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สรุปสาระส าคัญในการแก้ไขคู่มือระบบ E-Trader ครัง้ที่ 4 
 
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดจ านวนรายการในการเบิกจ่ายเงินเพื่อมาช าระคา่ธรรมเนียมในการขอขึน้ทะเบียน

เจ้าหน้าที่รับอนญุาต (Trader) ตลาดหลกัทรัพย์ได้ปรับปรุงวิธีการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในการขอขึน้ทะเบียน Trader ทัง้ของตลาด 
Equity & Bond  และตลาด TFEX จากเดมิ ช าระทนัทใีนวนัทีส่มาชกิน าหนงัสอืขอแต่งตัง้มายืน่ เป็น ช าระรายเดอืน โดยมีขัน้ตอน
การปฏิบตัิงานในการขอขึน้ทะเบียน Trader และช าระคา่ธรรมเนียมเป็นดงันี ้

1.   สมาชิกน าหนงัสอืขอแตง่ตัง้และค ารับรองมายื่นทีฝ่่ายปฏิบตัิการซือ้ขาย ชัน้ 12 โดยยงัไมต้่องช าระคา่ธรรมเนียม  
2.   ตลาดหลกัทรัพย์อนมุตัิค าขอ และแจ้ง Trader ID ให้สมาชิกตาม Process ปกต ิ
3.   ฝ่ายการเงินและบญัชี ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะสง่ข้อมลูใบแจ้งหนี ้(Invoice) คา่ธรรมเนียมการขอแตง่ตัง้เจ้าหน้าที่รับ   
      อนญุาต(Trader) ของเดือนที่ผา่นมาให้บริษัทสมาชิกทราบทาง E-Mail ที่แจ้งไว้ ภายในสปัดาห์แรกของทกุเดือน  
      โดยแยกใบแจ้งหนีเ้ป็น 2 ตลาด คือ ตลาด Equity & Bond (SET) และตลาด TFEX   
 4.  สมาชิกน าใบแจ้งการช าระเงิน (Bill Payment) ที่แนบมากบัใบแจ้งหนี ้พร้อมเช็ค หรือเงินสด ไปช าระได้ที่ธนาคารตามที่ระบ ุ   
      ทกุสาขาทัว่ประเทศ ในวนัและเวลาท าการ (โดยไมต้่องเสยีคา่ธรรมเนียมธนาคาร) ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในใบแจ้งหนี ้  
      (Invoice) ตวัอยา่งเช่น ก าหนดให้ช าระภายใน 7 วนั หลงัจากได้รับใบแจ้งหนี ้หากสมาชิกได้รับใบแจ้งหนีใ้นวนัจนัทร์ที ่   
      4 มนีาคม 2556 จะต้องช าระเงินภายใน วนัจนัทร์ที ่11 มีนาคม 2556 เป็นต้น   
5.   กรณีเป็นการช าระคา่ธรรมเนียมในการขอขึน้ทะเบียน TFEX Trader ให้น าสง่หนงัสอืรับรองหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายมาที่ ฝ่าย 

การเงินและบญัชี ชัน้ 8 อาคารตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
6.   ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะน าสง่ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษีให้สมาชิกทางไปรษณีย์ภายใน 7 วนัหลงัจากได้รับช าระเงิน หรือ   
      หากสมาชิกมีความประสงค์จะมารับด้วยตนเองให้แจ้งความประสงค์มาที ่คณุกนัต์ลลติา ฝ่ายการเงินและบญัชี  

 

รายชื่อผู้ประสานงาน  
 เก่ียวกบัใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ติดตอ่ คณุกนัต์ลลติาโทร. 02-229-2406 
 เก่ียวกบัใบแจ้งหนี ้ติดตอ่ คณุสกุญัญา โทร.02-229-2475 คณุพิสษิฐ์ โทร. 02-229-2405 และคณุปัทมา โทร.02-229-2415 
 

ทัง้นี ้วิธีปฏิบตัิที่ปรับปรุงใหมน่ีจ้ะเร่ิมใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป โดยทา่นสามารถดรูายละเอียดคูม่ือการ
ปฏิบตัิงานระบบ E-Trader ได้ที ่www.tfex.co.th  กฏเกณฑ์  ประกาศ และแนวทางปฏิบตัิ  เจ้าหน้าที่รับอนญุาต  

คูม่ือปฏิบตัิงานระบบ E-Trader  หรือ  https://www.setportal.set.or.th Folder ข้อมลูและขา่วสาร สง่เอกสารงานทะเบียน 

Trader TFEX Download แบบฟอร์มค าขอ คูม่ือระบบ E-Trader   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tfex.co.th/
https://www.setportal.set.or.th/
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คู่มือการปฏิบัตงิานระบบ E-Trader 
 

 ระบบ E-Trader เป็นระบบ Online ที่ใช้ส าหรับยื่นค าขอ ติดตอ่ประสานงา น และรับ-สง่เอกสาร เก่ียวกบังานทะเบียน 
เจ้าหน้าที่รับอนญุาต ในระบบซือ้ขาย (Trader) ระหวา่งตลาดหลกัทรัพย์ (ตลท.) กบับริษัทสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย์ และ ตลาด
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (สมาชิก) 

   
การ Setup PC ก่อนใช้งานระบบ E-Trader (Best View) 

 

 อยูท่ี่หน้า Desktop คลกิ Mouse ขวา เลอืก Properties  

 เลอืก Tap Setting  

 เลอืก Screen area เป็น 1024 by 768 pixels คลกิเลอืก Apply  

 เมื่อขึน้ Popup Display Properties คลกิเลอืก Ok  

 เมื่อขึน้ Popup Monitor Setting คลกิเลอืก Ok  
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วิธียื่นค าขอเกี่ยวกับทะเบียน Trader ในระบบ E-Trader 

 
 กรณีที่ต้องการยื่นค าขอขึน้ทะเบียน Trader สมาชิกสามารถด าเนินการได้ 2 วิธี คือ 
1. พนกังานท่ีบริษัทจะยื่นค าขอแตง่ตัง้เป็น Trader (Level 1) กรอกข้อมลูค าขอขึน้ทะเบียน แล้วสมาชิกเป็นผู้ตรวจสอบ

ความถกูต้องของข้อมลู แล้ว Submit to SET  
2. สมาชิก  (Level 2) กรอกข้อมลูยื่นค าขอแตง่ตัง้ให้พนกังานท่ีบริษัทจะขอแตง่ตัง้ แล้ว Submit to SET  
 

โดยมีลักษณะการท างาน ดังนี ้
 ตลาดหลกัทรัพย์จะก าหนด User ให้บริษัทสมาชิกจ านวน 2 Level ดงันี ้

 Level 1 (For Trader) คือ หน้าจอส าหรับให้พนกังานกรอกข้อมลูค าขอเอง โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
 กรอกข้อมลูค าขอขึน้ทะเบียนของตนเอง  (Menu Apply New Trader) และ Upload File ได้ (ซึง่จะ 

Upload File หรือไมก็่ได้)  
 Update หรือ แก้ไขข้อมลูในแบบค าขอ 
 ค้นหาข้อมลูค าขอ และสถานะค าขอ (Menu Inquiry)  
 ยกเลกิแบบค าขอขึน้ทะเบียน (Cancel Request)   
 พิมพ์ข้อมลูแบบแสดงรายละเอียดประจ าตวัเจ้าหน้าที่รับอนญุาต (Trader Profile) และค ารับรองของ

พนกังานของบริษัทผู้ที่บริษัทจะขอขึน้ทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่รับอนญุาตของตนเองได้ (Menu Report) 
 Level 2 (For Broker) คือ สว่นของสมาชิก สามารถด าเนินการได้  ดงันี ้ 

 กรอกข้อมลูค าขอขึน้ทะเบียนให้พนกังานท่ีสมาชิกจะแตง่ตัง้เป็น Trader และขอขึน้ทะเบียน Trader 
ID กลาง  (Menu Individual Trader Request และ Designated Trader Request)  

 Update ข้อมลู Trader ของบริษัท เฉพาะข้อมลูที่ ตลท. ก าหนด (Menu Change Request) 
 เพิกถอน Trader ของบริษัท (Menu Inactive Trader Request) 
 Upload File เอกสารประกอบค าขอแตล่ะประเภทได้  
 Add, Update, Delete และก าหนดรายช่ือผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทท่ีจะให้แสดงในแบบค าขอ

ประเภทตา่งๆ โดยอตัโนมตัิ (Authorized Person)  
 ค้นหาข้อมลูและสถานะค าขอ (Menu Inquiry)   
 แก้ไข/ยกเลกิ (เมื่อต้องการแก้ไข หรือยกเลกิค าขอทกุประเภทที่บริษัทสง่เข้ามาในระบบ) 
 พิมพ์แบบฟอร์มค าขอตามที่ ตลท.ก าหนด (Menu Report) 

ตลท.จะก าหนด User ระบบ SCP ให้สมาชิกละไมเ่กิน 15 User (รวมทัง้ Level 1 และ 2) แล้วให้ User Admin ของระบบ 
SCP ของบริษัทสมาชิกเป็นผู้จดัสรรจ านวนตามความเหมาะสมเอง  
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การเข้าใช้งานระบบ E-Trader โดยผา่นระบบ https://www.setportal.set.or.th (SCP) จะมีลกัษณะหน้าจอดงันี ้
 

 
 กรอก User Name และ Password จะปรากฏหน้าจอ ดงันี ้

 

 
 

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

คลกิที่ ด้านบน) 
 

 
 
 

https://www.setportal.set.or.th/


 7 

 
หน้าจอค าขอของ Level 1 (พนักงานกรอกข้อมูลค าขอเอง) 

 
แยกเป็น 2 หน้าจอ (ตามรูปด้านลา่งนี)้ คือ 

 หน้าจอ Equity & Bond (ส าหรับยื่นค าขอ Trader  ตลาดตราสารทนุ และตลาดตราสารหนี)้ 

 หน้าจอ TFEX (ส าหรับยื่นค าขอ Trader ของตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า) 
มี Menu และลกัษณะการท างานเหมือนกนั ดงันี ้

1. Apply New Trader (ยื่นค าขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนญุาต) 
2. Inquiry (ค้นหาข้อมลู และสถานะค าขอ) 
3. Report (พิมพ์แบบค าขอ) 
 
ทัง้ 2 หนา้จอดงักล่าวจะแยกเป็นหน้าจอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซ่ึงทกุ Menu จะเร่ิมตน้ดว้ยการกรอกหมายเลข

บตัรประชาชน / Passport No. เสมอ และท้ัง 2 ตลาดจะมีรายละเอียดการยืน่ค าขอเหมือนกัน จะแตกต่างกันเฉพาะเอกสาร
ที่จะ Update เท่าน้ัน  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 
1. ขัน้ตอนการยื่นค าขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Menu Apply New Trader) 

 เลอืก Menu Apply New Trader (ยื่นค าขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนญุาต) 

 
 

 
 กรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน/Passport No. ของพนกังานท่ีสมาชิกจะยื่นค าขอเป็น Trader (ซึง่หากเป็นการขอ

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

 

หน้าจอ Equity & Bond 

หน้าจอ TFEX 
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 หากคลกิ OK จะปรากฎหน้าจอ ดงันี ้

 

 
 
