แบบ MO-PROG1/ALGO1: FORM A
แบบคำขออนุญำตซื้อขำยโดยใช้ ชุดคำสั ่งคอมพิวเตอร์สำหรับกำรซื้อขำยโดยอัตโนมัติ (Program Trading/Algorithmic Trading)
วันที่ _________________________
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และ/หรือ
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า”)
ข้ า พเจ้ า บริ ษ ั ท ________________________________________________________(“บริ ษ ั ท ฯ”) ซึ่ ง เป็ นสมาชิ ก หมายเลข
____________ มีความประสงค์จะส่งคาสั ่งซือ้ ขายโดยใช้ชุดคาสั ่งคอมพิวเตอร์สาหรับการซือ้ ขายโดยอัตโนมัติ (“ชุดคาสั ่งคอมพิวเตอร์”) โดย
❑ ขออนุญาตใช้ชุดคาสั ่งคอมพิวเตอร์
❑ แบบรายกลยุทธ์ (Strategy)
❑ แบบทั ่วไป (ใช้ได้หลายกลยุทธ์ ภายใต้ระบบบริหารความเสีย่ งในการส่งคาสั ่งซือ้ ขายเดียวกัน)
❑ เพิม่ กลยุทธ์ (Strategy) ภายใต้ระบบบริหารความเสีย่ งในการส่งคาสั ่งซือ้ ขายแบบทั ่วไป ทีไ่ ด้รบั อนุญาตแล้วตามหนังสืออนุญาต

