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สรุปสาระสาคัญในการแก้ไขคู่มือระบบ E-Trader ครัง้ ที่ 9
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ ) ได้ปรับปรุงระบบ E-Trader ซึ่งเป็ นระบบ Online เกี่ยวกับ
งานทะเบียนเจ้าหน้าทีร่ บั อนุญาต (Trader) โดยปรับปรุงวิธกี ารยื่นคาขอเปลีย่ นแปลงข้อมูล Trader มีรายละเอียดดังนี้
•

ในหน้าจอการยื่นคาขอเปลีย่ นแปลงข้อมูล Trader (Menu Change Request)
เดิม : หากบริษทั สมาชิกต้องการเปลีย่ นแปลงข้อมูล สาขา, ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน และ ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ให้บริษทั
สมาชิก ยื่น ค าขอเปลี่ย นแปลงข้อ มูลของ Trader ผ่ า นระบบ E-Trader ข้อ มูลจะถู ก เปลี่ย นเป็ น ข้อ มูลใหม่
เมื่อได้รบั อนุมตั คิ าขอเปลีย่ นแปลงข้อมูล Trader จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน
ใหม่ : หากบริษัท สมาชิก ต้อ งการเปลี่ย นแปลงข้อ มูล สาขา, ที่อ ยู่ต ามทะเบีย นบ้า น, ที่อ ยู่ปั จ จุ บ ัน และ
หมายเลขโทรศัพท์ (New) ให้บริษัทสมาชิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงผ่านระบบ E-Trader
ข้อมูลจะถูกเปลีย่ นเป็ นข้อมูลใหม่ทนั ที โดยไม่ตอ้ งรอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมตั คิ าขอ

กรณี เปลีย่ นแปลงคานาหน้าชื่อ (ไทย/อังกฤษ), ชื่อ (ไทย/อังกฤษ), นามสกุล (ไทย/อังกฤษ) ให้บริษทั สมาชิกยื่นคาขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล ของ Trader ผ่านระบบ E-Trader เหมือนเดิม และต้องรอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯอนุ มตั ิ คาขอก่อนได้รบั การ
เปลีย่ นแปลง
ทัง้ นี้ การปรับ ปรุ ง ระบบ E-Trader ดัง กล่ า วจะเริ่ม ใช้ตงั ้ แต่ วนั ที่ 8 ธัน วาคม 2563 เป็ น ต้น ไป โดยบริษัท สมาชิก สามารถดู
รายละเอียดในคู่มอื การปฏิบตั งิ านระบบ E-Trader ทีป่ รับปรุงแล้วได้ท่ี www.set.or.th → กฏเกณฑ์/การกากับ → ค่าสถิตงิ าน
กากับ→ Related Info → คู่มอื การปฏิบตั งิ านระบบ E-Trader

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

3

คู่มือการปฏิ บตั ิ งานระบบ E-Trader
ระบบ E-Trader เป็ นระบบ Online ที่ใช้สาหรับยื่นคาขอ ติดต่อประสานงาน และรับ -ส่งเอกสาร เกี่ยวกับ งานทะเบียน
เจ้าหน้าทีร่ บั อนุ ญาตในระบบซือ้ ขาย (Trader) ระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) กับบริษทั สมาชิก
ของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (บริษทั สมาชิก) โดยสามารถใช้งานผ่าน Internet Browser IE (Internet
Explorer) และ Google Chrome
การ Setup PC ก่อนใช้งานระบบ E-Trader (Best View)

▪
▪
▪
▪
▪

อยู่ทห่ี น้า Desktop คลิก Mouse ขวา เลือก Properties
เลือก Tap Setting
เลือก Screen area เป็ น 1024 by 768 pixels คลิกเลือก Apply
เมื่อขึน้ Popup Display Properties คลิกเลือก Ok
เมื่อขึน้ Popup Monitor Setting คลิกเลือก Ok
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วิ ธียื่นคาขอเกี่ยวกับทะเบียน Trader ในระบบ E-Trader
กรณีทต่ี อ้ งการยื่นคาขอขึน้ ทะเบียน Trader บริษทั สมาชิกสามารถดาเนินการได้ 2 วิธี คือ
1. พนักงานทีบ่ ริษทั จะยื่นคาขอแต่งตัง้ เป็ น Trader (Level 1) กรอกข้อมูลคาขอขึน้ ทะเบียน แล้วบริษทั สมาชิกเป็ นผู้
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้ว Submit to SET
2. บริษทั สมาชิก (Level 2) กรอกข้อมูลยื่นคาขอแต่งตัง้ ให้พนักงานทีบ่ ริษทั จะขอแต่งตัง้ แล้ว Submit to SET
โดยมีลกั ษณะการทางาน ดังนี้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกาหนด User ให้บริษทั สมาชิกจานวน 2 Level ดังนี้
◼ Level 1 (For Trader) คือ หน้าจอสาหรับให้พนักงานกรอกข้อมูลคาขอเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 กรอกข้ อ มู ล ค าขอขึ้น ทะเบี ย นของตนเอง (Menu Apply New Trader) และ Upload File ได้
(ซึง่ จะ Upload File หรือไม่กไ็ ด้)
 Update หรือ แก้ไขข้อมูลในแบบคาขอ
 ค้นหาข้อมูลคาขอ และสถานะคาขอ (Menu Inquiry)
 ยกเลิกแบบคาขอขึน
้ ทะเบียน (Cancel Request)
 พิม พ์ข อ
้ มูลแบบแสดงรายละเอียดประจาตัวเจ้าหน้าทีร่ บั อนุ ญาต (Trader Profile) และคารับรอง
ของพนักงานผูท้ บ่ี ริษทั จะขอขึน้ ทะเบียนเป็ นเจ้าหน้าทีร่ บั อนุญาตของตนเองได้ (Menu Report)
◼ Level 2 (For Broker) คือ ส่วนของบริษท
ั สมาชิก สามารถดาเนินการได้ดงั นี้
 กรอกข้อมูลคาขอขึน
้ ทะเบียนให้พนักงานทีบ่ ริษทั จะแต่งตัง้ เป็ น Trader และขอขึน้ ทะเบียน Trader
ID กลาง (Menu Individual Trader Request และ Designated Trader Request)
 Update ข้อมูล Trader ของบริษท
ั เฉพาะข้อมูลทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด (Menu Change
Request)
 เพิกถอน Trader ของบริษท
ั (Menu Inactive Trader Request)
 Upload File, แบบคาขอ และเอกสารประกอบคาขอแต่ละประเภทได้
 Add, Update, Delete และกาหนดรายชื่อผู้ม อ
ี านาจลงนามของบริษัทที่จะให้แสดงในแบบคาขอ
ประเภทต่างๆ โดยอัตโนมัติ (Authorized Person)
 ค้นหาข้อมูลและสถานะคาขอ (Menu Inquiry)
 แก้ไข/ยกเลิก (เมื่อต้องการแก้ไข หรือยกเลิกคาขอทุกประเภททีบ
่ ริษทั ส่งเข้ามาในระบบ)
 พิมพ์แบบฟอร์มคาขอตามทีต
่ ลาดหลักทรัพย์ฯกาหนด (Menu Report)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกาหนด User ระบบ SCP ให้บริษัทสมาชิกละไม่เกิน 15 User (รวมทัง้ Level 1 และ 2) โดยให้
UserAdmin ของระบบ SCP ของบริษทั สมาชิกเป็ นผูจ้ ดั สรรตามความเหมาะสม
การเข้าใช้งานระบบ E-Trader โดยผ่านระบบ https://www.setportal.set.or.th (SCP) จะมีลกั ษณะหน้าจอดังนี้
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กรอก User Name และ Password จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้