*** หากเป็นบคุคลทีม่ีข้อมลูในฐานข้อมลูของสมาชิกนัน้อยูแ่ล้วระบบจะแสดงข้อมลูสว่นตวัให้อตัโนมตั ิ เช่น เป็นบคุคลที่เคยเป็น 
Trader ของบริษัท แตเ่พิกถอนไปแล้ว หรือเป็นบคุคลที่มี Trader ID ในตลาด Equity & Bond ของบริษัทอยูแ่ล้ว และต้องการแตง่ตัง้
เป็น TFEX Trader  เพิ่ม ระบบจะแสดงข้อมลูสว่นตวัให้อตัโนมตัิ โดยบริษัทกรอกเฉพาะข้อมลูการท างาน และ Upload File เอกสาร
ประกอบการขอแตง่ตัง้ตามที่ ตลท.ก าหนดเทา่นัน้ แตห่ากเป็นบคุคลที่ไมเ่คยมี Trader ID มาก่อน จะต้องกรอกข้อมลู และ Upload 
File ใหมท่ัง้หมด *** 

 กรอกข้อมลูในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ซึง่หากข้อมลูค าน าหน้าช่ือ สาขา ท่ีต้องการกรอกเป็นข้อมลูที่ไมม่ีให้เลอืก  ให้พนกังาน
แจ้งสมาชิกเพื่อแจ้งให้ ตลท.เพิ่มเติมข้อมลูดงักลา่วให้ 

 Upload File เอกสารประกอบการขอแตง่ตัง้  โดยคลกิที่ปุ่ ม Upload เลอืกรายช่ือเอกสารท่ีต้องการ แล้ว Browse File 
ตามรายช่ือที่เลอืกเข้ามา แล้วคลกิที่ปุ่ ม Upload  ดงันี ้

 

 
 ระบบจะแจ้งวา่ก าลงั Upload เอกสาร กรุณาอยา่ปิดหน้าจอก่อน Upload เสร็จ คลกิ OK 

 

 
 

รูปท่ี 1 
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 รอจนกระทัง่ระบบ Upload เสร็จ จึงจะมี Popup แจ้งตามรูปด้านลา่งนี ้แล้วคลกิ  OK การ Upload จึงจะสมบรูณ์ 

 
 

 ระบบจะตัง้ช่ือ File ให้อตัโนมตัิ และเอกสารดงักลา่วก็จะเข้ามาเรียงในตารางเอกสารประกอบการแตง่ตัง้ (ตามรูปด้านลา่ง) 

 
 

 ท าการ Upload File เอกสารอื่นๆ ตอ่ไปจนแล้วเสร็จ จึงคลกิ Close 

 
ซึง่เอกสารประกอบการขอแตง่ตัง้มีดงันี ้
กรณีขอขึน้ทะเบียนเป็น Trader ตลาด Equity & Bond  

กรณีไม่เคยมี Trader ID มาก่อน (New Trader)  
1. รูปถ่าย     
2. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ Passport  (กรณีที่เป็นชาวตา่งชาต)ิ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ Work Permit (กรณีที่เป็นชาวตา่งชาต)ิ 
4. ส าเนาวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป หรือ  ใบรับรองการท างานจากบริษัทหลกัทรัพย์ (ต้องเป็น

พนกังานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทสมาชิกที่ปฏิบตัิงานในฝ่ายหลกัทรัพย์เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 3 ปีติดตอ่กนั) 
หรือ ใบผา่นการอบรมหรือการทดสอบหลกัสตูรเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานในตลาดหลกัทรัพย์ หรือระบบและ
การปฏิบตัิงานในตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ตลาดหลกัทรัพย์ หรือสถาบนัอบรมที่ตลาดหลกัทรัพย์เห็นชอบเป็นผู้จดั
ขึน้ 

และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ดังน้ี  
5. ใบเปลีย่นแปลงค าน าหน้าช่ือ  เอกสารที่ต้อง Upload เช่น 

 ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปลีย่นค าน าหน้าช่ือ แตไ่มไ่ด้เปลีย่นนามสกลุ)  
 ใบค าขอให้เขตเปลีย่นค าน าหน้าช่ือให้ โดยน าใบแจ้งเกิดของลกูไปแจ้ง 
 ใบค าขอเปลีย่นค าน าหน้าช่ือจาก “นาง” เป็น “นางสาว” หรือ จาก “นางสาว” เป็น “นาง” 

6. ใบเปลีย่นช่ือ / นามสกลุ เอกสารที่ต้อง Upload เช่น 
 ใบเปลีย่นช่ือ (ทกุครัง้ที่เปลีย่นช่ือ) 
 ใบเปลีย่นนามสกลุ  แล้วแตก่รณี ดงันี ้

 ใบเปลีย่นนามสกลุของตนเอง (กรณีเจ้าตวัเปลีย่นนามสกลุเอง) 

 ใบเปลีย่นนามสกลุของบดิา (กรณีเปลีย่นนามสกลุตามบิดา) 
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 ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปลีย่นนามสกลุตามสาม)ี 

 ทะเบียนหยา่ (กรณีหยา่แล้วกลบัมาใช้นามสกลุเดิมของตนเอง) 

 ใบเปลีย่นนามสกลุจากของบิดาไปใช้นามสกลุมารดา หรือเปลีย่นจากนามสกลุมารดามาใช้
นามสกลุของบิดา 

 ทะเบียนรับบตุรบญุธรรม (กรณีเปลีย่นนามสกลุตามพอ่แมบ่ญุธรรม) 
7. เอกสารอื่น ๆ  เช่น ใบพิสจูน์สญัชาต ิเป็นต้น  

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

 
กรณีขอขึน้ทะเบียนเป็น Trader ตลาด TFEX  

กรณีไม่เคยมี Trader ID มาก่อน (New Trader)  
1. รูปถ่าย     
2. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ Passport  (กรณีที่เป็นชาวตา่งชาต)ิ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ Work Permit (กรณีที่เป็นชาวตา่งชาต)ิ 
4. ส าเนาวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป หรือ หนงัสอืรับรองประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานในธุรกิจ

หลกัทรัพย์หรือธุรกิจที่เก่ียวข้องอยา่งน้อย 3 ปีติดตอ่กนั  
5. ส าเนาหลกัฐานการผา่นการอบรมหลกัสตูร “แนวทางปฏิบตัิที่เก่ียวข้องกบัตราสารอนพุนัธ์ (DRG)” หรือ 

“DRG-Gold Futures” (ส าหรับการขอแตง่ตัง้เพื่อซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อ้างอิงกบัทองค าเทา่นัน้) 
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 (อบรมในวนัที่ 28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.
2550 และ29 ก.ย.2550 เทา่นัน้)  หรือ 

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

3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star 
Trainer (อบรมในวนัที่ 28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.
2550 และ29 ก.ย.2550 เทา่นัน้)  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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และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ดังน้ี  
6. ใบเปลีย่นแปลงค าน าหน้าช่ือ  เอกสารทีต้่อง Upload เช่น 

 ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปลีย่นค าน าหน้าช่ือ แตไ่มไ่ด้เปลีย่นนามสกลุ)  
 ใบค าขอให้เขตเปลีย่นค าน าหน้าช่ือให้ โดยน าใบแจ้งเกิดของลกูไปแจ้ง 
 ใบค าขอเปลีย่นค าน าหน้าช่ือจาก “นาง” เป็น “นางสาว” หรือ จาก “นางสาว” เป็น “นาง” 

7. ใบเปลีย่นช่ือ / นามสกลุ เอกสารที่ต้อง Upload เช่น 
 ใบเปลีย่นช่ือ (ทกุครัง้ที่เปลีย่นช่ือ) 
 ใบเปลีย่นนามสกลุ  แล้วแตก่รณี ดงันี ้

 ใบเปลีย่นนามสกลุของตนเอง (กรณีเจ้าตวัเปลีย่นนามสกลุเอง) 

 ใบเปลีย่นนามสกลุของบิดา (กรณีเปลีย่นนามสกลุตามบิดา) 

 ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปลีย่นนามสกลุตามสาม)ี 

 ทะเบียนหยา่ (กรณีหยา่แล้วกลบัมาใช้นามสกลุเดิมของตนเอง) 

 ใบเปลีย่นนามสกลุจากของบิดาไปใช้นามสกลุมารดา หรือเปลีย่นจากนามสกลุมารดามาใช้
นามสกลุของบิดา 

 ทะเบียนรับบตุรบญุธรรม (กรณีเปลีย่นนามสกลุตามพอ่แมบ่ญุธรรม) 
8. เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบพิสจูน์สญัชาต ิเป็นต้น  
 
กรณีเคยมี Trader ID ตลาด TFEX หรือ ตลาด Equity & Bond มาก่อน Upload เพียง 3 รายการ คือ 
1. รูปถ่าย  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit 
3. ส าเนาหลกัฐานการผ่านการอบรมหลกัสตูร “แนวทางปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารอนพุนัธ์ (DRG)” 

หรือ “DRG-Gold Futures” (ส าหรับการขอแตง่ตัง้เพ่ือซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีอ้างอิงกบั
ทองค าเท่านัน้) หรือแล้วแตก่รณีตามตารางข้างต้น 

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

     - หากเอกสารประเภทเดียวกนัมีมากกวา่ 1 แผน่ จะต้องรวมไว้ใน File เดียวกนั เช่น Transcript หากมี 2 แผน่ จะต้องท า
ให้อยู ่File เดียวกนั ยกเว้น ใบเปลีย่นแปลงช่ือ / นามสกลุ ให้แยก File มา  
         -  File ที่จะ Upload จะต้องมีขนาดไมเ่กิน 1.5 MB.  
 

 เมื่อกรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน และ Upload File เรียบร้อยแล้วจะมีปุ่ มด้านลา่งหน้าจอ 3 ปุ่ ม ให้ด าเนินการแล้วแตก่รณี
ดงันี ้
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 เลอืกปุ่ ม Save เมื่อต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ ระบบจะถามวา่ “ต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบหรือไม?่” ตอบ OK เพื่อ

บนัทกึข้อมลูเข้าระบบ และระบบจะแจ้งวา่ “บนัทกึข้อมลูเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที่ Menu Report “ 
 เลอืกปุ่ ม Cancel Request หากต้องการยกเลกิค าขอแตง่ตัง้ฉบบันัน้ ระบบจะแจ้งเตือนวา่ “แบบค าขอจะถกูลบออกจาก

ระบบอยา่งถาวร ทา่นต้องการจะด าเนินการตอ่หรือไม”่ เมื่อกด OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ท าการลบค าขอออกจากระบบ
เรียบร้อยแล้ว” ซึง่ระบบจะลบค าขอนัน้ๆ ออกจากระบบเป็นการถาวร 

 เลอืกปุ่ ม Clear เมื่อต้องการล้างข้อความในหน้าจอค าขอทัง้หมด 
หมายเหตุ : หากค าขอแตง่ตัง้ของบคุคลใดได้รับการอนมุตัิจาก ตลท . แล้ว หรือ Cancel Request แล้ว เมื่อเข้ามา Menu Apply 
New Trader (ยื่นค าขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนญุาต) อีกครัง้หนึง่จะไมพ่บข้อมลูค าขอขึน้ทะเบียนของบคุคลนัน้ๆ อีก  
 
2. ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล และสถานะค าขอ (Menu Inquiry) 
 

 
 

 
 
 เลอืก Menu Inquiry (ค้นหาข้อมลู และสถานะค าขอ) 
 กรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน  / Passport No.  OK  ซึง่หากเป็นการค้นหาข้อมลูการขอแตง่ตัง้ Trader ของ 

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

สถานะค าขอแจ้งให้ทราบวา่อยูร่ะหวา่งด าเนินการในขัน้ตอนใด โดยมีสถานะค าขอ ดงันี ้
1. Waiting คือ Save ข้อมลูค้างไว้ในระบบ ยงัไมไ่ด้ท าการ Submit to SET 
2. Received คือ ตลท. ได้รับค าขอแล้ว 
3. Processing คือ อยูร่ะหวา่งตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
4. Pending คือ อยูร่ะหวา่งพิจารณาคณุสมบตัิของผู้ยื่นค าขอ   

หน้าจอ Equity & Bond 

หน้าจอ TFEX 
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5. Approved คือ อนมุตัิการขึน้ทะเบียน 
6. Disapproved คือ ไมอ่นมุตัิการขึน้ทะเบียน  
7. Cancelled by ……........ คือ ยกเลกิการยื่นค าขอโดย.................. 

