทะเบียน Trader ของบริษัททัง้หมดทกุสถานะคําขอ คือ  Waiting (Save ไว้ใน
ระบบ แต่ยงัไม่ Submit to SET) และคําขอท่ี Submit to SET แล้ว คือ  สถานะ Received, Processing, Pending, Approved, 
Disapproved, Cancelled by ....... (Trader, broker, SET แล้วแตก่รณี) 
  
ขัน้ตอนการใช้งาน Menu Inquiry มีดังนี ้ 
1. เลือก Menu Inquiry 
2. ค้นหาข้อมลูคําขอตาม Field ท่ีต้องการ คลิกปุ่ ม  Search  แล้วข้อมลูของบคุคลท่ีต้องการค้นหาจะปรากฏท่ีตารางแสดงผล

ด้านลา่งตามรูปนี ้ 
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3. หากต้องการพิมพ์ข้อมลูตามตารางแสดงผลให้คลิกท่ีปุ่ ม  ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมลูในตารางเพิ่มเติมในสว่น
ของคํานําหน้าช่ือ และช่ือ-สกลุภาษาองักฤษ และสามารถพิมพ์ข้อมลูดงักลา่วออกมาได้ในรูปแบบ Report 

4. หากต้องการ Export ข้อมลูตามตารางแสดงผลไปยงัโปรแกรม Excel ให้คลิกท่ีปุ่ ม  ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดง
ข้อมลูในตารางเพิ่มเติมในสว่นของคํานําหน้าช่ือ และช่ือ-สกลุภาษาองักฤษอยู่ในโปรแกรม Excel แล้ว Save เปล่ียนนามสกลุ
ของ File เป็น .xls   

5. ดท่ีู Column สถานะคําขอ หากเป็นสถานะ Approved หมายถึง ตลท. อนมุติัคําขอนัน้แล้ว และระบบจะแจ้ง Trader  ID 
(Column Trd ID) และ วนัท่ีมีผลในระบบซือ้ขาย (Column Eff. Date) ให้ทราบ 

6. หากต้องการดรูายละเอียดคําขอของบคุคลใดให้คลิก More ในช่องรายละเอียดด้านหลงัช่ือบคุคลนัน้ จะปรากฏหน้าจอตาม
ประเภทคําขอของบคุคลท่ีเลือก พร้อมแสดงสถานะคําขอ ตามตวัอยา่งดงันี ้

 
ซึง่ข้อมลูสถานะของทกุคําขอจะมีความหมาย ดงันี ้ 
สถานะคาํขอ ความหมายของสถานะคาํขอ 
Waiting Save คําขอค้างไว้ในระบบ ยงัไมไ่ด้ Submit to SET (ยงัไมไ่ด้นําสง่ให้ ตลท.) 
Received ตลท. ได้รับคําขอแล้ว   
Processing อยูร่ะหวา่งตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร หรือข้อขดัข้องตา่งๆ (โดยหากขาดเอกสาร หรือมีข้อขดัข้อง

ประการใด ตลท.จะแจ้งผา่นระบบ เพ่ือให้สมาชิกทราบ และดําเนินการแก้ไข หรือ Upload เอกสารท่ีขาดเข้ามา
ในระบบ) 

Pending อยูร่ะหวา่งพิจารณาคณุสมบติัของผู้ ย่ืนคําขอ (Status นีจ้ะไมส่ามารถแก้ไข/เปล่ียนแปลงข้อมลูได้อีก) 
Approved อนมุติัคําขอ [โดยจะแจ้ง Trader ID และวนัท่ีมีผลในระบบซือ้ขาย (Effective Date) ให้ทราบ] 
Disapproved ไมอ่นมุติัการขึน้ทะเบียน  โดยจะแจ้งเหตผุลให้ทราบด้วย 
Cancelled by …. ยกเลิกการย่ืนคําขอ (โดยจะแจ้งวา่คําขอนัน้ถกูยกเลิกโดย Trader, Broker หรือ ตลาดหลกัทรัพย์) 
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7. หากต้องการพิมพ์ “แบบแสดงรายละเอียดประจําตวัเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาต” ของบคุคลท่ีเลือก ให้คลิกท่ีปุ่ ม “พิมพ์ข้อมลู Trader” 