เลือก E-Trader for Broker และ E-Trader ตามรูปด้านบนจะปรากฏหน้าจอ ดังนี้ (หากยังไม่พบหน้าจอตามรูปด้านบน
ให้คลิกที่

ด้านบน)
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กรณีเข้าระบบได้แล้วแต่ระบบทางานไม่ปกติ เช่น Upload File ไป 4 File แต่เห็น File ที่ Upload ล่าสุดแค่ File เดียว
ให้แจ้งให้บริษทั สมาชิก Set IE ก่อน เนื่องจากอาจจะเกิดจากสาเหตุท่ี IE Version ทีบ่ ริษทั สมาชิกใช้อยู่ไม่ Suport
ระบบ E-Trader โดย Setup ดังนี้
• เข้า Internet Explorer
• กดทีร่ ปู เฟื อง ขวาบน

• เลือกเมนู Compatibility View Settings
• ในช่อง Add this website: ให้ใส่ว่า etrader.set.or.th แล้วกดปุ่ม Add ทางขวา ชื่อทีพ่ มิ พ์ จะลงมาอยู่ทช่ี ่องด้านล่าง

• ติก๊ ตรง Use Microsoft Compatibility lists
• กด close
• ปิ ด-เปิ ด IE ใหม่ แล้วลองเข้า ETRADER อีกครัง้ หนึ่ง
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หน้ าจอคาขอของ Level 1 (พนักงานกรอกข้อมูลคาขอเอง)
แยกเป็ น 2 หน้าจอ (ตามรูปด้านล่างนี้) คือ
• หน้าจอ Equity & Bond (สาหรับยื่นคาขอ Trader ตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารหนี้)
• หน้าจอ TFEX (สาหรับยื่นคาขอ Trader ของตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า)
มี Menu และลักษณะการทางานเหมือนกัน ดังนี้
1. Apply New Trader (ยื่นคาขอเป็ นเจ้าหน้าทีร่ บั อนุญาต)
2. Inquiry (ค้นหาข้อมูล และสถานะคาขอ)
3. Report (พิมพ์แบบคาขอ)
ทัง้ 2 หน้าจอดังกล่าวจะแยกเป็ นหน้ าจอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึง่ ทุก Menu จะเริม่ ต้นด้วยการกรอกหมายเลข
บัตรประชาชน / Passport No. เสมอ และทัง้ 2 ตลาดจะมีรายละเอียดการยืน่ คาขอเหมือนกัน จะแตกต่างกันเฉพาะ
เอกสารทีจ่ ะ Upload เท่านัน้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ขัน้ ตอนการยื่นคาขอเป็ นเจ้าหน้ าที่รบั อนุญาต (Menu Apply New Trader)


เลือก Menu Apply New Trader (ยื่นคาขอเป็ นเจ้าหน้าทีร่ บั อนุญาต)
หน้าจอ Equity & Bond

หน้าจอ TFEX



กรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน/Passport No. ของพนักงานทีบ่ ริษทั จะยื่นคาขอเป็ น Trader (ซึง่ หากเป็ นการขอ
แต่งตัง้ Trader ของ Selling Agent ของบริษทั สมาชิกตลาด TFEX จะต้องระบุ Selling Agent Name ด้วย หากไม่มรี ายชือ่
Selling Agent Name ทีต่ อ้ งการให้เลือก จะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯเพิม่ รายชื่อให้)→ OK จะแสดงหน้าจอ ดังนี้
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หากคลิก OK จะปรากฎหน้าจอ ดังนี้

รูปที่ 1
*** หากเป็ นบุคคลทีม่ ขี อ้ มูลในฐานข้อมูลของบริษทั สมาชิกนัน้ อยู่แล้วระบบจะแสดงข้อมูลส่วนตัวให้อตั โนมัติ เช่น เป็ นบุคคลทีเ่ คย
เป็ น Trader ของบริษทั แต่เพิกถอนไปแล้ว หรือเป็ นบุคคลทีม่ ี Trader ID ในตลาด Equity & Bond ของบริษทั อยู่แล้ว แล้วต้องการ
แต่งตัง้ เป็ น TFEX Trader เพิม่ ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนตัวให้อตั โนมัติ โดยบริษทั กรอกเฉพาะข้อมูลการทางาน และ Upload File
เอกสารประกอบการขอแต่งตัง้ ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯกาหนดเท่านัน้ แต่หากเป็ นบุคคลทีไ่ ม่เคยมี Trader ID มาก่อน จะต้อง
กรอกข้อมูล
และ Upload File ใหม่ทงั ้ หมด ***
 กรอกข้อ มูล ในแบบฟอร์ม ให้ค รบถ้ว น (หากข้อ มูล ค าน าหน้ า ชื่อ และสาขาที่ต้อ งการกรอกเป็ น ข้อ มูล ที่ไ ม่ ม ีใ ห้เ ลือ ก
ให้พนักงานแจ้งบริษทั สมาชิกเพื่อแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯเพิม่ ข้อมูลทีต่ อ้ งการให้)
 Upload File เอกสารประกอบการขอแต่งตัง้ โดยคลิกทีป
่ ่ ุม Upload →เลือกรายชื่อเอกสารทีต่ อ้ งการ แล้ว Browse File
ตามรายชื่อทีเ่ ลือกเข้ามา แล้วคลิกทีป่ ่ มุ Upload จะปรากฎหน้าจอ ดังนี้



ระบบจะแจ้งว่ากาลัง Upload เอกสาร กรุณาอย่าปิ ดหน้าจอก่อน Upload เสร็จ คลิก OK



รอจนกระทังระบบ
่
Upload เสร็จ จึงจะมี Popup แจ้งตามรูปด้านล่างนี้ แล้วคลิก OK การ Upload จึงจะสมบูรณ์
9