หมายเหต ุ:  สถานะตามข้อ 4-7 จะไมส่ามารถแก้ไขข้อมลูค าขอได้แล้ว   
 

 
 
 

 หากต้องการพิมพ์แบบแสดงรายละเอียดประจ าตวัเจ้าหน้าที่รับอนญุาต สามารถ Click ที่ปุ่ ม  ซึง่อยู่

ด้านลา่งหน้าจอของรูปท่ี 2 จะปรากฏ “แบบแสดงรายละเอียดประจ าตวัเจ้าหน้าที่รับอนญุาต” คลกิปุ่ ม   เพื่อพิมพ์ 
 
หมายเหตุ : หากค าขอแตง่ตัง้ของบคุคลใดได้รับการอนมุตัิจาก ตลท. แล้ว หรือ Cancel Request ไปแล้ว เมื่อเข้ามา Menu Inquiry 
(ค้นหาข้อมลูและสถานะค าขอ) อีกครัง้หนึง่จะไมพ่บข้อมลูค าขอขึน้ทะเบียนของบคุคลนัน้อีก  
 
3. ขัน้ตอนการพิมพ์แบบค าขอ (Menu Report) 

 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 

หน้าจอ Equity & Bond 
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 เลอืก Menu Report (พิมพ์แบบค าขอ) 
 กรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน  / Passport No.  OK ซึง่หากเป็นการค้นหาข้อมลูการขอแตง่ตัง้ Trader ของ 

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

สถานะค าขอแจ้งให้ทราบวา่อยูร่ะหวา่งด าเนินการในขัน้ตอนใด  

 
 

 ด้านลา่งของหน้าจอจะมีปุ่ ม 3 ปุ่ ม ส าหรับ Click เพื่อพิมพ์ข้อมลูดงันี ้
 

 
 
 

รูปท่ี 3 

หน้าจอ TFEX 
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ปุ่ม ความหมาย 

 พิมพ์แบบแสดงรายละเอียดประจ าตวัเจ้าหน้าที่รับอนญุาต  (ตามรูปท่ี 1) 

  พิมพ์ค ารับรองของพนกังานผู้ที่บริษัทจะขอขึน้ทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่รับอนญุาต  (ตาม
เอกสารแนบ 1.1) ซึง่พนกังานจะต้องลงลายมือช่ือ เพื่อสง่ให้ฝ่ายบคุคลของบริษัท เพื่อแนบ
กบัหนงัสอืขอแตง่ตัง้ฯ (ตามเอกสารแนบ 1) ที่บริษัทจะต้องน าสง่ให้กบัตลาดหลกัทรัพย์  

 พิมพ์ทัง้ 2 รายงาน ข้างต้น 
 

 คลกิปุ่ ม   เมื่อต้องการพิมพ์แบบฟอร์มดงักลา่ว 
 
หมายเหตุ :  หากต้องการใช้หน้าจอภาษาองักฤษ (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ สามารถเลอืกได้ดงันี ้
 

 
 
จะปรากฏหน้าจอภาษาองักฤษ ดงันี ้

 
 

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

Request (ค าขอ) 
- Individual Trader Request (ยื่นค าขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนญุาต) 
- Designated Trader Request (ยื่นค าขอส าหรับ Trader ID กลาง) 
- Change Request (ยื่นค าขอเปลีย่นแปลงข้อมลูเจ้าหน้าที่รับอนญุาต) 
- Inactive Trader Request (ยื่นค าขอเพิกถอนเจ้าหน้าที่รับอนญุาต) 
- Authorized Person (รายช่ือผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทส าหรับแสดงในแบบค าขอ) 

Submit to SET (ยื่นแบบค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์) 
Inquiry (ค้นหาข้อมูล และสถานะค าขอ) 
Report (พิมพ์แบบค าขอ) 

  

Menu Request (ค าขอ) 
 ใช้ส าหรับให้สมาชิกกรอกแบบค าขอเก่ียวกบังานทะเบียน Trader เพื่อยืน่ตอ่ ตลท.โดยแยกค าขอเป็น 5 ประเภท คือ 

1. Menu Individual Trader Request (ยื่นค าขอเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต) 
 ใช้ในกรณียื่นค าขอแตง่ตัง้เจ้าหน้าที่รับอนญุาต  (Trader) ที่เป็นบคุคลธรรมดา , Update/แก้ไข, ยกเลกิแบบค าขอแตง่ตัง้ 
Trader ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ สมาชิกสามารถด าเนินการได้ 2 กรณี ดงันี ้
 

1.1 ฝ่ายบุคคลของสมาชิก (User Level 2) กรอกข้อมูลค าขอแต่งต้ัง Trader เข้ามาในระบบ มีขัน้ตอนดงันี ้

1.1.1    เลอืก Menu Request  Menu Individual Trader Request 

 
 

 
 
 

หน้าจอ Equity & Bond 

หน้าจอ TFEX 
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1.1.2 กรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน/Passport No. ของพนกังานท่ีสมาชิกจะยืน่ค าขอเป็น Trader ซึง่หาก
เป็นการขอแตง่ตัง้ Trader ของ Selling Agent ของสมาชิกตลาด TFEX จะต้องระบ ุSelling Agent Name ด้วย 
(หากไมม่ีรายช่ือ Selling Agent Name ที่ต้องการให้เลอืก จะต้องแจ้งให้ ตลท .เพิ่มรายช่ือให้) OK จะแสดง
หน้าจอตามรูปท่ี 4 ด้านลา่งนี ้

1.1.3 กรอกข้อมลูในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ซึง่หากข้อมลูค าน าหน้าช่ือ และสาขาที่ต้องการกรอกเป็นข้อมลูที่ไมม่ีให้
เลอืก ให้พนกังานแจ้งสมาชิกเพื่อแจ้งให้ ตลท.เพิ่มเติมข้อมลูดงักลา่วให้   

 

 
 
*** หากเป็นบคุคลทีม่ีข้อมลูในฐานข้อมลูของสมาชิกนัน้อยูแ่ล้วระบบจะแสดงข้อมลูสว่นตวัให้อตัโนมตัิ  เช่น เป็นบคุคลที่เคยเป็น 
Trader ของบริษัท แตเ่พิกถอนไปแล้ว หรือเป็นบคุคลที่มี Trader ID ในตลาด Equity & Bond ของบริษัทอยูแ่ล้ว และต้องการแตง่ตัง้
เป็น TFEX Trader  เพิ่ม ระบบจะแสดงข้อมลูสว่นตวัให้อตัโนมตัิ โดยบริษัทกรอกเฉพาะข้อมลูการท างาน และ Upload File เอกสาร
ประกอบการขอแตง่ตัง้ตามที่ ตลท.ก าหนดเทา่นัน้ แตห่ากเป็นบคุคลที่ไมเ่คยมี Trader ID มาก่อน จะต้องกรอกข้อมลู และ Upload 
File ใหมท่ัง้หมด *** 
 

1.1.4 Upload File เอกสารประกอบการขอแตง่ตัง้ โดยคลกิที่ปุ่ ม Upload เลอืกรายช่ือเอกสารท่ีต้องการ  แล้ว 
Browse File เอกสารตามรายช่ือที่เลอืก แล้วคลกิที่ปุ่ ม Upload  ดงันี ้ 

 
 

รูปท่ี 4 
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ระบบจะแจ้งวา่ก าลงั Upload เอกสาร กรุณาอยา่ปิดหน้าจอก่อน Upload เสร็จ คลกิ OK 
 

 
 
รอจนกระทัง่ระบบ Upload เสร็จ  จึงจะมี Popup แจ้งตามรูปด้านลา่งนี ้แล้วคลกิ  OK 
 

 
 
ระบบจะตัง้ช่ือ File ให้อตัโนมตัิ และเอกสารดงักลา่วก็จะเข้ามาเรียงในตารางเอกสารประกอบการแตง่ตัง้ (ตามรูปด้านลา่งนี)้ 

 
 
ท าการ Upload File เอกสารอื่นๆ ตอ่ไปจนแล้วเสร็จ จึงคลกิ Close 

 
ซึง่เอกสารประกอบการขอแตง่ตัง้มีดงันี ้
กรณีขอขึน้ทะเบียนเป็น Trader ตลาด Equity & Bond  

กรณีไม่เคยมี Trader ID มาก่อน (New Trader)  
1. รูปถ่าย     
2. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ Passport  (กรณีที่เป็นชาวตา่งชาต)ิ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ Work Permit (กรณีที่เป็นชาวตา่งชาต)ิ 
4. ส าเนาวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป หรือ  ใบรับรองการท างานจากบริษัทหลกัทรัพย์ (ต้องเป็น

พนกังานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทสมาชิกที่ปฏิบตัิงานในฝ่ายหลกัทรัพย์เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 3 ปีติดตอ่กนั) 
หรือ ใบผา่นการอบรมหรือการทดสอบหลกัสตูรเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานในตลาดหลกัทรัพย์ หรือระบบและ
การปฏิบตัิงานในตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ตลาดหลกัทรัพย์ หรือสถาบนัอบรมที่ตลาดหลกัทรัพย์เห็นชอบเป็นผู้จดั
ขึน้ 
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และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ดังน้ี  
5. ใบเปลีย่นแปลงค าน าหน้าช่ือ  เอกสารที่ต้อง Upload เช่น 

 ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปลีย่นค าน าหน้าช่ือ แตไ่มไ่ด้เปลีย่นนามสกลุ)  
 ใบค าขอให้เขตเปลีย่นค าน าหน้าช่ือให้ โดยน าใบแจ้งเกิดของลกูไปแจ้ง 
 ใบค าขอเปลีย่นค าน าหน้าช่ือจาก “นาง” เป็น “นางสาว” หรือ จาก “นางสาว” เป็น “นาง” 

6. ใบเปลีย่นช่ือ / นามสกลุ เอกสารที่ต้อง Upload เช่น 
 ใบเปลีย่นช่ือ (ทกุครัง้ที่เปลีย่นช่ือ) 
 ใบเปลีย่นนามสกลุ  แล้วแตก่รณี ดงันี ้

 ใบเปลีย่นนามสกลุของตนเอง (กรณีเจ้าตวัเปลีย่นนามสกลุเอง) 

 ใบเปลีย่นนามสกลุของบิดา (กรณีเปลีย่นนามสกลุตามบิดา) 

 ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปลีย่นนามสกลุตามสาม)ี 

 ทะเบียนหยา่ (กรณีหยา่แล้วกลบัมาใช้นามสกลุเดิมของตนเอง) 

 ใบเปลีย่นนามสกลุจากของบิดาไปใช้นามสกลุมารดา หรือเปลีย่นจากนามสกลุมารดามาใช้
นามสกลุของบิดา 

 ทะเบียนรับบตุรบญุธรรม (กรณีเปลีย่นนามสกลุตามพอ่แมบ่ญุธรรม) 
7. เอกสารอื่น ๆ  เช่น ใบพิสจูน์สญัชาต ิเป็นต้น  

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

 
กรณีขอขึน้ทะเบียนเป็น Trader ตลาด TFEX  

กรณีไม่เคยมี Trader ID มาก่อน (New Trader)  
1. รูปถ่าย     
2. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ Passport  (กรณีที่เป็นชาวตา่งชาต)ิ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ Work Permit (กรณีที่เป็นชาวตา่งชาต)ิ 
4. ส าเนาวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป หรือ หนงัสอืรับรองประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานในธุรกิจ

หลกัทรัพย์หรือธุรกิจที่เก่ียวข้องอยา่งน้อย 3 ปีติดตอ่กนั  
5. ส าเนาหลกัฐานการผา่นการอบรมหลกัสตูร “แนวทางปฏิบตัิที่เก่ียวข้องกบัตราสารอนพุนัธ์ (DRG)” หรือ 

“DRG-Gold Futures” (ส าหรับการขอแตง่ตัง้เพื่อซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อ้างอิงกบัทองค าเทา่นัน้) 
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 (อบรมในวนัที่ 28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.
2550 และ29 ก.ย.2550 เทา่นัน้)  หรือ 

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

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

 
และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ดังน้ี  
6. ใบเปลีย่นแปลงค าน าหน้าช่ือ  เอกสารที่ต้อง Upload เช่น 

 ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปลีย่นค าน าหน้าช่ือ แตไ่มไ่ด้เปลีย่นนามสกลุ)  
 ใบค าขอให้เขตเปลีย่นค าน าหน้าช่ือให้ โดยน าใบแจ้งเกิดของลกูไปแจ้ง 
 ใบค าขอเปลีย่นค าน าหน้าช่ือจาก “นาง” เป็น “นางสาว” หรือ จาก “นางสาว” เป็น “นาง” 

7. ใบเปลีย่นช่ือ / นามสกลุ เอกสารที่ต้อง Upload เช่น 
 ใบเปลีย่นช่ือ (ทกุครัง้ที่เปลีย่นช่ือ) 
 ใบเปลีย่นนามสกลุ  แล้วแตก่รณี ดงันี ้

 ใบเปลีย่นนามสกลุของตนเอง (กรณีเจ้าตวัเปลีย่นนามสกลุเอง) 

 ใบเปลีย่นนามสกลุของบิดา (กรณีเปลีย่นนามสกลุตามบิดา) 

 ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปลีย่นนามสกลุตามสาม)ี 

 ทะเบียนหยา่ (กรณีหยา่แล้วกลบัมาใช้นามสกลุเดิมของตนเอง) 

 ใบเปลีย่นนามสกลุจากของบิดาไปใช้นามสกลุมารดา หรือเปลีย่นจากนามสกลุมารดามาใช้
นามสกลุของบิดา 

 ทะเบียนรับบตุรบญุธรรม (กรณีเปลีย่นนามสกลุตามพอ่แมบ่ญุธรรม) 
8. เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบพิสจูน์สญัชาต ิเป็นต้น  

 
กรณีเคยมี  Trader ID ตลาด TFEX หรือ ตลาด Equity & Bond มาก่อน Upload เพียง 3 รายการ คือ 
1. รูปถ่าย  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit 
3. ส าเนาหลกัฐานการผา่นการอบรมหลกัสตูร “แนวทางปฏิบตัิที่เก่ียวข้องกบัตราสารอนพุนัธ์ (DRG)” หรือ 

“DRG-Gold Futures” (ส าหรับการขอแตง่ตัง้เพื่อซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อ้างอิงกบัทองค าเทา่นัน้) s
หรือแล้วแตก่รณีตามตารางข้างต้น 

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

     - หากเอกสารประเภทเดียวกนัมีมากกวา่ 1 แผน่ จะต้องรวมไว้ใน File เดียวกนั เช่น Transcript หากมี 2 แผน่  จะต้อง
ท าให้อยู ่File เดียวกนั ยกเว้น ใบเปลีย่นแปลงช่ือ / นามสกลุ ให้แยก File มา  

    -  File ที่จะ Upload จะต้องมีขนาดไมเ่กิน 1.5 MB.  
           

1.1.5 เมื่อกรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน  และ Upload File เรียบร้อยแล้ว จะมีปุ่ มด้านลา่งหน้าจอ 4 ปุ่ ม ให้ด าเนินการ
แล้วแตก่รณี ดงันี ้

 
 

 เลอืกปุ่ ม Save เมื่อต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ ระบบจะถามวา่ “ต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบหรือไม?่” ตอบ OK 
เพื่อบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ และระบบจะแจ้งวา่  “บนัทกึข้อมลูเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที่ Menu 
Report “ ซ่ึงหากเลือกปุ่ ม Save แลว้ จะตอ้ง Submit to SET  อีกครัง้หน่ึงเพือ่น าส่งข้อมูลค าขอต่อ ตลท. 

 เลอืกปุ่ ม Submit to SET เมื่อต้องการ Save ข้อมลูเข้าระบบ และน าสง่ข้อมลูค าขอตอ่ ตลท . ในคราวเดียวกนั ระบบ
จะถามวา่ “ต้องการยื่นแบบค าขอตอ่ ตลท .หรือไม?่” หาก OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ยื่นแบบค าขอเรียบร้อย
แล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที ่Menu Report?”  

 เลอืกปุ่ ม Cancel Request เมื่อต้องการยกเลกิค าขอนัน้ ระบบจะแจ้งเตือนวา่ “แบบค าขอจะถกูลบออกจากระบบ
อยา่งถาวร ทา่นต้องการจะด าเนินการตอ่หรือไม”่ เมื่อกด OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ท าการลบค าขอออกจากระบบ
เรียบร้อยแล้ว” ซึง่ระบบจะลบค าขอนัน้ๆ ออกจากระบบเป็นการถาวร  
หมายเหตุ : หากบริษัทต้องการเข้าไปค้นหาข้อมลูของบคุคลที่ถกูยกเลกิค าขอไปแล้ว ระบบ จะแสดงข้อมลูค าขอ
ดงักลา่ว โดยมีสถานะแจ้งวา่ “Cancelled by....(Trader, Broker, SET)  จนกวา่ ตลท .จะลบค าขอดงักลา่วออกจาก
ระบบ  บริษัทจึงจะกรอกข้อมลูค าขอของบคุคลดงักลา่วได้อีก 

 เลอืกปุ่ ม Clear เมื่อต้องการล้างข้อความในหน้าจอค าขอทัง้หมด 
 สัง่พิมพ์หนงัสอืขอแตง่ตัง้ฯ (Equity & Bond)(ตวัอยา่งตามเอกสารแนบ1) หรือแบบค าขอแตง่ตัง้ฯ (TFEX)  (ตวัอยา่ง

ตามเอกสารแนบ 5) และค ารับรองของพนกังานผู้ที่บริษัทจะขอขึน้ทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่รับอนญุาต [ตวัอยา่งตาม
เอกสารแนบ 1.1, 1.2 (ตลาด Equity & Bond) และตวัอยา่งตามเอกสารแนบ 5.1,  5.2 (ตลาด TFEX] ที่ Menu 
Report และน าสง่ฉบับจริงทีล่งนาม และประทบัตราบริษัทแลว้ (ตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสือรบัรอง หรือหนงัสือมอบ
อ านาจของบริษัท) มายงัฝ่ายปฏิบติัการซ้ือขาย ชัน้ 12 อาคารตลาดหลกัทรพัย์ (ยงัไม่ตอ้งช าระเงินค่าธรรมเนียม โดย
ตลาดหลกัทรพัย์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ซ่ึงจะเรียกเก็บ ณ ตน้เดือนถดัไป) 

 
1.2  การยืน่ค าขอให้ตลาดหลักทรัพย์ (Submit to SET) หลังจากทีพ่นักงานกรอกข้อมูลค าขอแต่งต้ังตนเองเข้ามาใน

ระบบ สมาชิกจะต้องด าเนินการตอ่ได้ 2 วิธี ดงันี ้
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 วิธีที่ 1   
 เลอืก Menu Request  New Trader Request 
 กรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน/Passport No. ของพนกังานท่ีสมาชิกจะยื่นค าขอเป็น Trader ซึง่หาก

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

 
 

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

 วิธีที่ 2  เลอืก Menu Submit to SET  แล้วค้นหารายช่ือบคุคลที่ต้องการ  คลกิ More แล้วคลกิปุ่ ม Submit to SET  
(ด้านลา่ง)  ซึง่ทา่นสามารถดวูิธีการใช้งาน Menu ดงักลา่วในหน้า 30 

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

 ใช้ในกรณียื่นค าขอขึน้ทะเบียน Trader ID กลางของบริษัท (Designated Trader ID) เช่น Internet ทัว่ไป, Internet สถาบนั
DMA และ ASEAN TERM (ใช้ส าหรับซือ้ขายหลกัทรัพย์ในโครงการ  ASEAN Trading Link) เป็นต้น ใช้ส าหรับ Update/แก้ไข และ
ยกเลกิแบบค าขอขึน้ทะเบียน Trader ID กลางตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้ันตอนการยืน่ค าขอส าหรับ Designated Trader ID มีดังน้ี 
1. เลอืก Menu Request  Designated Trader Request 
 

 
คลกิเลอืกวา่จะขอ Trader ID กลางประเภทใด แล้วเลอืกปุ่ ม Ok 

หน้าจอ Equity & Bond 
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2. เข้าสูห่น้าจอ Designated Trader Request ระบบจะแสดง หมายเลขอ้างอิงส าหรับการค้นหา และช่ือ Designated Trader ที่
ขอโดยอตัโนมตั ิตามรูปด้านลา่งนี ้

 
 
3. กรอกข้อมูลวันที่ต้องการใช้ Trader ID และข้อมูลผู้ประสานงานอย่างน้อย 1 คน 
4. เมื่อกรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วจะมีปุ่ มด้านลา่งหน้าจอ 4 ปุ่ ม ให้ด าเนินการแล้วแตก่รณี ดงันี ้

 
 เลอืกปุ่ ม Save เมื่อต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ ระบบจะถามวา่ “ต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบหรือไม?่” ตอบ OK 

เพื่อบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ และระบบจะแจ้งวา่  “บนัทกึข้อมลูเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที่ Menu 
Report “  ซ่ึงหากเลือกปุ่ ม Save แลว้จะตอ้ง Submit to SET อีกครัง้หน่ึงเพือ่น าส่งข้อมูลค าขอต่อ ตลท. 

 เลอืกปุ่ ม Submit to SET เมื่อต้องการ Save ข้อมลูเข้าระบบ และน าสง่ข้อมลูค าขอตอ่ ตลท . ในคราวเดียวกนั ระบบ
จะถามวา่ “ต้องการยื่นแบบค าขอตอ่ ตลท .หรือไม?่” หาก OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ยื่นแบบค าขอเรียบร้อย
แล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที ่Menu Report?”  