ระบบจะแสดง “แบบแสดงรายละเอียดประจําตวัเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาต” ของบุคคลดงักล่าว แล้วคลิกท่ีปุ่ ม  หรือ“กดเพ่ือ
พิมพ์” ด้านบนขวามือ   

 
Menu Report (พมิพ์แบบคาํขอ) 
   เป็นหน้าจอสําหรับค้นหาข้อมลูการย่ืนคําขอเก่ียวกบัทะเบียน Trader ของบริษัททัง้หมดท่ีสง่เข้ามาในระบบ E-Trader  
เพ่ือพิมพ์แบบฟอร์มคําขอตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด  
 
ขัน้ตอนการใช้งาน Menu Report มีดังนี ้
1. เลือก Menu Report 
2. ปรากฏหน้าจอ Report  ดงันี ้

 
 
สว่นหน้าจอ  TFEX จะมีลกัษณะการทํางานเหมือนหน้าจอ Equity & Bond ทกุอยา่ง แตจ่ะเพิ่ม Field สําหรับค้นหาเพิ่มเติม ตามรูป
ด้านลา่งนี ้ 

 
 
3. ค้นหาข้อมลูคําขอตาม Field ท่ีต้องการ คลกิปุ่ ม  Search  ข้อมลูของบคุคลท่ีค้นหาจะปรากฏท่ีตารางแสดงผลด้านลา่ง (ตวัอย่าง

ตามรูปด้านลา่งนี)้ 

 

หน้าจอ Equity & Bond 

หน้าจอ TFEX 
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4. หากต้องการพิมพ์ข้อมลูตามตารางแสดงผลให้คลิกท่ีปุ่ ม  ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมลูในตารางเพิ่มเติมในสว่น
ของคํานําหน้าช่ือ และช่ือ-สกลุภาษาองักฤษ และสามารถพิมพ์ข้อมลูดงักลา่วออกมาได้ในรูปแบบ Report 

5. หากต้องการ Export ข้อมลูตามตารางแสดงผลไปยงัโปรแกรม Excel ให้คลิกท่ีปุ่ ม  ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดง
ข้อมลูในตารางเพิ่มเติมในสว่นของคํานําหน้าช่ือ และช่ือ-สกลุภาษาองักฤษอยู่ในโปรแกรม Excel และ Save เปล่ียนนามสกลุ
ของ File เป็น .xls   

6. หากต้องการพิมพ์แบบฟอร์มคําขอของบคุคลใดให้คลิกคําว่า “พิมพ์”  ด้านหลงัช่ือบคุคลนัน้ จะปรากฏแบบฟอร์มตามประเภท
คําขอของบคุคลท่ีเลือก  

7. หากต้องการพิมพ์แบบฟอร์มคําขอนัน้ให้คลกิท่ีปุ่ ม “กดเพ่ือพิมพ์” ด้านบนขวามือ  
  
 

ประเภทของ Trader ID 

  
Trader ID ของตลาดตราสารทุน และตราสารหน้ี (Equity & Bond) 
 Trader ID ของตลาดตราสารทนุ และตราสารหนี ้ (Equity & Bond) ประกอบตวัเลข 4 หลกั หรือตวัอกัษรภาษาองักฤษ
ตวัพิมพ์ใหญ่นําหน้าแล้วตามด้วยตวัเลขรวมกนัจํานวน 4 หลกั เช่น 1234, A123 เป็นต้น สามารถสง่คําสัง่ซือ้ขายได้ทัง้ตลาดตราสาร
ทนุ และตลาดตราสารหนี ้
 
Trader ID ของตลาดอนุพันธ์ (TFEX) 