ระบบจะตั ง้ ชื่ อ File ให้ อ ัต โนมัติ และเอกสารดัง กล่ า วก็ จ ะเข้ า มาเรี ย งในตารางเอกสารประกอบการแต่ ง ตั ง้
(ตามรูปด้านล่าง)

ทาการ Upload File เอกสารอื่นๆ ต่อไปจนแล้วเสร็จ จึงคลิก Close

ซึง่ เอกสารประกอบการขอแต่งตัง้ มีดงั นี้
กรณี ขอขึน้ ทะเบียนเป็ น Trader ตลาด Equity & Bond
กรณี ไม่เคยมี Trader ID มาก่อน (New Trader)
1. รูปถ่าย
2. สาเนาบัตรประชาชน หรือ Passport (กรณีทเ่ี ป็ นชาวต่างชาติ)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน หรือ Work Permit (กรณีทเ่ี ป็ นชาวต่างชาติ)
4. สาเนาวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป หรือ ใบรับรองการทางานจากบริษัทหลักทรัพย์ (ต้องเป็ น
พนั ก งานหรือ เจ้า หน้ า ที่ข องบริษัท สมาชิก ที่ป ฏิบ ัติง านในฝ่ ายหลัก ทรัพ ย์เ ป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ปี
ติดต่อกัน) หรือ ใบผ่านการอบรมหรือการทดสอบหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในตลาดหลักทรัพย์
หรือระบบและการปฏิบตั งิ านในตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ตลาดหลักทรัพย์ หรือสถาบันอบรมทีต่ ลาดหลักทรัพย์
เห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั ขึน้
และเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (แล้วแต่กรณี ) ดังนี้
5. ใบเปลีย่ นแปลงคานาหน้าชื่อ เอกสารทีต่ อ้ ง Upload เช่น
 ทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงานแล้วเปลีย
่ นคานาหน้าชื่อ แต่ไม่ได้เปลีย่ นนามสกุล)
 ใบคาขอให้เขตเปลีย
่ นคานาหน้าชื่อให้ โดยนาใบแจ้งเกิดของลูกไปแจ้ง
 ใบคาขอเปลีย
่ นคานาหน้าชื่อจาก “นาง” เป็ น “นางสาว” หรือ จาก “นางสาว” เป็ น “นาง”
6. ใบเปลีย่ นชื่อ / นามสกุล เอกสารทีต่ ้อง Upload เช่น
 ใบเปลีย
่ นชื่อ (ทุกครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นชื่อ)
 ใบเปลีย
่ นนามสกุล แล้วแต่กรณี ดังนี้
• ใบเปลีย่ นนามสกุลของตนเอง (กรณีเจ้าตัวเปลีย่ นนามสกุลเอง)
• ใบเปลีย่ นนามสกุลของบิดา (กรณีเปลีย่ นนามสกุลตามบิดา)
• ทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงานแล้วเปลีย่ นนามสกุลตามสามี)
• ทะเบียนหย่า (กรณีหย่าแล้วกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง)
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• ใบเปลี่ยนนามสกุลจากของบิดาไปใช้นามสกุลมารดา หรือเปลี่ยนจากนามสกุลมารดา
มาใช้นามสกุลของบิดา
• ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (กรณีเปลีย่ นนามสกุลตามพ่อแม่บุญธรรม)
7. เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบพิสจู น์สญ
ั ชาติ เป็ นต้น
กรณี เคยมี Trader ID ของตลาด Equity & Bond หรือตลาด TFEX มาก่อน Upload เอกสาร ดังนี้
1. รูปถ่าย
2. สาเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit
3. เอกสารอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (แล้วแต่กรณี) ตามข้อ 5-7 กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงหลังจากการยื่นขอ Trader
ครัง้ ก่อนหน้านี้

กรณี ขอขึน้ ทะเบียนเป็ น Trader ตลาด TFEX
กรณี ไม่เคยมี Trader ID มาก่อน (New Trader)
1. รูปถ่าย
2. สาเนาบัตรประชาชน หรือ Passport (กรณีทเ่ี ป็ นชาวต่างชาติ)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน หรือ Work Permit (กรณีทเ่ี ป็ นชาวต่างชาติ)
4. สาเนาวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป หรือ หนังสือรับรองประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านในธุรกิจ
หลักทรัพย์หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องอย่างน้อย 3 ปี ตดิ ต่อกัน
5. สาเนาหลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกับตราสารอนุพนั ธ์ (DRG)” หรือ
“DRG-Gold Futures” (สาหรับการขอแต่งตัง้ เพื่อซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงกับทองคาเท่านัน้ )
หรือแล้วแต่กรณี ดังนี้

New Trader
บริ ษทั สมาชิ กทัวไป-Full
่
Member (D)
1. DRG (อบรมก่อนปี 2551) + DRG Options
หรือ
2. DRG (อบรมตัง้ แต่ปี 2551จนถึงปั จจุบนั )
-

บริ ษทั สมาชิ กที่ ซื้อขายทองได้อย่างเดียว (G)
1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options หรือ
2. DRG (อบรมตัง้ แต่ปี 2551 จนถึงปั จจุบนั ) หรือ
3. DRG Gold Futures

Selling Agent (G)
1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG
Options หรือ
2. DRG (อบรมตัง้ แต่ปี 2551จนถึง
ปั จจุบนั ) หรือ
3. DRG Gold Futures

Trader ย้ายบริ ษทั
ย้ายเข้าบริ ษทั สมาชิ กทัวไป-Full
่
Member (D) ย้ายเข้าบริ ษทั สมาชิ กที่ ซื้อขายทองได้อย่างเดียว (G)
1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options
1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options หรือ
หรือ
2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 Index
2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 Index Options
Options (อบรมก่อนเดือนตุลาคม 2550) หรือ
(อบรมก่อนเดือนตุลาคม 2550) หรือ
3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star
Trainer (อบรมในวันที่ 28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.
2550 และ29 ก.ย.2550 เท่านัน้ ) หรือ