 เลอืกปุ่ ม Cancel Request เมื่อต้องการยกเลกิค าขอนัน้ ระบบจะแจ้งเตือนวา่ “แบบค าขอจะถกูลบออกจากระบบ
อยา่งถาวร ทา่นต้องการจะด าเนินการตอ่หรือไม”่ เมื่อกด OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ท าการลบค าขอออกจากระบบ
เรียบร้อยแล้ว” ซึง่ระบบจะลบค าขอนัน้ๆ ออกจากระบบเป็นการถาวร  
หมายเหตุ : หากบริษัทต้องการเข้าไปค้นหาข้อมลูค าขอที่ถกูยกเลกิไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อมลูค าขอดงักลา่ว โดยมี
สถานะแจ้งวา่ “Cancelled by....(Trader, Broker, SET)  จนกวา่ ตลท.จะลบค าขอดงักลา่วออกจากระบบ  บริษัทจึง
จะกรอกข้อมลูค าขอดงักลา่วได้อีก 

 เลอืกปุ่ ม Clear เมื่อต้องการล้างข้อความในหน้าจอค าขอทัง้หมด 
 สัง่พิมพ์ “หนงัสอืขอขึน้ทะเบียน  Designated Trader ID” (ตวัอยา่งตามเอกสารแนบ 2)  ที่ Menu Report  และน าสง่

ฉบับจริงทีผู่มี้อ านาจลงนามของบริษัทลงนามและประทบัตราบริษัท (ตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสือรบัรอง หรื อหนงัสือมอบ
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อ านาจของบริษัท) มายงัฝ่ายปฏิบติัการซ้ือขาย ชัน้ 12 อาคารตลาดหลกัทรพัย์ (ยงัไม่ตอ้งช าระเงินค่าธรรมเนียม โดย
ตลาดหลกัทรพัย์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ซ่ึงจะเรียกเก็บ ณ ตน้เดือนถดัไป) 
 

3. Menu Change Request (ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าหน้าที่รับอนุญาต) 
   ใช้ส าหรับยื่นค าขอ Update/แก้ไข ยกเลกิ ค าขอเปลีย่นแปลงข้อมลูของเจ้าหน้าที่รับอนญุาตของบริษัท ซึง่หากเป็นบคุคลที่
มี Trader ID ทัง้ตลาด Equity & Bond และตลาด TFEX สามารถยื่นค าขอที่ตลาดใดก็ได้  ระบบจะ Update ข้อมลูให้ทัง้ 2 ตลาด 

 

ขัน้ตอนการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าหน้าที่ รับอนุญาต (Trader) มีดังนี ้
 

1. เลอืก Menu Request  Change Request 
 

 
 

 
 
2. กรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน/Passport No. ของพนกังานท่ีบริษัทจะขอเปลีย่นแปลงข้อมลู ซึง่หากบคุคลดงักลา่ว

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

หน้าจอ Equity & Bond 

หน้าจอ TFEX 



 25 

 
 
4. คลกิ  เลอืกหวัข้อที่ต้องการเปลีย่นแปลงข้อมลู แล้วแก้ไข/เปลีย่นแปลงข้อมลูตามที่ต้องการ ซึง่สามารถเลอืกได้มากกวา่ 1 ข้อ 
5. Upload File เอกสารประกอบการขอเปลีย่นแปลงข้อมลู (เฉพาะการเปลีย่นแปลง Field ค าน าหน้าช่ือ,ช่ือ และ /หรือ นามสกลุ 

เทา่นัน้) โดยคลกิที่ปุ่ ม Upload เลอืกรายช่ือเอกสารท่ีต้องการ  Browse File ของเอกสารตามรายช่ือที่เลอืก คลกิที่
ปุ่ ม Upload  File เอกสารท่ีเลอืกจะเข้ามาเรียงในตารางเอกสารประกอบการขอเปลีย่นแปลงข้อมลู  (ซึง่วิธีการ Upload จะ
เหมือนการ Upload เอกสารในค าขอแตง่ตัง้ตามข้อ 1.1.4 หน้า 17 ทกุประการ)  

การเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลแต่ละ Field จะต้อง Upload File เอกสารที่แตกต่างกันแล้วแต่กรณี ดังนี ้
 เปลีย่นแปลงค าน าหน้าช่ือ เช่น 

 ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปลีย่นค าน าหน้าช่ือ แตไ่มไ่ด้เปลีย่นนามสกลุ)  
 ใบค าขอให้เขตเปลีย่นค าน าหน้าช่ือ โดยน าใบแจ้งเกิดของลกูไปแจ้ง 
 ใบค าขอเปลีย่นค าน าหน้าช่ือจาก “นาง” เป็น “นางสาว” หรือ จาก “นางสาว” เป็น “นาง” 

 เปลีย่นแปลงช่ือ Upload File เอกสาร 
 ใบเปลีย่นช่ือ  

             เปลีย่นแปลงนามสกลุ เช่น  
 ใบเปลีย่นนามสกลุของตนเอง (กรณีเจ้าตวัเปลีย่นนามสกลุเอง) 
 ใบเปลีย่นนามสกลุของบิดา (กรณีเปลีย่นนามสกลุตามบิดา) 
 ใบเปลีย่นนามสกลุจากของบิดาไปใช้นามสกลุมารดา หรือเปลีย่นจากนามสกลุมารดามาใช้

นามสกลุของบิดา 
 ทะเบียนสมรส (กรณีแตง่งานแล้วเปลีย่นนามสกลุตามสาม)ี 
 ทะเบียนหยา่ (กรณีหยา่แล้วกลบัมาใช้นามสกลุเดิมของตนเอง) 
 ทะเบียนรับบตุรบญุธรรม (กรณีเปลีย่นนามสกลุตามพอ่แมบ่ญุธรรม) 

 เปลีย่นแปลงช่ือ และนามสกลุ   
 ใบเปลีย่นช่ือ  
 ใบเปลีย่นนามสกลุ (เอกสารข้างใน File แล้วแตก่รณีตามรายการเปลีย่นนามสกลุข้างต้น) 
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 เปลีย่นแปลงส านกังานสาขา (ไมต้่องแนบเอกสาร) 
 เปลีย่นแปลงที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 เปลีย่นแปลงที่อยูปั่จจบุนั  (ไมต้่องแนบเอกสาร) 
 เปลีย่นแปลง Field “เป็น Trader ในตลาด” เช่น เปลีย่นจาก Equity เป็น Bond หรือ Both (ไมต้่องแนบเอกสาร) 

6. เมื่อกรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน และ  Upload File เรียบร้อยแล้วจะมีปุ่ มด้านลา่งหน้าจอ 4 ปุ่ ม ให้ด าเนินการแล้วแตก่รณี ดงันี ้
 

 
 เลอืกปุ่ ม Save เมื่อต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ ระบบจะถามวา่ “ต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบหรือไม?่” ตอบ OK 

เพื่อบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ และระบบจะแจ้งวา่  “บนัทกึข้อมลูเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที่ Menu 
Report “  ซ่ึงหากเลือกปุ่ ม Save แลว้จะตอ้ง Submit to SET อีกครัง้หน่ึงเพือ่น าส่งข้อมูลค าขอต่อ ตลท. 

 เลอืกปุ่ ม Submit to SET เมื่อต้องการ Save ข้อมลูเข้าระบบ และน าสง่ข้อมลูค าขอตอ่ ตลท . ในคราวเดียวกนั ระบบ
จะถามวา่ “ต้องการยื่นแบบค าขอตอ่ ตลท .หรือไม?่” หาก OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ยื่นแบบค าขอเรียบร้อย
แล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที ่Menu Report?”  

 เลอืกปุ่ ม Cancel Request เมื่อต้องการยกเ ลกิค าขอนัน้ ระบบจะแจ้งเตือนวา่ “แบบค าขอจะถกูลบออกจากระบบ
อยา่งถาวร ทา่นต้องการจะด าเนินการตอ่หรือไม่” เมื่อกด OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ท าการลบค าขอออกจากระบบ
เรียบร้อยแล้ว” ซึง่ระบบจะลบค าขอนัน้ๆ ออกจากระบบเป็นการถาวร  
หมายเหตุ : หากบริษัทต้องการเข้าไปค้นหาข้อมลูค าขอที่ถกูยกเลกิไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อมลูค าขอดงักลา่ว โดยมี
สถานะแจ้งวา่ “Cancelled by....(Trader, Broker, SET)  จนกวา่ ตลท.จะลบค าขอดงักลา่วออกจากระบบ  บริษัทจึง
จะกรอกข้อมลูค าขอดงักลา่วได้อีก 

 เลอืกปุ่ ม Clear เมื่อต้องการล้างข้อความในแบบฟอร์มค าขอทัง้หมด  
 สัง่พิมพ์ “หนงัสอืขอเปลีย่นแปลงช่ือ/ช่ือสกลุฯ (ตลาด Equity and Bond) (ตวัอยา่งตามเอกสารแนบ 3) หรือแบบค า

ขอเปลีย่นแปลงฯ (ตลาด TFEX) (ตวัอยา่งตามเอกสารแนบ 6)”  ที่ Menu Report  ซ่ึงสมาชิกจะต้องส่ังพิมพ์
แบบฟอร์มดังกล่าว เฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือนามสกุลเท่าน้ัน และน าสง่ฉบับจริงทีผู่มี้อ านาจลง
นามของบริษัทลงนามและประทบัตราบริษัท (ตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสือรบัรอง หรือหนงัสือมอบอ านาจของบริษัท) มายงั
ฝ่ายปฏิบติัการซ้ือขาย ชัน้ 12 อาคารตลาดหลกัทรพัย์ 
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4. Menu Inactive Trader Request (ยื่นค าขอเพิกถอนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต) 
ใช้ส าหรับเพิกถอน Trader ของบริษัท (เฉพาะบคุคลที่ Active อยูใ่นบริษัทสมาชิกนัน้ๆ เทา่นัน้ ) และสมาชิกสามารถ 

Update/แก้ไข และ Cancel Request ข้อมลูการยื่นค าขอดงักลา่วได้ โดยหน้าจอจะมีลกัษณะดงันี ้
 

1. เลอืก Menu Request  Inactive Trader Request 

 
 

 
 
2. กรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน/Passport No. ของพนกังานท่ีบริษัทต้องการเพิกถอน ซึง่หากบคุคลดงักลา่วเป็น 

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

นัน้ ตามรูปด้านลา่งนี ้

หน้าจอ Equity & Bond 

หน้าจอ TFEX 
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4. กรอกรายละเอียดในช่อง “ลาออกจากบริษัทมีผลตัง้แต่วันที”่ และระบุความผิดความเสียหาย (หากม)ี [เฉพาะตลาด 

Equity & Bond เท่านัน้] 
5. เมื่อกรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วจะมีปุ่ มด้านลา่งหน้าจอ 4 ปุ่ ม ให้ด าเนินการแล้วแตก่รณี ดงันี ้

 
 

 เลอืกปุ่ ม Save เมื่อต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ ระบบจะถามวา่ “ต้องการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบหรือไม?่” ตอบ OK เพื่อ
บนัทกึข้อมลูเข้าระบบ และระบบจะแจ้งวา่ “บนัทกึข้อมลูเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที ่Menu Report “  
ซ่ึงหากเลือกปุ่ ม Save แลว้จะตอ้ง Submit to SET อีกครัง้หน่ึงเพือ่น าส่งข้อมูลค าขอต่อ ตลท. 