เลขที_่ ___________________
โดยแนบเอกสาร ดังนี้
❑ ระบบหรือการบริหารจัดการความเสีย่ งในการส่งคาสั ่งซือ้ ขาย (ตามเอกสารแนบ FORM B)
❑ หลักการทางานของชุดคาสั ่งคอมพิวเตอร์ (ตามเอกสารแนบ FORM C)
❑ คูม่ อื การใช้งานระบบ (User Manual)
❑ รายละเอียดการใช้งานระบบหรือการบริหารจัดการความเสีย่ งในการส่งคาสั ่งซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์อ่นื (ถ้ามี)
❑ ขออนุญาตเปลีย่ นแปลงชุดคาสั ่งคอมพิวเตอร์
❑ หลักการทางานของชุดคาสั ่งคอมพิวเตอร์ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตแล้ว(ตามเอกสารแนบ FORM C)_______________
❑ ช่องทางการต่อเชื่อมชุดคาสั ่งคอมพิวเตอร์ (Acting user) เดิม ____________ ใหม่ ________________________
❑ ระบบบริหารความเสีย่ งในการส่งคาสั ่งซือ้ ขาย ทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตแล้วตามหนังสืออนุญาตเลขที่____________________
สาหรับกลยุทธ์ (ตามเอกสารแนบ FORM C)
โดยแนบเอกสารในส่วนทีม่ กี ารเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง ดังนี้
❑ ระบบหรือการบริหารจัดการความเสีย่ งในการส่งคาสั ่งซือ้ ขาย (ตามเอกสารแนบ FORM B)
❑ หลักการทางานของชุดคาสั ่งคอมพิวเตอร์ (ตามเอกสารแนบ FORM C)
❑ คูม่ อื การใช้งานระบบ (User Manual)
❑ รายละเอียดการใช้งานระบบหรือการบริหารจัดการความเสีย่ งในการส่งคาสั ่งซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์อ่นื (ถ้ามี)
❑ ขอยกเลิกการใช้งานชุดคาสั ่งคอมพิวเตอร์ (ตามเอกสารแนบ FORM C)
❑ แบบรายกลยุทธ์ (Strategy) ทีเ่ คยได้รบั อนุญาตแล้ว
❑ แบบทั ่วไป และ ทุกประเภทกลยุทธ์ (Strategy) ภายใต้ระบบบริหารความเสีย่ งที่เคยได้รบั อนุญาตแล้ว ตามหนังสืออนุญาต
เลขที_่ ___________________
❑ ยกเลิกบางกลยุทธ์ (Strategy) ภายใต้ระบบบริหารความเสีย่ งในการส่งคาสั ่งซือ้ ขายแบบทั ่วไป ที่ได้รบั อนุญาตแล้วตามหนังสือ
อนุญาตเลขที_่ ___________________
❑ อื่นๆ________________________________________________________________________________________
โดยเป็ นการส่งคาสั ่งของ
❑ บริษทั ฯ เพื่อ (บัญชีบริษทั , ลูกค้า หรือ ทาหน้าทีด่ แู ลสภาพคล่อง)_
❑ ลูกค้าทีซ่ อ้ื ขายผ่าน DMA (โปรดระบุชอื ่ และเลขทีบ่ ญ
ั ชีลูกค้า หรือทาหน้าทีด่ แู ลสภาพคล่อง)
❑ ลูกค้าประเภท Internet Trading ได้แก่ (ลูกค้าทั ่วไป หรือเฉพาะราย:โปรดระบุชอื ่ ลูกค้า) __
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บริษทั ฯ ขอรับรองว่า การส่งคาสั ่งซือ้ ขายด้วยชุดคาสั ่งคอมพิวเตอร์ดงั กล่าว มีระบบการทางานทีไ่ ม่ขดั และถูกต้องครบถ้วนตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย และจะไม่ทาให้เกิดความเสียหายต่อ
ระบบการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ทัง้ นี้ หากปรากฏในภายหลังว่า คารับรองของบริษทั ฯ ข้างต้น
ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือการส่งคาสั ่งซื้อขายด้วยชุดคาสั ่งคอมพิวเตอร์ขา้ งต้นก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษทั ฯ ตกลงและยินยอมที่จะรับผิดชอบในความเสียหายทัง้ หมดที่เกิดขึ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าในทุกกรณี
_______________________________
(
)
ประทับตราบริษทั ฯ
ตาแหน่ง _______________________________
ผูม้ อี านาจลงนามแทนบริษทั
ชื่อผูป้ ระสานงาน_____________________________________
โทรศัพท์____________________________________________
E-mail_____________________________________________
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แบบ MO- PROG1/ALGO1: FORM B
ระบบหรือกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรส่งคำสั ่งซื้อขำย
ข้าพเจ้า บริษทั ________________________________________________________(บริษทั ฯ) ซึง่ เป็ นสมาชิกหมายเลข
________ขอแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับระบบหรือการบริหารจัดการความเสีย่ งในการส่งคาสั ่งซือ้ ขายโดยใช้ชุดคาสั ่งคอมพิวเตอร์สาหรับการซือ้
ขายโดยอัตโนมัติ (ชุดคาสั ่งคอมพิวเตอร์) รายละเอียดดังนี้
กำรบริหำรควำมเสี่ยงทั ่วไป
❑ มีการตรวจสอบคาสั ่งให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น ชื่อหลักทรัพย์ ชื่อ
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ประเภทของคาสั ่ง ราคา ปริมาณ และช่วงราคา เป็ นต้น
❑ มีกระบวนการควบคุมดูแลการกาหนดหรือแก้ไขหลักการทางานของระบบและตัวแปร (Parameter) ทัง้ ของลูกค้าและเจ้าหน้าทีข่ อง
บริษทั ฯ รวมทัง้ มีการบันทึกและจัดเก็บรายละเอียด เพื่อรองรับการตรวจสอบดังนี้ (ขอให้อธิบายรายละเอียดให้ชดั เจน)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
❑ มีการทบทวนหลักการทางานของระบบและ Parameter ของชุดคาสั ่งคอมพิวเตอร์ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
❑ มีการจัดเก็บข้อมูลการส่งคาสั ่ง (Transaction Log) เพื่อรองรับการตรวจสอบ
❑ มีการให้ความรูแ้ ก่ผทู้ ่ใี ช้งานชุดคาสั ่งคอมพิวเตอร์ การแก้ไขปั ญหากรณีเกิดข้อผิดพลาดในการใช้งาน และข้อกาหนดต่าง ๆ ของ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอย่างสม่าเสมอ
❑ มีกระบวนการคัดกรองลูกค้าทีใ่ ช้งานชุดคาสั ่งคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ ตรวจสอบความเสีย่ งรายลูกค้า เช่น