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

4. DRG (อบรมตัง้ แต่ปี 2551 จนถึงปั จจุบนั )

4. DRG (อบรมตัง้ แต่ปี 2551 จนถึงปั จจุบนั ) หรือ

-

5. DRG Gold Futures

ย้ายเข้า Selling Agent (G)
1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG
Options หรือ
2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50
Index Options (อบรมก่อนเดือนตุลาคม
2550) หรือ
3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star
Trainer (อบรมในวันที่ 28 เม.ย.2550, 25
ส.ค.2550 และ29 ก.ย.2550 เท่านัน้ ) หรือ
4. DRG (อบรมตัง้ แต่ปี 2551จนถึง
ปั จจุบนั ) หรือ
5. DRG Gold Futures
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และเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (แล้วแต่กรณี ) ดังนี้
6. ใบเปลีย่ นแปลงคานาหน้าชื่อ เอกสารทีต่ อ้ ง Upload เช่น
 ทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงานแล้วเปลีย
่ นคานาหน้าชื่อ แต่ไม่ได้เปลีย่ นนามสกุล)
 ใบคาขอให้เขตเปลีย
่ นคานาหน้าชื่อให้ โดยนาใบแจ้งเกิดของลูกไปแจ้ง
 ใบคาขอเปลีย
่ นคานาหน้าชื่อจาก “นาง” เป็ น “นางสาว” หรือ จาก “นางสาว” เป็ น “นาง”
7. ใบเปลีย่ นชื่อ / นามสกุล เอกสารทีต่ อ้ ง Upload เช่น
 ใบเปลีย
่ นชื่อ (ทุกครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นชือ่ )
 ใบเปลีย
่ นนามสกุล แล้วแต่กรณี ดังนี้
• ใบเปลีย่ นนามสกุลของตนเอง (กรณีเจ้าตัวเปลีย่ นนามสกุลเอง)
• ใบเปลีย่ นนามสกุลของบิดา (กรณีเปลีย่ นนามสกุลตามบิดา)
• ทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงานแล้วเปลีย่ นนามสกุลตามสามี)
• ทะเบียนหย่า (กรณีหย่าแล้วกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง)
• ใบเปลีย่ นนามสกุลจากของบิดาไปใช้นามสกุลมารดา หรือเปลีย่ นจากนามสกุลมารดา
มาใช้นามสกุลของบิดา
• ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (กรณีเปลีย่ นนามสกุลตามพ่อแม่บญ
ุ ธรรม)
8. เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบพิสจู น์สญ
ั ชาติ เป็ นต้น
กรณี เคยมี Trader ID ตลาด TFEX หรือ ตลาด Equity & Bond มาก่อน Upload เพียง 3 รายการ คือ
1. รูปถ่าย
2. สาเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit
3. สาเนาหลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกับตราสารอนุ พนั ธ์ (DRG)” หรือ
“DRG-Gold Futures” (สาหรับการขอแต่งตัง้ เพื่อซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงกับทองคาเท่านัน้ )
หรือแล้วแต่กรณีตามตารางข้างต้น
4. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ตามข้อ 6-8 กรณีมกี ารเปลี่ยนแปลงหลังจากการยื่นขอ Trader
ครัง้ ก่อนหน้านี้
หมายเหตุ : - ในระดับ Level 1 (For Trader) จะ Upload เอกสารหรือไม่กไ็ ด้
- หากเอกสารประเภทเดียวกันมีมากกว่า 1 แผ่น จะต้องรวมไว้ใน File เดียวกัน เช่น Transcript หากมี 2 แผ่น
จะต้องทาให้อยู่ File เดียวกัน ยกเว้น ใบเปลีย่ นแปลงชื่อ / นามสกุล ให้แยก File มา
- File ทีจ่ ะ Upload จะต้องมีขนาดไม่เกิน 1.5 MB.


เมื่อ กรอกข้อ มู ล ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และ Upload File เรีย บร้ อ ยแล้ ว จะมีป่ ุ มด้ า นล่ า งหน้ า จอ 3 ปุ่ ม ให้ ด าเนิ น การ
แล้วแต่กรณีดงั นี้
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เลือกปุ่ม Save เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ระบบจะถามว่า “ต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบหรือไม่?” ตอบ OK
เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ และระบบจะแจ้งว่า “บันทึกข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ท่ี Menu
Report หมายเหตุ : รายการคาขอนี้ยงั ไม่ได้นาส่งมายังตลาดหลักทรัพย์ หากต้องการยื่นคาขอ โปรดเลือก Submit to
SET”
 เลือกปุ่ม Cancel Request หากต้องการยกเลิกคาขอแต่งตัง้ ฉบับนัน
้ ระบบจะแจ้งเตือนว่า “แบบคาขอจะถูกลบออกจาก
ระบบอย่างถาวร ท่านต้องการจะดาเนินการต่อหรือไม่” เมื่อกด OK ระบบจะ Confirm ว่า “ได้ทาการลบคาขอออกจาก
ระบบเรียบร้อยแล้ว” ซึง่ ระบบจะลบคาขอนัน้ ๆ ออกจากระบบเป็ นการถาวร
 เลือกปุ่ม Clear เมื่อต้องการล้างข้อความในหน้าจอคาขอทัง้ หมด
หมายเหตุ : หากคาขอแต่งตัง้ ของบุคคลใดได้รบั การอนุมตั จิ ากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว หรือ Cancel Request แล้ว เมื่อเข้ามา
Menu Apply New Trader (ยื่นคาขอเป็ นเจ้าหน้าทีร่ บั อนุญาต) อีกครัง้ หนึ่งจะไม่พบข้อมูลคาขอขึน้ ทะเบียนของบุคคลนัน้ ๆ อีก


2. ขัน้ ตอนการค้นหาข้อมูล และสถานะคาขอ (Menu Inquiry)
หน้าจอ Equity & Bond

หน้าจอ TFEX






เลือก Menu Inquiry (ค้นหาข้อมูล และสถานะคาขอ)
กรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน / Passport No. → OK ซึ่งหากเป็ นการค้นหาข้อมูลการขอแต่ งตัง้ Trader
ของ Selling Agent ของ บส. ของ TFEX จะต้องระบุ Selling Agent Name ด้วย
ระบบจะแสดงหน้ าจอรายละเอีย ดประจ าตัว เจ้าหน้ าที่ร ับอนุ ญาต (ตามรูปที่ 2 ด้านล่างนี้) โดยด้านบนของหน้ า จอ
จะมีสถานะคาขอแจ้งให้ทราบว่าอยู่ระหว่างดาเนินการในขัน้ ตอนใด โดยมีสถานะคาขอ ดังนี้
1. Waiting คือ Save ข้อมูลค้างไว้ในระบบ ยังไม่ได้ทาการ Submit to SET
2. Received คือ บริษทั Submit to SET แล้ว (ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั คาขอแล้ว)
3. Processing คือ อยู่ระหว่างตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
4. Pending คือ อยู่ระหว่างพิจารณาคุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื คาขอ
5. Approved คือ อนุมตั กิ ารขึน้ ทะเบียน
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6. Disapproved คือ ไม่อนุมตั กิ ารขึน้ ทะเบียน
7. Cancelled by ……........ คือ ยกเลิกการยื่นคาขอโดย..................
หมายเหตุ : สถานะตามข้อ 5 - 7 จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคาขอได้แล้ว