 เลอืกปุ่ ม Submit to SET เมื่อต้องการ Save ข้อมลูเข้าระบบ และน าสง่ข้อมลูค าขอตอ่ ตลท. ในคราวเดียวกนั ระบบจะถาม
วา่ “ต้องการยื่นแบบค าขอตอ่ ตลท .หรือไม่?” หาก OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ยื่นแบบค าขอเรียบร้อยแล้ว สามารถ
พิมพ์รายงานได้ที ่Menu Report?”  
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 เลอืกปุ่ ม Cancel Request เมื่อต้องการยกเลกิค าขอนัน้ ระบบจะแจ้งเตือนวา่ “แบบค าขอจะถกูลบออกจากระบบอยา่ง
ถาวร ทา่นต้องการจะด าเนินการตอ่หรือไม่” เมื่อกด OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ท าการลบค าขอออกจากระบบเรียบร้อย
แล้ว” ซึง่ระบบจะลบค าขอนัน้ออกจากระบบเป็นการถาวร  
หมายเหตุ : หากบริษัทต้องการเข้าไปค้นหาข้อมลูค าขอที่ถกูยกเลกิไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อมลูค าขอดงักลา่ว โดยมี
สถานะแจ้งวา่ “Cancelled by....(Trader, Broker, SET)  จนกวา่ ตลท .จะลบค าขอดงักลา่วออกจากระบบ  บริษัทจึงจะ
กรอกข้อมลูค าขอดงักลา่วได้อีก 

 เลอืกปุ่ ม Clear เมื่อต้องการล้างข้อความในแบบฟอร์มค าขอทัง้หมด 
 สัง่พิมพ์ “หนงัสอืขอเพิกถอนเจ้าหน้าที่รับอนญุาตออกจากระบบซือ้ขายหลกัทรัพย์” (ตลาด Equity & Bond ตวัอยา่งตาม

เอกสารแนบ 4) หรือแบบค าขอเพิกถอนฯ (ตลาด TFEX ตวัอยา่งตามเอกสารแนบ 7) ที่ Menu Report และน าสง่ฉบับจริง
ทีผู่มี้อ านาจลงนามของบริษัทลงนามและประทบัตราบริษัท (ตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสือรบัรอง หรือหนงัสือมอบอ านาจของ
บริษัท) มายงัฝ่ายปฏิบติัการซ้ือขาย ชัน้ 12 อาคารตลาดหลกัทรพัย์ 

 
5. Menu Authorized Person (รายช่ือผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทส าหรับแสดงในแบบค าขอ) 

 ใช้ในกรณีเพิ่มรายช่ือ , แก้ไข/เปลีย่นแปลง  และก าหนดรายช่ือผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท  (Authorized Person) ที่จะให้
ปรากฏช่ือในแบบค าขอตา่งๆ เพื่อสัง่พิมพ์จากระบบโดยอตัโนมตัิ เพื่อให้ผู้มีอ านาจลงนามดงักลา่วลงนาม โดยจะต้องก าหนดรายช่ือ
ผู้มีอ านาจลงนามทัง้ 2 ตลาด ซึง่มีหน้าจอการใช้งานเหมือนกนั ดงันี ้
 
 เลอืก Menu Request  Authorized Person 

 
 
1. กรอกข้อมลูรายช่ือผู้มีอ านาจลงนามให้ครบถ้วน  (กรอกได้มากที่สดุ 10 คน)  
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2. หากต้องการให้บคุคลใดปรากฏช่ือในแบบค าขอทกุประ เภท ให้คลกิ  Yes ใน Field ใช้ส าหรับแสดงในแบบค าขออตัโนมตัิ 
(ก าหนดได้มากที่สดุ 2 คน) 

3. คลกิปุ่ ม Add to list รายช่ือของบคุคลที่กรอกจะปรากฏในตาราง ดงันี ้

 
 
4. หากต้องการเปลีย่นแปลง หรือแก้ไขข้อมลูของบคุคลใดในตาราง ให้คลกิปุ่ ม Edit ด้านหลงัช่ือของบคุคลนัน้ แล้ว เปลีย่นแปลง

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

จะ Confirm วา่ “บนัทกึข้อมลูเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว?”  
ทัง้นีส้มาชิกจะต้องน าส่งส าเนาหนังสือรับรอง หรือหนังสือมอบอ านาจที่ส าเนามาจากฉบับจริง (ฉบับที่ติด

อากรแสตมป์) มาให้ตลาดหลักทรัพย์ และหากมีการเป ลี่ยนแปลงผู้มีอ านาจลงนาม ดังกล่าว สมาชิกจะต้องน าส่งส าเนา
เอกสารการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาให้ตลาดหลักทรัพย์ด้วย 

 
Menu Submit to SET (ยื่นแบบค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์)  

 ใช้ส าหรับค้นหาค าขอประเภทตา่งๆ ท่ีมีสถานะ  Waiting (Save ค้างไว้ในระบบ ยงัไมไ่ด้ Submit to SET) เพื่อน าสง่ค าขอ
เหลา่นัน้ไปยงั ตลท. โดยมีวิธีการใช้งาน ดงันี ้  

 เลอืก Menu Submit to SET ปรากฏหน้าจอตามรูปด้านลา่งนี ้
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 ค้นหาข้อมลูค าขอตาม Field ที่ต้องการ และก าหนดเง่ือนไขการเรียงล าดบัข้อมลู คลกิปุ่ ม Search  แล้วข้อมลูของบคุคลที่
ต้องการค้นหาจะปรากฏที่ตารางแสดงผลด้านลา่งหน้าจอตามตวัอยา่งด้านลา่งนี ้   

 

 
 
 

 หากต้องการพิมพ์ข้อมลูตามตารางแสดงผลให้คลกิที่ปุ่ ม  ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมลูในตารางเพิ่มเติมใน
สว่นของค าน าหน้าช่ือ และช่ือ-สกลุภาษาองักฤษ  และสามารถพิมพ์ข้อมลูดงักลา่วออกมาได้ในรูปแบบ Report  ได้ 

 หากต้องการ Export ข้อมลูตามตารางแสดงผลไปยงัโปรแกรม Excel ให้คลิกที่ปุ่ ม  ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดง
ข้อมลูในตารางเพิ่มเติมในสว่นของค าน าหน้าช่ือ และช่ือ -สกลุภาษาองักฤษอยูใ่นโปรแกรม Excel  แลวั Save เปลีย่น
นามสกลุเป็น .xls   

 หากต้องการดรูายละเอียดค าขอของบคุคลใดให้คลกิ More ในช่องรายละเอียดด้านหลงัช่ือบคุคลนัน้ในตารางแสดงผล  
 ปรากฏหน้าจอค าขอตามประเภทค าขอที่เลอืกของบคุคลดงักลา่ว พร้อมเอกสารที่ Upload  เข้ามา ตามตวัอยา่งดงันี ้
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 ตรวจสอบรายละเอียดความถกูต้อง ครบถ้วน ของข้อมลูทัง้ในค าขอ  และ Upload File  
 เลอืกปุ่ ม Submit to SET ระบบจะถามวา่ “ต้องการยื่นแบบค าขอตอ่ ตลท.หรือไม่?” หาก OK ระบบจะ Confirm วา่ “ได้ยื่น

แบบค าขอเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ที ่Menu Report?”  
 เลอืกปุ่ ม Close เมื่อต้องการออกจากหน้าจอนี ้

 

Menu Inquiry (ค้นหาข้อมูล และสถานะค าขอ) 
 ใช้ส าหรับค้นหาข้อมลูการยื่นค าขอเก่ียวกบัทะเบียน Trader ของบริษัททัง้หมดทกุสถานะค าขอ คือ  Waiting (Save ไว้ใน
ระบบ แต่ยงัไม ่Submit to SET) และค าขอที่ Submit to SET แล้ว คือ  สถานะ Received, Processing, Pending, Approved, 
Disapproved, Cancelled by ....... (Trader, broker, SET แล้วแตก่รณี) 
  
ขัน้ตอนการใช้งาน Menu Inquiry มีดังนี ้ 

 เลอืก Menu Inquiry 

 ค้นหาข้อมลูค าขอตาม Field ที่ต้องการ คลกิปุ่ ม   Search  แล้วข้อมลูของบคุคลที่ต้องการค้น หาจะปรากฏที่ตารางแสดงผล
ด้านลา่งตามรูปนี ้ 

 

 หากต้องการพิมพ์ข้อมลูตามตารางแสดงผลให้คลกิที่ปุ่ ม  ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมลูในตารางเพิ่มเติมในส่วน
ของค าน าหน้าช่ือ และช่ือ-สกลุภาษาองักฤษ และสามารถพิมพ์ข้อมลูดงักลา่วออกมาได้ในรูปแบบ Report 

 หากต้องการ Export ข้อมลูตามตารางแสดงผลไปยงัโปรแกรม Excel ให้คลกิที่ปุ่ ม  ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดง
ข้อมลูในตารางเพิ่มเติมในสว่นของค าน าหน้าช่ือ และช่ือ -สกลุภาษาองักฤษอยูใ่นโปรแกรม Excel แล้ว Save เปลีย่นนามสกลุ
ของ File เป็น .xls   

 ดทูี่ Column สถานะค าขอ หากเป็นสถานะ Approved หมายถึง ตลท . อนมุตัิค าขอนัน้แล้ว  และระบบจะแจ้ง Trader  ID 
(Column Trd ID) และ วนัท่ีมีผลในระบบซือ้ขาย (Column Eff. Date) ให้ทราบ 

 หากต้องการดู รายละเอียดค าขอของบคุคลใดให้คลกิ  More ในช่องรายละเอีย ดด้านหลงัช่ือบคุคลนัน้  จะปรากฏหน้าจอตาม
ประเภทค าขอของบคุคลที่เลอืก พร้อมแสดงสถานะค าขอ ตามตวัอยา่งดงันี ้
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ซึง่ข้อมลูสถานะของทกุค าขอจะมีความหมาย ดงันี ้ 
สถานะค าขอ ความหมายของสถานะค าขอ 
Waiting Save ค าขอค้างไว้ในระบบ ยงัไมไ่ด้ Submit to SET (ยงัไมไ่ด้น าสง่ให้ ตลท.) 
Received ตลท. ได้รับค าขอแล้ว   
Processing อยูร่ะหวา่งตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร หรือข้อขดัข้องตา่งๆ (โดยหากขาดเอกสาร หรือมีข้อขดัข้อง

ประการใด ตลท.จะแจ้งผา่นระบบ เพื่อให้สมาชิกทราบ และด าเนินการแก้ไข หรือ Upload เอกสารที่ขาดเข้ามา
ในระบบ) 

Pending อยูร่ะหวา่งพิจารณาคณุสมบตัิของผู้ยื่นค าขอ (Status นีจ้ะไมส่ามารถแก้ไข/เปลีย่นแปลงข้อมลูได้อีก) 
Approved อนมุตัิค าขอ [โดยจะแจ้ง Trader ID และวนัท่ีมีผลในระบบซือ้ขาย (Effective Date) ให้ทราบ] 
Disapproved ไมอ่นมุตัิการขึน้ทะเบียน  โดยจะแจ้งเหตผุลให้ทราบด้วย 
Cancelled by …. ยกเลกิการยื่นค าขอ (โดยจะแจ้งวา่ค าขอนัน้ถกูยกเลกิโดย Trader, Broker หรือ ตลาดหลกัทรัพย์) 