 เจ้าหน้าท่ีรับอนญุาตของสมาชิกประเภท Full Member จะได้รับหมายเลขประจําตวัเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาตเป็น DXXXX 
(ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ “D” ตามด้วยตวัเลข 4 หลกั เช่น D1234 เป็นต้น) สามารถปฏิบติังานเพ่ือซือ้ขายสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าได้ทกุประเภท  

 เจ้าหน้าท่ีรับอนญุาตของสมาชิกประเภท Gold Related Agent และเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาตท่ีเป็นพนกังานของ Selling 
Agent ท่ีปฏิบติังานให้กบัสมาชิก จะได้รับหมายเลขประจําตวัเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาตเป็น GXXXX (ภาษาองักฤษ
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ตวัพิมพ์ใหญ่ “G” ตามด้วยตวัเลข 4 หลกั เช่น G1234, G5678 เป็นต้น) สามารถปฏิบติังานเพ่ือซือ้ขายได้เฉพาะ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีอ้างอิงกบัทองคําเทา่นัน้ 

 
ข้อมูลที่ควรทราบเพิ่มเตมิเก่ียวกับระบบ 

 สมาชิกจะต้องขอ User Name และ Password ระบบ SCP ทัง้ของ Level 1 และ Level 2 ท่ี User Admin ระบบ SCP ของ
บริษัท (ทัง้หมดไมเ่กิน 15 User) 

 การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมลูคําขอทกุประเภทในระบบ E-Trader ทําได้เฉพาะคําขอทีมี่สถานะคําขอ Waiting, Received และ 
Processing  เท่านัน้ โดยดําเนินการดงันี ้

1. หากยงัไมนํ่าสง่คําขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ (Waiting = Save ข้อมลูไว้ในระบบ แตย่งัไม ่Submit to SET)  
 เข้า Menu Request เลือก Individual Trader Request หรือ Designated Trader Request หรืออ่ืนๆ (แล้วแต่

กรณี) แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมลูท่ีต้องการ แล้วคลกิปุ่ ม Save  และดําเนินการตอ่ได้ 2 วิธี ดงันี ้
วิธีท่ี 1 : คลกิปุ่ ม Submit to SET ท่ีด้านลา่งหน้าจอคําขอนัน้ (Menu Request) หรือ 
วิธีท่ี 2  : เลือก Menu Submit to SET แล้วเลือกคําขอของบคุคลท่ีแก้ไขข้อมลูดงักลา่วข้างต้น แล้วคลิก More จะ
แสดงข้อมลูคําขอของบคุคลนัน้ แล้วคลกิปุ่ ม Submit to SET ท่ีด้านลา่งหน้าจอคําขอนัน้ 

 2.   หากนําสง่คําขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แล้ว (Submit to SET แล้ว = สถานะคําขอเป็น Received และ Processing)  
  เข้า Menu Request เลือก Individual Trader Request หรือ Designated Trader Request หรืออ่ืนๆ (แล้วแต ่ 

  กรณี) แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมลูท่ีต้องการ แล้วคลกิปุ่ ม Save   
  หาก ตลท. เปล่ียนสถานะคําขอเป็น Pending แล้ว สมาชิกจะไม่สามารถแก้ไข หรือเปล่ียนแปลงข้อมลูคําขอในระบบ E-Trader     
        ได้อีก ซึง่หากจําเป็นต้องแก้ไข/เปล่ียนแปลงทําได้ 2 กรณี คือ  

  หากข้อมลูท่ีต้องการแก้ไข เป็นข้อมลูท่ีจําเป็น และสําคญัตอ่การพิจารณาของ ตลท. สมาชิกจะต้อง Cancel    
                 Request แล้วสง่คําขอเข้ามาใหม ่เช่น กรอกเลขท่ีบตัรประชาชนผิด เป็นต้น 