รูปที่ 2



หากต้องการพิมพ์แบบแสดงรายละเอียดประจาตัวเจ้าหน้าทีร่ บั อนุ ญาต สามารถ Click ทีป่ ่ ุม
ด้านล่างหน้าจอของรูปที่ 2 จะปรากฏ “แบบแสดงรายละเอียดประจาตัวเจ้าหน้าทีร่ บั อนุญาต” คลิกปุ่ม

ซึง่ อยู่
เพื่อพิมพ์

หมายเหตุ : หากคาขอแต่งตัง้ ของบุคคลใดได้รบั การอนุมตั จิ ากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว หรือ Cancel Request ไปแล้ว เมื่อเข้ามา
Menu Inquiry (ค้นหาข้อมูลและสถานะคาขอ) อีกครัง้ หนึ่งจะไม่พบข้อมูลคาขอขึน้ ทะเบียนของบุคคลนัน้ อีก
3. ขัน้ ตอนการพิ มพ์แบบคาขอ (Menu Report)
หน้าจอ Equity & Bond
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หน้าจอ TFEX






เลือก Menu Report (พิมพ์แบบคาขอ)
กรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน / Passport No. → OK ซึ่งหากเป็ นการค้นหาข้อมูลการขอแต่ งตั ง้ Trader
ของ Selling Agent ของ บส. ของ TFEX จะต้องระบุ Selling Agent Name ด้วย
ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดประจาตัวเจ้าหน้าทีร่ บั อนุญาต (ตามรูปที่ 3 ด้านล่างนี้) โดยด้านบนของหน้าจอจะมี
สถานะคาขอแจ้งให้ทราบว่าอยู่ระหว่างดาเนินการในขัน้ ตอนใด

รูปที่ 3


ด้านล่างของหน้าจอจะมีป่ มุ 3 ปุ่ม สาหรับ Click เพื่อพิมพ์ขอ้ มูลดังนี้
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ปุ่ ม



คลิกปุ่ม

ความหมาย
พิมพ์แบบแสดงรายละเอียดประจาตัวเจ้าหน้าทีร่ บั อนุญาต (ตามรูปที่ 1)
พิมพ์คารับรองของพนักงานผูท้ บ่ี ริษทั จะขอขึน้ ทะเบียนเป็ นเจ้าหน้าทีร่ บั อนุญาต
(ตามเอกสารแนบ 1.1) ซึง่ พนักงานจะต้องลงลายมือชื่อ เพื่อส่งให้ฝ่ายบุคคลของบริษทั
เพื่อแนบกับหนังสือขอแต่งตัง้ ฯ (ตามเอกสารแนบ 1) ทีบ่ ริษทั จะต้องนาส่งให้กบั ตลาด
หลักทรัพย์
พิมพ์ทงั ้ 2 รายงาน ข้างต้น
เมื่อต้องการพิมพ์แบบฟอร์มดังกล่าว

หมายเหตุ : หากต้องการใช้หน้าจอภาษาอังกฤษ (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) สามารถเลือกได้ดงั นี้

จะปรากฏหน้าจอภาษาอังกฤษ ดังนี้

****หน้ าจอภาษาอังกฤษมีลกั ษณะการใช้งานทุกอย่างเหมือนการใช้หน้ าจอภาษาไทยทุกประการ*****
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หน้ าจอของ Level 2 สาหรับบริ ษทั สมาชิ ก (For Broker)
ประกอบด้วย Menu ดังต่อไปนี้
Request (คาขอ)
- Individual Trader Request (ยืน่ คาขอเป็ นเจ้าหน้าทีร่ บั อนุญาต)
- Designated Trader Request (ยื่นคาขอสาหรับ Trader ID กลาง)
- Change Request (ยื่นคาขอเปลีย่ นแปลงข้อมูลเจ้าหน้าทีร่ บั อนุญาต)
- Inactive Trader Request (ยื่นคาขอเพิกถอนเจ้าหน้าทีร่ บั อนุญาต)
- Authorized Person (รายชื่อผูม้ อี านาจลงนามของบริษทั สาหรับแสดงในแบบคาขอ)
Submit to SET (ยื่นแบบคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า)
Inquiry (ค้นหาข้อมูล และสถานะคาขอ)
Report (พิ มพ์แบบคาขอ)

Menu Request (คาขอ)
ใช้สาหรับให้บริษทั สมาชิกกรอกแบบคาขอเกีย่ วกับงานทะเบียน Trader เพื่อยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯโดยแยกคาขอเป็ น
5 ประเภท คือ

1. Menu Individual Trader Request (ยื่นคาขอเป็ นเจ้าหน้ าที่รบั อนุญาต)
ใช้ในกรณีย่นื คาขอแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีร่ บั อนุ ญาต (Trader) ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา, Update/แก้ไข, ยกเลิกแบบคาขอแต่งตัง้
Trader ต่อตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า บริษทั สมาชิกสามารถดาเนินการได้ 2 กรณี ดังนี้
1.1 ฝ่ ายบุคคลของบริ ษทั สมาชิ ก (User Level 2) กรอกข้อมูลคาขอแต่งตัง้ ให้กบั พนักงานที บ่ ริ ษทั จะขอแต่งตัง้
เป็ น Trader มีขนั ้ ตอนดังนี้
1.1.1 เลือก Menu Request → Menu Individual Trader Request
หน้าจอ Equity & Bond

หน้าจอ TFEX
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1.1.2

1.1.3

กรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน/Passport No. ของพนักงานทีบ่ ริษทั จะยื่นคาขอเป็ น Trader ซึง่ หาก
เป็ นการขอแต่งตัง้ Trader ของ Selling Agent ของบริษทั สมาชิกตลาด TFEX จะต้องระบุ Selling Agent Name
ด้วย (หากไม่มรี ายชื่อ Selling Agent Name ทีต่ อ้ งการให้เลือก จะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯเพิม่ รายชื่อให้)
→ OK จะแสดงหน้าจอตามรูปที่ 4 ด้านล่างนี้
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ซึง่ หากข้อมูลคานาหน้าชือ่ และสาขาทีต่ อ้ งการกรอกเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่มี
ให้เลือก ให้พนักงานแจ้งบริษทั สมาชิกเพื่อแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯเพิม่ ข้อมูลทีต่ อ้ งการให้