 หากต้องการพิมพ์ “แบบแสดงรายละเอียดประจ าตวัเจ้าหน้าที่รับอนญุาต” ของบคุคลที่เลอืก ให้คลกิที่ปุ่ ม “พิมพ์ข้อมลู Trader” 

ระบบจะแสดง “แบบแสดงรายละเอียดประจ าตวัเจ้าหน้าที่รับอนญุาต ” ของบคุคลดงักลา่ว แล้วคลกิที่ปุ่ ม  หรือ“กดเพื่อ
พิมพ์” ด้านบนขวามือ   

 
Menu Report (พิมพ์แบบค าขอ) 
   เป็นหน้าจอส าหรับค้นหาข้อมลูการยื่นค าขอเก่ียวกบัทะเบียน Trader ของบริษัททัง้หมดที่สง่เข้ามาในระบบ E-Trader  
เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มค าขอตามทีต่ลาดหลกัทรัพย์ก าหนด  
 
ขัน้ตอนการใช้งาน Menu Report มีดังนี ้
1. เลอืก Menu Report 
2. ปรากฏหน้าจอ Report  ดงันี ้

 

หน้าจอ Equity & Bond 
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สว่นหน้าจอ  TFEX จะมีลกัษณะการท างานเหมือนหน้าจอ Equity & Bond ทกุอยา่ง แตจ่ะเพิ่ม Field ส าหรับค้นหาเพิ่มเติม ตามรูป
ด้านลา่งนี ้ 

 
 
3. ค้นหาข้อมลูค าขอตาม Field ที่ต้องการ คลกิปุ่ ม  Search  ข้อมลูของบคุคลที่ค้นหาจะปรากฏที่ตารางแสดงผลด้านลา่ง (ตวัอยา่ง

ตามรูปด้านลา่งนี)้ 

 

 
 

4. หากต้องการพิมพ์ข้อมลูตามตารางแสดงผลให้คลกิที่ปุ่ ม  ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมลูในตารางเพิ่มเติมในสว่น
ของค าน าหน้าช่ือ และช่ือ-สกลุภาษาองักฤษ และสามารถพิมพ์ข้อมลูดงักลา่วออกมาได้ในรูปแบบ Report 

5. หากต้องการ Export ข้อมลูตามตารางแสดงผลไปยงัโปรแกรม Excel ให้คลกิที่ปุ่ ม  ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดง
ข้อมลูในตารางเพิ่มเติมในสว่ นของค าน าหน้าช่ือ และช่ือ -สกลุภาษาองักฤษอยูใ่นโปรแกรม Excel และ Save เปลีย่นนามสกลุ
ของ File เป็น .xls   

หน้าจอ TFEX 
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6. หากต้องการพิมพ์แบบฟอร์มค าขอของบคุคลใดให้คลกิค าวา่  “พิมพ์”  ด้านหลงัช่ือบคุคลนัน้ จะปรากฏแบบฟอร์มตามประเภท
ค าขอของบคุคลที่เลอืก  

7. หากต้องการพิมพ์แบบฟอร์มค าขอนัน้ให้คลกิที่ปุ่ ม “กดเพื่อพิมพ์” ด้านบนขวามือ  
  
 

ประเภทของ Trader ID 

  
Trader ID ของตลาดตราสารทุน และตราสารหน้ี (Equity & Bond) 
 Trader ID ของตลาดตราสารทนุ และตราสารหนี ้(Equity & Bond) ประกอบด้วยตวัเลข 4 หลกั หรือตวัอกัษรภาษาองักฤษ
ตวัพิมพ์ใหญ่ตามด้วยตวัเลข 3 หลกั เช่น 1234, A123 เป็นต้น สามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขายได้ทัง้ตลาดตราสารทนุ และตลาดตราสารหนี ้
 
Trader ID ของตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (TFEX) 

 เจ้าหน้าที่รับอนญุาตของสมาชิกประเภท Full Member จะได้รับหมายเลขประจ าตวัเจ้าหน้าที่รับอนญุาตเป็น DXXXX 
(ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ “D” ตามด้วยตวัเลข 4 หลกั เช่น D1234 เป็นต้น) สามารถปฏิบตัิงานเพื่อซือ้ขายสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าได้ทกุประเภท  

 เจ้าหน้าที่รับอนญุาตของสมาชิกประเภท Gold Related Agent และเจ้าหน้าที่รับอนญุาตที่เป็นพนกังานของ Selling 
Agent ที่ปฏิบตัิงานให้กบัสมาชิก จะได้รับหมายเลขประจ าตวัเจ้าหน้าที่รับอนญุาตเป็น GXXXX (ภาษาองักฤษ
ตวัพิมพ์ใหญ่ “G” ตามด้วยตวัเลข 4 หลกั เช่น G1234, G5678 เป็นต้น) สามารถปฏิบตัิงานเพื่อซือ้ขายได้เฉพาะ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อ้างอิงกบัทองค าเทา่นัน้ 

 
ข้อมูลที่ควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ 

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

 การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมลูค าขอทกุประเภทในระบบ E-Trader ท าได้เฉพาะค าขอทีมี่สถานะค าขอ Waiting, Received และ 
Processing  เท่านัน้ โดยด าเนินการดงันี ้

1. หากยงัไมน่ าสง่ค าขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ (Waiting = Save ข้อมลูไว้ในระบบ แตย่งัไม ่Submit to SET)  
 เข้า Menu Request เลอืก Individual Trader Request หรือ Designated Trader Request หรืออื่นๆ (แล้วแต่

กรณี) แก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมลูที่ต้องการ แล้วคลกิปุ่ ม Save  และด าเนินการตอ่ได้ 2 วิธี ดงันี ้
วิธีที่ 1 : คลกิปุ่ ม Submit to SET ทีด้่านลา่งหน้าจอค าขอนัน้ (Menu Request) หรือ 
วิธีที่ 2  : เลอืก Menu Submit to SET แล้วเลอืกค าขอของบคุคลที่แก้ไขข้อมลูดงักลา่วข้างต้น แล้วคลกิ More จะ
แสดงข้อมลูค าขอของบคุคลนัน้ แล้วคลกิปุ่ ม Submit to SET ทีด้่านลา่งหน้าจอค าขอนัน้ 

 2.   หากน าสง่ค าขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แล้ว (Submit to SET แล้ว = สถานะค าขอเป็น Received และ Processing)  
  เข้า Menu Request เลอืก Individual Trader Request หรือ Designated Trader Request หรืออื่นๆ (แล้วแต ่ 

  กรณี) แก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมลูที่ต้องการ แล้วคลกิปุ่ ม Save   
  หาก ตลท. เปลีย่นสถานะค าขอเป็น Pending แล้ว สมาชิกจะไมส่ามารถแก้ไข หรือเปลีย่นแปลงข้อมลูค าขอในระบบ E-Trader     
        ได้อีก ซึง่หากจ าเป็นต้องแก้ไข/เปลีย่นแปลงท าได้ 2 กรณี คือ  

  หากข้อมลูที่ต้องการแก้ไข เป็นข้อมลูที่จ าเป็น และส าคญัตอ่การพิจารณาของ ตลท. สมาชิกจะต้อง Cancel    
                 Request แล้วสง่ค าขอเข้ามาใหม่ เช่น กรอกเลขที่บตัรประชาชนผิด เป็นต้น 
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 หากข้อมลูที่ต้องการแก้ไขเป็นข้อมลูที่มีสาระส าคญัเลก็น้อย สมาชิกจะต้องน าสง่ข้อมลูที่ต้องการแก้ไขให้ตลาด
หลกัทรัพย์ทาง E-Mail ตลาดหลกัทรัพย์จะด าเนินการแก้ไขข้อมลูดงักลา่ว พร้อมทัง้อนมุตัิค าขอนัน้ๆ  

 การยกเลกิค าขอ (Cancel Request)  
 ค าขอแตง่ตัง้สามารถยกเลกิค าขอเมื่ออยูใ่นสถานะ Waiting, Received และ Processing  
 ค าขอเปลีย่นแปลงข้อมลูฯ และเพิกถอน สามารถยกเลกิค าขอได้ทกุสถานะ ยกเว้น Approve และ  Disapprove 
  กรณีสมาชิกยกเลกิค าขอ (Cancelled Request) แล้วต้องการ ยื่นค าของบคุคลนัน้ใหม่ ทนัที ต้องแจ้งให้ตลาด

หลกัทรัพย์ลบข้อมลูค าขอที่ Cancelled นัน้ออกจากระบบก่อนจึงจะยื่นใหมไ่ด้)   
 ตลาดหลกัทรัพย์จะเก็บข้อมลูค าขอตา่งๆ ไว้ให้สมาชิกค้นหาข้อมลูในระบบย้อนหลงั 5 ปี นบัจากวนัท่ีปัจจบุนั 
 

เอกสารฉบับจริงที่ต้องน าส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ 
ตลาด Equity & Bond 
 กรณีขอแตง่ตัง้บคุคลธรรมดา 

 หนงัสอืขอแตง่ตัง้เจ้าหน้าที่รับอนญุาตในระบบซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตวัอยา่งตามเอกสารแนบ 1 
 ค ารับรองของพนกังานผู้ที่บริษัทจะขอขึน้ทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่รับอนญุาต (Trader) ตวัอยา่งตามเอกสารแนบ 

1.1 และ 1.2 
 กรณีขอขึน้ทะเบียน Trader ID กลาง 

 หนงัสอืขอขึน้ทะเบียน  Designated Trader ID ตวัอยา่งตามเอกสารแนบ 2 
 กรณีขอเปลีย่นแปลงข้อมลู Trader   

 หนงัสอืขอเปลีย่นแปลงช่ือ/ช่ือสกลุของเจ้าหน้าที่รับอนญุาตในระบบการซือ้ขาย ตวัอยา่งตามเอกสารแนบ 3 
 กรณีขอเพิกถอน Trader  

 หนงัสอืขอเพิกถอนเจ้าหน้าที่รับอนญุาตออกจากระบบซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตวัอยา่งตามเอกสารแนบ 4 
 
ตลาด TFEX 
 กรณีขอแตง่ตัง้บคุคลธรรมดา 

 แบบค าขอแตง่ตัง้เจ้าหน้าที่รับอนญุาตในระบบการซือ้ขายของตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ตวัอยา่งตามเอกสาร
แนบ 5 

 ค ารับรองของพนกังานผู้ที่บริษัทจะขอขึน้ทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่รับอนญุาตของตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
ตวัอยา่งตามเอกสารแนบ 5.1 และ 5.2 

 กรณีขอเปลีย่นแปลงข้อมลู Trader   
 แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงช่ือ/ช่ือสกลุของเจ้าหน้าที่รับอนญุาตในระบบการซือ้ขายของตลาดสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหน้า ตวัอยา่งตามเอกสารแนบ 6 
 กรณีขอเพิกถอน Trader  

 แบบค าขอเพิกถอนเจ้าหน้าที่รับอนญุาตในระบบการซือ้ขายของตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ตวัอยา่งตาม
เอกสารแนบ 7 

โดยน าสง่มาที่ฝ่ายปฏิบตัิการซือ้ขาย ชัน้ 12 (ฝ่ังขวามือ) อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โทร.0-2229-2579 
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วิธีการตอบกลับของตลาดหลักทรัพย์ (Equity & Bond Trader และ TFEX Trader) 
ระบบ E-Trader จะสง่ Auto E-Mail แจ้งให้บริษัทสมาชิกทราบทนัทีที่ ตลาดหลกัทรัพย์อนมุตัิค าขอ เก่ียวกบัทะเบียน