มีการกาหนดวงเงิน ปริมาณและมูลค่าการซือ้ ขายของลูกค้าในแต่ละวัน

มีการจัดการเพื่อให้ลูกค้ารับทราบ และยอมรับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการใช้งานชุดคาสั ่งคอมพิวเตอร์
❑ มีระบบตรวจสอบและป้ องกันความผิดพลาดในการส่งคาสั ่งของชุดคาสั ่งคอมพิวเตอร์ เช่น

มีระบบป้ องกันความความผิดพลาดของลูกค้าหรือหลักการทางาน เช่นการตรวจสอบ Fat finger order (ขอให้อธิบาย)
_____________________________________________________________________________________

มีระบบป้ องกันการส่งคาสั ่งซ้าเข้ามาในระบบในปริมาณมาก (Duplicated order) เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ เช่น มี
ระบบเตือ น, มีฟังก์ช ั ่นเพื่อ หยุดการส่งคาสั ่งโดยอัตโนมัติเพื่อ ตรวจสอบ, มีการกาหนดจานวน Order/second ให้ต่ ากว่า
Throttling Limits เป็ นต้น (ขอให้อธิบาย)
____________________________________________________________________________________
❑ มีการจัดการกรณีเกิดปั ญหาการใช้งานของชุดคาสั ่งคอมพิวเตอร์ โดย
 มีการ Monitor และมีระบบ Alert แจ้งเตือนเมื่อเกิดปั ญหา
หน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบ___________________________________________________________________
โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการดังนี้ (ขอให้อธิบาย)____________________________________________
 มีฟังก์ช ั ่นทีส
่ ามารถหยุดการส่งคาสั ่ง และยกเลิกคาสั ่งทีถ่ ูกส่งโดยชุดคาสั ่งคอมพิวเตอร์ทงั ้ หมดในทันที เช่น Kill Switches
หน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบ________________________________________________________________________
โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการดังนี้ (ขอให้อธิบาย)_________________________________________________
 มีการจัดทาคูม
่ อื ทีร่ ะบุถงึ วิธกี ารแก้ไขปั ญหา รวมทัง้ อานาจและขัน้ ตอนการดาเนินงานกรณีเกิดปั ญหาการใช้งานชุดคาสั ่ง
คอมพิวเตอร์
❑ การบริหารความเสีย่ งอื่นๆ
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กำรบริหำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรส่งคำสั ่งที่อำจส่งผลกระทบต่อสภำพกำรซื้อขำย
❑ กลุ่มหลักทรัพย์และ/หรือกลุ่มสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีอ่ นุญาตให้ซอ้ื ขาย (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ MO-Compliance1)
❑ มีระบบคัดกรองคาสั ่งซือ้ ขาย หรือ การบริหารจัดการใดๆ เพื่อป้ องกันมิให้เกิดการส่งคาสั ่งทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขาย

และอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ MO-Compliance1)
❑ การควบคุมด้านราคา(Maximum %Change จากราคาอ้างอิง)
❑ การควบคุมด้านมูลค่า (Maximum Value per order) (SET) / ด้านปริมาณ (Maximum Volume per order) (TFEX)
❑ การป้ องกันมิให้เกิดการซือ้ หรือขายอย่างต่อเนื่องในหลายระดับราคา (The continuity of the orders prevention)
❑ การป้ องกันการส่งคาสั ่งในลักษณะจับคูก่ นั เอง (Wash Sale)
❑ การป้ องกันการส่งคาสั ่งขายหลักทรัพย์ โดยทีย่ งั ไม่มหี ลักทรัพย์นนั ้ ในครอบครอง (Naked Short Selling) – เฉพาะ SET
❑ อื่นๆ เช่น การป้ องกันการซือ้ ขายในลักษณะใส่ถอน หรือ พยุงราคา เช่น แตกย่อยคาสั ่งเพื่อพยุงราคา เป็ นต้น
โดยระบบ ดังกล่าวข้ างต้ นต้ องเป็ นการควบคุมในระดับลูกค้ าซึ่งหมายถึง ให้ รวมทุกประเภทบัญชีของลูกค้ ารายเดียวกัน