รูปที่ 4

*** หากเป็ นบุคคลทีม่ ขี อ้ มูลในฐานข้อมูลของบริษทั สมาชิกนัน้ อยู่แล้วระบบจะแสดงข้อมูลส่วนตัวให้อตั โนมัติ เช่น เป็ นบุคคลทีเ่ คย
เป็ น Trader ของบริษัท แต่ เ พิก ถอนไปแล้ว หรือ เป็ น บุ ค คลที่มี Trader ID ในตลาด Equity & Bond ของบริษัท อยู่แล้ว และ
ต้องการแต่งตัง้ เป็ น TFEX Trader เพิม่ ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนตัวให้อตั โนมัติ โดยบริษัทกรอกเฉพาะข้อมูลการทางาน และ
Upload File เอกสารประกอบการขอแต่งตัง้ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดเท่านัน้ แต่หากเป็ นบุคคลทีไ่ ม่เคยมี Trader ID มา
ก่อน จะต้องกรอกข้อมูล และ Upload File ใหม่ทงั ้ หมด ***
1.1.4

Upload File เอกสารประกอบการขอแต่ ง ตัง้ โดยคลิก ที่ป่ ุ ม Upload →เลือ กรายชื่อ เอกสารที่ต้ อ งการ
แล้ว Browse File เอกสารตามรายชื่อทีเ่ ลือก แล้วคลิกทีป่ ่ มุ Upload ดังนี้

ระบบจะแจ้งว่ากาลัง Upload เอกสาร กรุณาอย่าปิ ดหน้าจอก่อน Upload เสร็จ คลิก OK
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รอจนกระทังระบบ
่
Upload เสร็จ จึงจะมี Popup แจ้งตามรูปด้านล่างนี้ แล้วคลิก OK

ระบบจะตัง้ ชื่อ File ให้อตั โนมัติ และเอกสารดังกล่าวก็จะเข้ามาเรียงในตารางเอกสารประกอบการแต่งตัง้ (ตามรูปด้านล่างนี้)

ทาการ Upload File เอกสารอื่นๆ ต่อไปจนแล้วเสร็จ จึงคลิก Close

ซึง่ เอกสารประกอบการขอแต่งตัง้ มีดงั นี้
กรณี ขอขึน้ ทะเบียนเป็ น Trader ตลาด Equity & Bond
กรณี ไม่เคยมี Trader ID มาก่อน (New Trader)
1. รูปถ่าย
2. สาเนาบัตรประชาชน หรือ Passport (กรณีทเ่ี ป็ นชาวต่างชาติ)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน หรือ Work Permit (กรณีทเ่ี ป็ นชาวต่างชาติ)
4. สาเนาวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป หรือ ใบรับรองการทางานจากบริษัทหลักทรัพย์ (ต้องเป็ น
พนั ก งานหรือ เจ้า หน้ า ที่ข องบริษัท สมาชิก ที่ป ฏิบ ัติง านในฝ่ ายหลัก ทรัพ ย์เ ป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ปี
ติดต่อกัน) หรือ ใบผ่านการอบรมหรือการทดสอบหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในตลาดหลักทรัพย์
หรือระบบและการปฏิบตั งิ านในตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ตลาดหลักทรัพย์ หรือสถาบันอบรมทีต่ ลาดหลักทรัพย์
เห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั ขึน้
5. หนังสือขอแต่งตัง้ และคารับรองของพนักงาน
และเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (แล้วแต่กรณี ) ดังนี้
6. ใบเปลีย่ นแปลงคานาหน้าชื่อ เอกสารทีต่ อ้ ง Upload เช่น
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ทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงานแล้วเปลีย่ นคานาหน้าชื่อ แต่ไม่ได้เปลีย่ นนามสกุล)
 ใบคาขอให้เขตเปลีย
่ นคานาหน้าชื่อให้ โดยนาใบแจ้งเกิดของลูกไปแจ้ง
 ใบคาขอเปลีย
่ นคานาหน้าชื่อจาก “นาง” เป็ น “นางสาว” หรือ จาก “นางสาว” เป็ น “นาง”
7. ใบเปลีย่ นชื่อ / นามสกุล เอกสารทีต่ อ้ ง Upload เช่น
 ใบเปลีย
่ นชื่อ (ทุกครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นชื่อ)
 ใบเปลีย
่ นนามสกุล แล้วแต่กรณี ดังนี้
• ใบเปลีย่ นนามสกุลของตนเอง (กรณีเจ้าตัวเปลีย่ นนามสกุลเอง)
• ใบเปลีย่ นนามสกุลของบิดา (กรณีเปลีย่ นนามสกุลตามบิดา)
• ทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงานแล้วเปลีย่ นนามสกุลตามสามี)
• ทะเบียนหย่า (กรณีหย่าแล้วกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง)
• ใบเปลี่ยนนามสกุลจากของบิดาไปใช้นามสกุลมารดา หรือเปลี่ยนจากนามสกุลมารดา
มาใช้นามสกุลของบิดา
• ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (กรณีเปลีย่ นนามสกุลตามพ่อแม่บุญธรรม)
8. เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบพิสจู น์สญ
ั ชาติ เป็ นต้น


กรณี เคยมี Trader ID ของตลาด Equity & Bond หรือตลาด TFEX มาก่อน Upload เอกสาร ดังนี้
1. รูปถ่าย
2. สาเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit
3. หนังสือขอแต่งตัง้ และคารับรองของพนักงาน
4. เอกสารอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (แล้วแต่กรณี) ตามข้อ 6-8 กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงหลังจากการยื่นขอ Trader
ครัง้ ก่อนหน้านี้

กรณี ขอขึน้ ทะเบียนเป็ น Trader ตลาด TFEX
กรณี ไม่เคยมี Trader ID มาก่อน (New Trader)
1. รูปถ่าย
2. สาเนาบัตรประชาชน หรือ Passport (กรณีทเ่ี ป็ นชาวต่างชาติ)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน หรือ Work Permit (กรณีทเ่ี ป็ นชาวต่างชาติ)
4. สาเนาวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป หรือ หนังสือรับรองประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านในธุรกิจ
หลักทรัพย์หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องอย่างน้อย 3 ปี ตดิ ต่อกัน
5. สาเนาหลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกับตราสารอนุพนั ธ์ (DRG)” หรือ
“DRG-Gold Futures” (สาหรับการขอแต่งตัง้ เพื่อซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงกับทองคาเท่านัน้ )
หรือแล้วแต่กรณี ดังนี้
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New Trader
บริ ษทั สมาชิ กทัวไป
่ - Full Member (D)

บริ ษทั สมาชิ กที่ ซื้อขายทองได้อย่างเดียว (G)