เจ้าหน้าที่รับอนญุาตแล้ว เพื่อให้บริษัทสมาชิกเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในระบบ E-Trader ตามตวัอยา่ง ดงันี ้ 
 
ตัวอย่าง  E-Mail ที่บริษัทสมาชิกจะได้รับจากระบบ E-Trader 

 
 
ขัน้ตอนการเข้าตรวจสอบรายละเอียดของในระบบ E-Trader มีดังนี ้ 

 เข้าระบบ E-Trader  

 เลอืก Menu Inquiry 

 ค้นหาข้อมลูค าขอตาม Field ที่ต้องการ คลกิปุ่ ม  Search จะปรากฎข้อมลูของบคุคลที่ต้องการในตารางแสดงผล
ด้านลา่งนี ้

 

 

 ดทูี่ Column “สถานะ” หากแสดงข้อความ “Approved” หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์อนมุตัิค าขอนัน้แล้ว และระบบ
จะแจ้ง Trader  ID (Column Trd ID) และ วนัท่ีมีผลในระบบซือ้ขาย (Column Eff Date) ให้ทราบ 

 หากต้องการดรูายละเอียดค าขอของบคุคลใดให้คลิก๊ More ด้านหลงัช่ือของบคุคลนัน้ จะปรากฎข้อมลูตาม
ด้านลา่งนี ้
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อัตราค่าธรรมเนียมในการขอขึน้ทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต 
 

 เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารหนี ้(Equity & Bond) : คา่ธรรมเนียมการขอขึน้ทะเบียน 
535 บาท ตอ่บคุคลตอ่ครัง้ (รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว)  

 เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (TFEX) : คา่ธรรมเนียมการขอขึน้ทะเบียน 1,040 บาท ตอ่บคุคลตอ่ครัง้       
(รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายแล้ว) โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดงันี ้

 จ านวน VAT รวม 

คา่ธรรมเนียมการขอแตง่ตัง้เจ้าหน้าที่รับอนญุาต 1,000.-  70.-  1,070.-  

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

รวมจ านวนเงนิที่ต้องช าระ   1,040.-  

* หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีการจ่ายเงินตอ่ครัง้ ตัง้แต ่1,000 บาท ขึน้ไป ซึง่สมาชิกจะต้องน าสง่หนงัสอืรับรองหกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายให้ตลาดหลกัทรัพย์ (ฝ่ายการเงินและบญัชี) ด้วย 
 

วิธีการช าระเงนิค่าธรรมเนียม 
 

ตลาดหลกัทรัพย์จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในการขอขึน้ทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนญุาตตลาด Equity & Bond และตลาด TFEX  
เป็นรายเดือน ซึง่เป็นการเรียกเก็บย้อนหลงั โดยมีขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน ดงันี ้

1.   ฝ่ายการเงินและบญัชี ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะสง่ข้อมลูใบแจ้งหนี ้(Invoice) คา่ธรรมเนียมการขอแตง่ตัง้เจ้าหน้าที่รับ   
      อนญุาต (Trader) ของเดือนที่ผา่นมาให้บริษัทสมาชิกทราบทาง E-Mail ที่แจ้งไว้ ภายในสปัดาห์แรกของทกุเดือน  
      โดยแยกใบแจ้งหนีเ้ป็น 2 ตลาด คือ ตลาด Equity & Bond (SET) และตลาด TFEX   
 2.  สมาชิกน าใบแจ้งการช าระเงิน (Bill Payment) ที่แนบมากบัใบแจ้งหนี ้พร้อมเช็ค หรือเงินสด ไปช าระได้ที่ธนาคารตามที่ระบ ุ   
      ทกุสาขาทัว่ประเทศ ในวนัและเวลาท าการ โดยไมต้่องเสยีคา่ธรรมเนียมธนาคาร ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในใบแจ้งหนี ้  
      (Invoice) ตวัอยา่งเช่น ก าหนดให้ช าระภายใน 7 วนั หลงัจากได้รับใบแจ้งหนี ้หากสมาชิกได้รับใบแจ้งหนีใ้นวนัจนัทร์ที ่   
      4 มีนาคม 2556 จะต้องช าระเงินภายใน วนัจนัทร์ที ่11 มีนาคม 2556 เป็นต้น   
3.   กรณีเป็นการช าระคา่ธรรมเนียมในการขอขึน้ทะเบียน TFEX Trader ให้น าสง่หนงัสอืรับรองหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายมาที่ ฝ่าย 

การเงินและบญัชี ชัน้ 8 อาคารตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
4.   ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะสง่ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษีให้สมาชิกทางไปรษณีย์ภายใน 7 วนัหลงัจากได้รับช าระเงิน หรือ   
      หากสมาชิกมีความประสงค์จะมารับด้วยตนเองให้แจ้งความประสงค์มาที ่คณุกนัต์ลลติา ฝ่ายการเงินและบญัชี  
 

รายชื่อผู้ประสานงาน  
 เก่ียวกบัใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ติดตอ่ คณุกนัต์ลลติาโทร. 02-229-2406 
 เก่ียวกบัใบแจ้งหนี ้ติดตอ่ คณุสกุญัญา โทร.02-229- 2475 คณุพิสษิฐ์ โทร. 02-229-2405 และคณุปัทมา โทร.02-229-2415 
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วิธีตรวจสอบรายชื่อ Trader ที่บริษัทยื่นขอขึน้ทะเบียนเพื่อช าระค่าธรรมเนียม 

 
สมาชิกสามารถตรวจสอบรายช่ือ Trader ที่ยื่นขอขึน้ทะเบียนย้อนหลงัเป็นรายเดือน เพื่อช าระคา่ธรรมเนียมได้ตามตวัอยา่ง 

ตอ่ไปนี ้
ตัวอย่าง เช่น ต้องการหารายช่ือ Trader ตลาด Equity & Bond ที่ยื่นขอขึน้ทะเบียนในเดือนมกราคม 2556 ด าเนินการ ดงันี ้

 เข้าระบบ E-Trader  

 เลอืก Menu Inquiry ที่หน้าจอ Equity & Bond  

 ระบวุนัท่ียื่นค าขอเป็น 1-31 ม.ค. 2556  

 เลอืกประเภทรายการเป็น แตง่ตัง้ 

 คลกิปุ่ ม  Search  แล้วข้อมลูที่ต้องการค้นหาจะแสดงผลด้านลา่งตามรูปนี ้

 
ซึง่ตามตวัอยา่งนีบ้ริษัทจะต้องช าระคา่ธรรมเนียมในการขอแตง่ตัง้Trader ตลาด Equity & Bond ในเดือน ม.ค. 2556 ทัง้สิน้จ านวน 
5 ราย  

 หากต้องการพิมพ์ข้อมลูตามตารางแสดงผลให้คลกิที่ปุ่ ม  ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมลูในตารางเพิ่มเติมในสว่น
ของค าน าหน้าช่ือ และช่ือ-สกลุภาษาองักฤษ และสามารถพิมพ์ข้อมลูดงักลา่วออกมาได้ในรูปแบบ Report 

 หากต้องการ Export ข้อมลูตามตารางแสดงผลไปยงัโปรแกรม Excel ให้คลิกที่ปุ่ ม     ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดง
ข้อมลูในตารางเพิ่มเติมในสว่นของค าน าหน้าช่ือ และช่ือ -สกลุภาษาองักฤษอยูใ่นโปรแกรม Excel แล้ว Save เปลีย่นนามสกลุ
ของ File เป็น .xls   

 การค้นหารายช่ือ Trader ตลาด TFEX มีลกัษณะเช่นเดียวกนักบัการค้นหาในหน้าจอของตลาด Equity & Bond  
 

ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

 
1. เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารหนี ้(Equity & Bond) 

หน้าจอ Equity & Bond 
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 ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองบคุคลที่เก่ียวข้องในระบบการซือ้ขาย พ.ศ. 2555  
http://www.set.or.th/dat/content/rule/th/BorSorSaw01-28_TH_03092555.pdf  หรือ www.set.or.th  กฎเกณฑ์/
การก ากบั  กฏเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  กฏเกณฑ์แยกตามประมวล สว่นท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์  บคุคลใน
การซือ้ขายหลกัทรัพย์  ประกาศฯ บคุคลที่เก่ียวข้องในระบบซือ้ขาย พ.ศ. 2555 

2. เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (TFEX) 
 ข้อบงัคบัของตลาดอนพุนัธ์หมวด 700  บคุคลที่เก่ียวข้องในระบบการซือ้ขาย สามารถดขู้อมลูได้ที่ 

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

 ประกาศและแนวทางปฏิบตัิ  หรือ  http://www.tfex.co.th/th   ประกาศและแนวทางปฏิบตัิ  เจ้าหน้าที่รับอนญุาต  

 
แนวทางปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ รับอนุญาตถกูลงโทษโดยการสั่งพักการปฏิบัติหน้าที ่

 
ตลาดหลกัทรัพย์ได้ปรับปรุงแนวทางปฏิบตัิกรณีเจ้าหน้าที่รับอนญุาตถกูสัง่พกัการปฏิบตัิหน้าที่แนะน าการลงทนุจาก 

ส านกังาน กลต.น้อยกวา่ 6 เดือน โดยสมาชิกสามารถร้องขอให้ตลาดหลกัทรัพย์สัง่ห้ามการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับอนญุาต   
รายดงักลา่วเป็นการชัว่คราวเทา่กบัระยะเวลาที่ส านกังาน กลต.สัง่พกัการปฏิบตัิหน้าที่แนะน าการลงทนุ แทนการเพิกถอนการขึน้     
ทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนญุาต ทัง้นีเ้ป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง บคุคลที่เก่ียวข้องในระบบการซือ้ขาย   

พ.ศ. 2555 และข้อบงัคบัของตลาดอนพุนัธ์ หมวด 700 บคุคลที่เก่ียวข้องในระบบการซือ้ขาย  
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.set.or.th/dat/content/rule/th/BorSorSaw01-28_TH_03092555.pdf
http://www.set.or.th/
http://www.tfex.co.th/th/rules/files/files_regulation/FinalRule_700_020209.pdf
http://www.tfex.co.th/th
http://www.tfex.co.th/th
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ตวัอยา่งแบบฟอร์มค าขอ 
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 
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การเพิ่ม User Name และ Password ของระบบ SCP เพื่อผ่านไปใช้งานระบบ E-Trader 

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

 

นายสมชาย  ทดสอบ 
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 คลกิที่ Menu User Profile (ด้านซ้ายมือ) และเลอืก + Create New User จะปรากฏหน้าจอ ดงันี ้

 

 
 
 กรอกข้อมลูให้ครบถ้วน แล้ว เลอืกวา่เป็น User ของ Broker หรือ Trader  
 คลกิปุ่ ม Add/Update 
 คลกิปุ่ ม Save จะปรากฏ User Name และ Password ดงันี ้

 

 
 

 เมื่อน า User Name และ Password มาใช้ในครัง้แรกระบบบงัคบัให้เปลีย่น Password 
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 ระบบจะให้กรอกข้อมลูเบอร์โทรศพัท์ และวนัเกิด 

 

 