 หากข้อมลูท่ีต้องการแก้ไขเป็นข้อมลูท่ีมีสาระสําคญัเลก็น้อย สมาชิกจะต้องนําสง่ข้อมลูท่ีต้องการแก้ไขให้ตลาด
หลกัทรัพย์ทาง E-Mail ตลาดหลกัทรัพย์จะดําเนินการแก้ไขข้อมลูดงักลา่ว พร้อมทัง้อนมุติัคําขอนัน้ๆ  

 การยกเลกิคําขอ (Cancel Request)  
 คําขอแตง่ตัง้สามารถยกเลกิคําขอเม่ืออยูใ่นสถานะ Waiting, Received และ Processing  
 คําขอเปล่ียนแปลงข้อมลูฯ และเพิกถอน สามารถยกเลกิคําขอได้ทกุสถานะ ยกเว้น Approve และ  Disapprove 
  กรณีสมาชิกยกเลิกคําขอ (Cancelled Request) แล้วต้องการย่ืนคําของบคุคลนัน้ใหม่ทนัที ต้องแจ้งให้ตลาด

หลกัทรัพย์ลบข้อมลูคําขอท่ี Cancelled นัน้ออกจากระบบก่อนจงึจะย่ืนใหมไ่ด้)   
 ตลาดหลกัทรัพย์จะเก็บข้อมลูคําขอตา่งๆ ไว้ให้สมาชิกค้นหาข้อมลูในระบบย้อนหลงั 5 ปี นบัจากวนัท่ีปัจจบุนั 
 

เอกสารฉบับจริงที่ต้องนําส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ 
ตลาด Equity & Bond 
 กรณีขอแตง่ตัง้บคุคลธรรมดา 

 หนงัสือขอแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีรับอนญุาตในระบบซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตวัอยา่งตามเอกสารแนบ 1 
 คํารับรองของพนกังานผู้ ท่ีบริษัทจะขอขึน้ทะเบียนเป็นเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาต (Trader) ตวัอยา่งตามเอกสารแนบ 

1.1 และ 1.2 
 ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมในการแตง่ตัง้รายละ 535 บาท/ (รวม VAT 7% แล้ว) ชําระเงินท่ีฝ่ายการเงินและบญัชี  

ชัน้ 8 (วิธีการคํานวณ และวิธีการชําระเงินจะกลา่วถงึในหน้า 37) 
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 กรณีขอขึน้ทะเบียน Trader ID กลาง 
 หนงัสือขอขึน้ทะเบียน  Designated Trader ID ตวัอยา่งตามเอกสารแนบ 2 
 ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมในการแตง่ตัง้รายละ 535 บาท (รวม VAT 7% แล้ว) ชําระท่ีฝ่ายการเงินและบญัชี   

ชัน้ 8 (วิธีการคํานวณ และวิธีการชําระเงินจะกลา่วถงึในหน้า 37) 
 กรณีขอเปล่ียนแปลงข้อมลู Trader   

 หนงัสือขอเปล่ียนแปลงช่ือ/ช่ือสกลุของเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาตในระบบการซือ้ขาย ตวัอยา่งตามเอกสารแนบ 3 
 กรณีขอเพิกถอน Trader  

 หนงัสือขอเพิกถอนเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาตออกจากระบบซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตวัอย่างตามเอกสารแนบ 4 
 
ตลาด TFEX 
 กรณีขอแตง่ตัง้บคุคลธรรมดา 

 แบบคําขอแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีรับอนญุาตในระบบการซือ้ขายของตลาดอนพุนัธ์ ตวัอยา่งตามเอกสารแนบ 5 
 คํารับรองของพนกังานผู้ ท่ีบริษัทจะขอขึน้ทะเบียนเป็นเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาตของตลาดอนพุนัธ์ ตวัอยา่งตาม

เอกสารแนบ 5.1 และ 5.2 
 ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมในการแต่งตัง้รายละ 1,040 บาท (รวม VAT 7% และหกัภาษี ณ  ท่ีจ่าย 3% ) ชําระท่ี