1. DRG (อบรมก่อนปี 2551) + DRG Options หรือ

1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options หรือ

2. DRG (อบรมตัง้ แต่ปี 2551จนถึงปั จจุบนั )

2. DRG (อบรมตัง้ แต่ปี 2551 จนถึงปั จจุบนั ) หรือ

-

3. DRG Gold Futures

Selling Agent (G)
1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options
หรือ
2. DRG (อบรมตัง้ แต่ปี 2551จนถึงปั จจุบนั )
หรือ
3. DRG Gold Futures

Trader ย้ายบริ ษทั
ย้ายเข้าบริ ษทั สมาชิ กทัวไป-Full
่
Member (D) ย้ายเข้าบริ ษทั สมาชิ กที่ ซื้อขายทองได้อย่างเดียว (G)
1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options
1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG Options หรือ
หรือ
2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 Index
2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50 Index Options
Options (อบรมก่อนเดือนตุลาคม 2550) หรือ
(อบรมก่อนเดือนตุลาคม 2550) หรือ
3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star
Trainer (อบรมในวันที่ 28 เม.ย.2550, 25 ส.ค.
2550 และ29 ก.ย.2550 เท่านัน้ ) หรือ

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

4. DRG (อบรมตัง้ แต่ปี 2551 จนถึงปั จจุบนั )

4. DRG (อบรมตัง้ แต่ปี 2551 จนถึงปั จจุบนั ) หรือ

-

5. DRG Gold Futures

ย้ายเข้า Selling Agent (G)
1. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ DRG
Options หรือ
2. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ SET50
Index Options (อบรมก่อนเดือนตุลาคม
2550) หรือ
3. DRG (อบรมก่อนปี 2551)+ TFEX Star
Trainer (อบรมในวันที่ 28 เม.ย.2550, 25
ส.ค.2550 และ29 ก.ย.2550 เท่านัน้ ) หรือ
4. DRG (อบรมตัง้ แต่ปี 2551จนถึง
ปั จจุบนั ) หรือ
5. DRG Gold Futures

6. หนังสือขอแต่งตัง้ และคารับรองของพนักงาน
และเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (แล้วแต่กรณี ) ดังนี้
7. ใบเปลีย่ นแปลงคานาหน้าชื่อ เอกสารทีต่ อ้ ง Upload เช่น
 ทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงานแล้วเปลีย
่ นคานาหน้าชื่อ แต่ไม่ได้เปลีย่ นนามสกุล)
 ใบคาขอให้เขตเปลีย
่ นคานาหน้าชื่อให้ โดยนาใบแจ้งเกิดของลูกไปแจ้ง
 ใบคาขอเปลีย
่ นคานาหน้าชื่อจาก “นาง” เป็ น “นางสาว” หรือ จาก “นางสาว” เป็ น “นาง”
8. ใบเปลีย่ นชื่อ / นามสกุล เอกสารทีต่ อ้ ง Upload เช่น
 ใบเปลีย
่ นชื่อ (ทุกครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นชื่อ)
 ใบเปลีย
่ นนามสกุล แล้วแต่กรณี ดังนี้
• ใบเปลีย่ นนามสกุลของตนเอง (กรณีเจ้าตัวเปลีย่ นนามสกุลเอง)
• ใบเปลีย่ นนามสกุลของบิดา (กรณีเปลีย่ นนามสกุลตามบิดา)
• ทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงานแล้วเปลีย่ นนามสกุลตามสามี)
• ทะเบียนหย่า (กรณีหย่าแล้วกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง)
• ใบเปลี่ยนนามสกุลจากของบิดาไปใช้นามสกุลมารดา หรื อเปลี่ยนจากนามสกุลมารดา
มาใช้นามสกุลของบิดา
• ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (กรณีเปลีย่ นนามสกุลตามพ่อแม่บญ
ุ ธรรม)
9. เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบพิสจู น์สญ
ั ชาติ เป็ นต้น
กรณี เคยมี Trader ID ตลาด TFEX หรือ ตลาด Equity & Bond มาก่อน Upload เอกสาร ดังนี้
1. รูปถ่าย
2. สาเนาทะเบียนบ้าน / Work Permit
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3. สาเนาหลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกับตราสารอนุ พนั ธ์ (DRG)” หรือ
“DRG-Gold Futures” (สาหรับการขอแต่งตัง้ เพื่อซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงกับทองคาเท่านัน้ )
หรือแล้วแต่กรณีตามตารางข้างต้น
4. หนังสือขอแต่งตัง้ และคารับรองของพนักงาน
5. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ตามข้อ 7-9 กรณีมกี ารเปลี่ยนแปลงหลังจากการยื่นขอ Trader
ครัง้ ก่อนหน้านี้
หมายเหตุ : - หน้าจอ Equity & Bond จะต้อง Upload File อย่างน้อย 2 รายการ คือ รูปถ่าย และทะเบียนบ้าน / Work-Permit
(กรณีทเี ่ ป็ นชาวต่างชาติ)
- หน้ า จอ TFEX จะต้ อ ง Upload File อย่ า งน้ อ ย 3 รายการ คื อ รู ป ถ่ า ย และทะเบีย นบ้ า น / Work-Permit
(กรณีทเี ่ ป็ นชาวต่างชาติ) และใบผ่านการอบรม 1
- หากเอกสารประเภทเดียวกันมีมากกว่า 1 แผ่น จะต้องรวมไว้ใน File เดียวกัน เช่น Transcript หากมี 2 แผ่น
จะต้องทาให้อยู่ File เดียวกัน ยกเว้น ใบเปลีย่ นแปลงชื่อ / นามสกุล ให้แยก File มา
- File ทีจ่ ะ Upload จะต้องมีขนาดไม่เกิน 1.5 MB.
1.1.5











เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และ Upload File เรียบร้อยแล้ว จะมีป่ มุ ด้านล่างหน้าจอ 4 ปุ่ม ให้ดาเนินการ
แล้วแต่กรณี ดังนี้