ทัง้ นี้บริษทั ฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็ นจริง

ประทับตราบริษทั ฯ

(

_______________________________

ตาแหน่ง _______________________________
ผูม้ อี านาจลงนามแทนบริษทั
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แบบ MO-PROG1/ ALGO1: FORM C
หลักกำรทำงำนของชุดคำสั ่งคอมพิวเตอร์สำหรับกำรซื้อขำยโดยอัตโนมัติ
ข้าพเจ้า บริษทั ________________________________________________________(บริษทั ฯ) ซึง่ เป็ นสมาชิกหมายเลข
________ ขอแจ้งหลักการทางานของชุดคาสั ่งคอมพิวเตอร์สาหรับการซือ้ ขายโดยอัตโนมัติ รายละเอียดดังนี้
 ขออนุญาตใช้ / ขอเพิม่ / เปลีย่ นแปลงหลักการทางานของชุดคาสั ่งคอมพิวเตอร์สาหรับการซือ้ ขายอัตโนมัติ
ชื่อกลยุทธ์ (Strategy name)___________________________________________________________________________
โดยกลยุทธ์ทย่ี ่นื ขออนุญาตเป็ นกลยุทธ์ประเภท
 กลยุทธ์พน้ื ฐาน
 กลยุทธ์อ่นื ๆ
กลยุทธ์พฒ
ั นำโดย ...(ระบุชื่อลูกค้ำ/บริษทั สมำชิ ก หรือบริ ษทั ที่พฒ
ั นำกลยุทธ์)...... (เฉพำะ SET)
วัตถุประสงค์
______________________________________________________________________________
 ได้รบั การอนุญาตใช้งานในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่น กรุณาระบุ
ตัวอย่ำงกำรทำงำน (ขอให้อธิบายโดยละเอียด เช่น ภาพประกอบ กราฟ หรือตัวเลข)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
โดยกลยุทธ์พน้ื ฐาน หมายถึง กลยุทธ์ทม่ี กี ารจัดการคาสั ่งซือ้ ขายทีไ่ ม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อราคาหลักทรัพย์ และ ภาวะการซื้อขาย
เช่น
1. การซือ้ ขายทีร่ าคาเฉลีย่ เช่น VWAP (Volume Weighted Average Price) TWAP (Time Weighted Average Price)
2. การซือ้ ขายเพื่อให้ได้ปริมาณทีส่ อดคล้องกับปริมาณซือ้ ขายในตลาด/ ราคาอ้างอิง เช่น Volume inline/ Percentage of volume/ Price
Inline / Implementation Shortfall
3. การซือ้ หรือขายในปริมาณมาก โดยเป็ นการทยอยส่งคาสั ่งให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคาหุน้ และไม่เกิดผลกระทบต่อสภาพ
การซือ้ ขาย เช่น Iceberg, Float
4. การซือ้ หรือขายเพื่อให้ได้ราคาปิ ด หรือ ใกล้เคียงราคาปิ ด ในช่วงใกล้ปิดตลาดหรือช่วง Call Market
กลยุทธ์อ่นื หมายถึง กลยุทธ์อ่นื ทีน่ อกเหนือไปจากกลยุทธ์พน้ื ฐานข้างต้น

ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารซื้อขายหลักทรัพย์ / Email :SecuritiesTradingDepartment@set.or.th
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารซื้อขายอนุพนั ธ์ / Email : DerivativesTradingDepartment@set.or.th
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 ขอยกเลิกหลักการทางานของชุดคาสั ่งคอมพิวเตอร์สาหรับการซือ้ ขายอัตโนมัติ
ลำดับ

ชื่อกลยุทธ์
(Strategy name)

กลยุทธ์พฒ
ั นำโดย (ระบชื่อลูกค้ำ/บริษทั
สมำชิ ก หรือบริ ษทั ที่พฒ
ั นำกลยุทธ์)
(เฉพำะ SET)

ประเภทกลยุทธ์
(Strategy type)

ตัวอย่ำงกำรทำงำน
(Example of
functionality)

ทัง้ นี้บริษทั ฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็ นจริง

ประทับตราบริษทั ฯ

(

_______________________________

ตาแหน่ง _______________________________
ผูม้ อี านาจลงนามแทนบริษทั

ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารซื้อขายหลักทรัพย์ / Email :SecuritiesTradingDepartment@set.or.th
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารซื้อขายอนุพนั ธ์ / Email : DerivativesTradingDepartment@set.or.th
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