ฝ่ายการเงินและบญัชี  ชัน้ 8 (วิธีการคํานวณ และวิธีการชําระเงินจะกลา่วถงึในหน้า 37) 
 กรณีขอเปล่ียนแปลงข้อมลู Trader   

 แบบแจ้งการเปล่ียนแปลงช่ือ/ช่ือสกลุของเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาตในระบบการซือ้ขายของตลาดอนพุนัธ์ ตวัอยา่งตาม
เอกสารแนบ 6 

 กรณีขอเพิกถอน Trader  
 แบบคําขอเพิกถอนเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาตในระบบการซือ้ขายของตลาดอนพุนัธ์ ตวัอยา่งตามเอกสารแนบ 7 

โดยนําสง่มาท่ีฝ่ายปฏิบติัการซือ้ขาย ชัน้ 12 (ฝ่ังขวามือ) อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โทร.0-2229-2579 
 

วธีิการตอบกลับของตลาดหลักทรัพย์ (Equity & Bond Trader และ TFEX Trader) 
ระบบ E-Trader จะส่ง Auto E-Mail แจ้งให้บริษัทสมาชิกทราบทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนุมติัคําขอเก่ียวกับทะเบียน

เจ้าหน้าท่ีรับอนญุาตแล้ว เพ่ือให้บริษัทสมาชิกเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในระบบ E-Trader ตามตวัอยา่ง ดงันี ้ 
 
ตัวอย่าง  E-Mail ที่บริษัทสมาชกิจะได้รับจากระบบ E-Trader 
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ขัน้ตอนการเข้าตรวจสอบรายละเอียดของในระบบ E-Trader มีดังนี ้ 

 เข้าระบบ E-Trader  

 เลือก Menu Inquiry 

 ค้นหาข้อมลูคําขอตาม Field ท่ีต้องการ คลิกปุ่ ม  Search จะปรากฎข้อมลูของบคุคลท่ีต้องการในตารางแสดงผล
ด้านลา่งนี ้

 

 

 ดท่ีู Column “สถานะ” หากแสดงข้อความ “Approved” หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์อนมุติัคําขอนัน้แล้ว และระบบ
จะแจ้ง Trader  ID (Column Trd ID) และ วนัท่ีมีผลในระบบซือ้ขาย (Column Eff Date) ให้ทราบ 

 หากต้องการดูรายละเอียดคําขอของบุคคลใดให้คลิ๊ก More ด้านหลงัช่ือของบุคคลนัน้ จะปรากฎข้อมลูตาม
ด้านลา่งนี ้

 
 

วธีิการชาํระเงนิค่าธรรมเนียม 

 
 เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารหนี ้(Equity & Bond) 

คา่ธรรมเนียมการขอแตง่ตัง้ฯ 535 บาท ตอ่บคุคลตอ่ครัง้ (รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว) โดยมีวิธีการชําระ 3 วิธี ดงันี ้
1. ชําระเป็นเงินสด ท่ีฝ่ายการเงินและบญัชี ชัน้ 8 อาคารตลาดหลกัทรัพย์ 
2. ชําระเป็นเช็ค ขีดคร่อม สัง่จ่ายในนาม "ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย"  ชําระท่ีฝ่ายการเงินและบญัชี ชัน้ 8 อาคารตลาด 
    หลกัทรัพย์ 
3. ชําระโดยโอนเงินเข้าบญัชี ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ประเภทออมทรัพย์  
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ธนาคาร    สาขา          เลขที่  
ธนาคารเอเชีย  คลองเตย  051-2-10787-1 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ถนนวิทย ุ 049-2-22933-3 
ธนาคารกรุงไทย  คลองเตย  009-1-71555-5 

และ Fax ใบ Pay-in (โปรดระบรุายละเอียดวา่ชําระคา่ธรรมเนียม Trader จํานวนก่ีราย) มาท่ี Fax no.02-654-5649 (คณุกนัยากร 
รักวรนิตย์) โทร. 0-2229-2406  และมารับใบเสร็จฯ ท่ีฝ่ายการเงินและบญัชี ชัน้ 8     
หมายเหต ุ: หากมีข้อสงสยัเพิ่มเติมเก่ียวกบัการชําระเงินดงักลา่ว สามารถโทรสอบถามได้ท่ี (คณุกนัยากร รักวรนิตย์) โทร. 0 2229-
2406   
 

 เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตลาดอนุพันธ์ (TFEX) 
1. การคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

 คา่ธรรมเนียมการขอแตง่ตัง้ฯ 1,040 บาท ตอ่บคุคลตอ่ครัง้ (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายแล้ว) 
รายละเอียดการคํานวณ ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ดงันี ้

 จาํนวน VAT รวม 

คา่ธรรมเนียมการขอแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีรับอนญุาต 1,000.-  70.-  1,070.-  

หกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% (1,000 x 3%) *   30.-  

รวมจาํนวนเงนิที่ต้องชาํระ   1,040.-  

* หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีการจ่ายเงินตอ่ครัง้ ตัง้แต ่1,000 บาท ขึน้ไป  
 
 2. วธีิการชาํระค่าธรรมเนียม 
     สมาชิกสามารถเลือกชําระคา่ธรรมเนียมได้ 3 วิธี ดงันี ้

2.1 ชาํระด้วยเงนิสด : ให้ชําระเงินท่ีฝ่ายการเงินและบญัชี ชัน้ 8 อาคารตลาดหลกัทรัพย์ พร้อมหนงัสือหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม
รายละเอียดข้างต้น 

2.2 ชาํระด้วยเชค็ : สัง่จ่ายในนาม "บริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)" และนําสง่เช็คมาท่ีฝ่ายการเงินและ
บญัชี ชัน้ 8 อาคารตลาดหลกัทรัพย์ พร้อมหนงัสือหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามรายละเอียดข้างต้น 

2.3 ชาํระโดยการโอนเงนิ          
บญัชีออมทรัพย์ ธนาคารยไูนเต็ดโอเวอร์ซีส์ (ไทย) จํากดั (มหาชน)  สาขาคลองเตย  
บญัชีเลขท่ี  051-2-18542-2  
ช่ือบญัชี บมจ. ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) 
และ Fax ใบ Pay-in (โปรดระบรุายละเอียดวา่ชําระคา่ธรรมเนียม Trader จํานวนก่ีราย) พร้อมหนงัสือหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย
ตามรายละเอียดข้างต้น มาท่ี คณุปัทมา  รวมรัตนสนิ โทร: 0-2229-2415 หมายเลขโทรสาร : 0-2654-5649 

หมายเหตุ : - หมายเลขประจําตวัผู้ เสียภาษี บมจ. ตลาดอนพุนัธ์ฯ  3031457782 

     - หากมีข้อสงสยัเพิ่มเติมเก่ียวกบัการชําระเงินดงักลา่ว สามารถโทรสอบถามได้ท่ี  
 คณุปัทมา รวมรัตนสนิ โทร: 0-2229-2415 
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ข้อกาํหนดที่เก่ียวข้อง 

 
1. เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารหนี ้(Equity & Bond) 
 ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองบคุคลท่ีเก่ียวข้องในระบบการซือ้ขาย พ.ศ. 2555  

http://www.set.or.th/dat/content/rule/th/BorSorSaw01-28_TH_03092555.pdf  หรือ www.set.or.th  กฎเกณฑ์/
การกํากบั  กฏเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง  กฏเกณฑ์แยกตามประมวล สว่นท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์  บคุคลใน
การซือ้ขายหลกัทรัพย์  ประกาศฯ บคุคลท่ีเก่ียวข้องในระบบซือ้ขาย พ.ศ. 2555 

2. เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตลาดอนุพันธ์ (TFEX) 
 ข้อบงัคบัของตลาดอนพุนัธ์หมวด 700  บคุคลท่ีเก่ียวข้องในระบบการซือ้ขาย สามารถดขู้อมลูได้ท่ี 

http://www.tfex.co.th/th/rules/files/files_regulation/FinalRule_700_020209.pdf  หรือ  http://www.tfex.co.th/th 
กฎเกณฑ์ --> ข้อบงัคบัและวิธีปฏิบติั/หมวด 700 บคุลลท่ีเก่ียวข้องในระบบการซือ้ขาย 

 ประกาศและแนวทางปฏิบติั  หรือ  http://www.tfex.co.th/th   ประกาศและแนวทางปฏิบติั  เจ้าหน้าท่ีรับอนญุาต  

 
แนวทางปฏบัิตกิรณีเจ้าหน้าที่รับอนุญาตถูกลงโทษโดยการส่ังพักการปฏบัิตหิน้าที่ 

 
ตลาดหลกัทรัพย์ได้ปรับปรุงแนวทางปฏิบติักรณีเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาตถกูสัง่พกัการปฏิบติัหน้าท่ีแนะนําการลงทนุจาก 

สํานกังาน กลต.น้อยกวา่ 6 เดือน โดยสมาชิกสามารถร้องขอให้ตลาดหลกัทรัพย์สัง่ห้ามการปฏิบติัหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาต   
รายดงักลา่วเป็นการชัว่คราวเทา่กบัระยะเวลาท่ีสํานกังาน กลต.สัง่พกัการปฏิบติัหน้าท่ีแนะนําการลงทนุ แทนการเพิกถอนการขึน้     
ทะเบียนเจ้าหน้าท่ีรับอนญุาต ทัง้นีเ้ป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง บคุคลท่ีเก่ียวข้องในระบบการซือ้ขาย   

พ.ศ. 2555 และข้อบงัคบัของตลาดอนพุนัธ์ หมวด 700 บคุคลท่ีเก่ียวข้องในระบบการซือ้ขาย  
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ตวัอยา่งแบบฟอร์มคําขอ 
ประเภทตา่งๆ 
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ตวัอยา่งเอกสารแนบ 1 
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ตวัอยา่งเอกสารแนบ 1.1 
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ตวัอยา่งเอกสารแนบ 1.2 
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ตวัอยา่งเอกสารแนบ 2 
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ตวัอยา่งเอกสารแนบ 3 
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ตวัอยา่งเอกสารแนบ 4 
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ตวัอยา่งเอกสารแนบ 5 
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ตวัอยา่งเอกสารแนบ 5.1 
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ตวัอยา่งเอกสารแนบ 5.2 
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ตวัอยา่งเอกสารแนบ 6 
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ตวัอยา่งเอกสารแนบ 7 

นายสมชาย  ทดสอบ 
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การเพิ่ม User Name และ Password ของระบบ SCP เพ่ือผ่านไปใช้งานระบบ E-Trader 

  
 กรอก User Name และ Password ของ User Admin ระบบ SCP จะปรากฏหน้าจอ ดงันี ้
 

 
 

 คลกิท่ี Menu User Profile (ด้านซ้ายมือ) และเลือก + Create New User จะปรากฏหน้าจอ ดงันี ้
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 กรอกข้อมลูให้ครบถ้วน แล้ว เลือกวา่เป็น User ของ Broker หรือ Trader  
 คลกิปุ่ ม Add/Update 
 คลกิปุ่ ม Save จะปรากฏ User Name และ Password ดงันี ้

 

 
 

 เม่ือนํา User Name และ Password มาใช้ในครัง้แรกระบบบงัคบัให้เปล่ียน User Name และ Password 
 

 
 ระบบจะให้กรอกข้อมลูเบอร์โทรศพัท์ และวนัเกิด 

 

 