เลือ กปุ่ ม Save เมื่อ ต้อ งการบัน ทึก ข้อ มูลเข้า ระบบ ระบบจะถามว่า “ต้อ งการบัน ทึก ข้อ มูลเข้าระบบหรือไม่ ?”
ตอบ OK เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ และระบบจะแจ้งว่า “บันทึกข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงาน
ได้ท่ี Menu Report หมายเหตุ : รายการคาขอนี้ยงั ไม่ได้นาส่งมายังตลาดหลักทรัพย์ หากต้องการยื่นคาขอ
โปรดเลือก Submit to SET” ซึง่ หากเลือกปุ่ม Save แล้ว จะต้อง Submit to SET อีกครัง้ หนึง่ เพือ่ นาส่งข้อมูลคาขอ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
เลือกปุ่ม Submit to SET เมื่อต้องการ Save ข้อมูลเข้าระบบ และนาส่งข้อมูลคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในคราว
เดียวกัน
ระบบจะถามว่า “ต้องการยื่นแบบคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯหรือไม่?” →หาก OK ระบบจะ Confirm ว่า “ได้ย่นื แบบ
คาขอเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ท่ี Menu Report”
เลือกปุ่ม Cancel Request เมือ่ ต้องการยกเลิกคาขอนัน้ ระบบจะแจ้งเตือนว่า “แบบคาขอจะถูกลบออกจากระบบ
อย่างถาวร ท่านต้องการจะดาเนินการต่อหรือไม่” เมื่อกด OK ระบบจะ Confirm ว่า “ได้ทาการลบคาขอออกจาก
ระบบเรียบร้อยแล้ว” ซึง่ ระบบจะลบคาขอนัน้ ๆ ออกจากระบบเป็ นการถาวร
หมายเหตุ : หากบริษทั ต้องการเข้าไปค้นหาข้อมูลของบุคคลทีถ่ ูกยกเลิกคาขอไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลคาขอ
ดังกล่าว โดยมีสถานะแจ้งว่า “Cancelled by....(Trader, Broker, SET) จนกว่าตลาดหลักทรัพย์ฯจะลบคาขอดังกล่าว
ออกจากระบบบริษทั จึงจะกรอกข้อมูลคาขอของบุคคลดังกล่าวได้อกี
เลือกปุ่ม Clear เมื่อต้องการล้างข้อความในหน้าจอคาขอทัง้ หมด
ไปที่ Menu Report สังพิ
่ มพ์แบบคาขอ ดังนี้
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▪ หนั งสื อขอแต่ งตัง้ ฯ (Equity & Bond)(ตัวอย่างตามเอกสารแนบ1) หรือแบบคาขอแต่ งตัง้ ฯ (TFEX)
(ตัว อย่ า งตามเอกสารแนบ 5) ลงนามโดยผู้มี อ านาจลงนามของบริ ษัท และประทับ ตราบริ ษั ท
(ตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือรับรอง หรือหนังสือมอบอานาจของบริษทั )
▪ คารับรองของพนักงานผูท้ ี่บริษทั จะขอขึน้ ทะเบียนเป็ นเจ้าหน้ าที่รบั อนุญาต [ตัวอย่างตามเอกสารแนบ
1.1 หรือ 1.2 (ตลาด Equity & Bond) และตัวอย่างตามเอกสารแนบ 5.1 หรือ 5.2 (ตลาด TFEX)] ลงนาม
โดยพนักงานผูท้ ี่บริษทั จะขอขึน้ ทะเบียน Trader
Upload File แบบคาขอ 2 ฉบับข้างต้นที่ลงนามแล้วเข้ามาในระบบ E-Trader แล้ว Save โดยไม่ต้องนาส่ง
แบบคาขอฉบับจริงมาที่ตลาดหลักทรัพย์
1.2 การนาส่งคาขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ (Submit to SET) หลังจากทีพ่ นักงานกรอกข้อมูลคาขอแต่งตัง้ ตนเองเข้ามาใน
ระบบ หรือฝ่ ายบุคคลของบริษัทสมาชิกกรอกข้อมูลการขอแต่งตัง้ ให้กบั พนักงานทีบ่ ริษทั จะขอแต่งตัง้ เป็ น Trader เสร็จ
แล้ว บริษทั สมาชิกจะต้องดาเนินการส่งคาขอแต่งตัง้ นัน้ มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ (Submit to SET) โดยดาเนินการได้ 2 วิธี
ดังนี้
 วิธที ่ี 1
❖ เลือก Menu Request → Individual Trader Request
❖ กรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน/Passport No. ของพนักงานที่บริษท
ั สมาชิกจะยื่นคาขอเป็ น Trader
ซึ่งหากเป็ นการขอแต่ งตัง้ Trader ของ Selling Agent ของบริษัทสมาชิก ตลาด TFEX จะต้องระบุ Selling
Agent Name ด้วย (หากไม่มรี ายชื่อ Selling Agent Name ทีต่ อ้ งการให้เลือก จะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพิม่ รายชื่อดังกล่าวให้) → OK

ปรากฏข้อมูลรายละเอียดของบุคคลนัน้ ๆ (ตัวอย่างตามรูปที่ 4)
❖ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกรอกรายละเอียดเพิม
่ เติมในกรณีทพ่ี นักงานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน
❖ ตรวจสอบ Upload File เอกสารประกอบการขอแต่งตัง้ (ตามข้อ 1.1.4) ให้ครบถ้วน
❖ ขัน้ ตอนต่อไปเหมือนข้อ 1.1.5 – 1.1.6
 วิธที ่ี 2 เลือก Menu Submit to SET แล้วค้นหารายชื่อบุคคลทีต่ อ้ งการ คลิก More แล้วคลิกปุ่ม Submit to SET
(ด้านล่าง) ซึง่ ท่านสามารถดูวธิ กี ารใช้งาน Menu ดังกล่าวในหน้า 34
❖

2. Menu Designated Trader Request (ยื่นคาขอ Trader ID กลาง)
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ใช้ในการยื่นคาขอขึน้ ทะเบียน Trader ID กลางของบริษทั สมาชิกต่อตลาดหลักทรัพย์ และตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(Designated Trader ID) เช่ น Internet Trading, DMA และ ASEAN LINKAGE (ใช้ ส าหรับ ซื้ อ ขายหลัก ทรัพ ย์ ใ นโครงการ
ASEAN Trading Link โดยปั จจุบนั ASEAN LINKAGE ยกเลิกการให้บริการมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 6 ตุลาคม 2560) เป็ นต้น
ขัน้ ตอนการยืน่ คาขอสาหรับ Designated Trader ID มีดงั นี้
1. เลือก Menu Request → Designated Trader Request
หน้าจอ Equity & Bond

หน้าจอ TFEX

คลิกเลือกว่าจะขอ Trader ID กลางประเภทใด แล้วเลือกปุ่ม Ok
2. เข้าสู่หน้าจอ Designated Trader Request ระบบจะแสดง หมายเลขอ้างอิงสาหรับการค้นหา และชื่อ Designated Trader
ทีข่ อโดยอัตโนมัติ ตามรูปด้านล่างนี้
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3. กรอกข้อมูลวันทีต่ อ้ งการใช้ Trader ID และข้อมูลผูป้ ระสานงานอย่างน้อย 1 คน
4. เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วจะมีป่ มุ ด้านล่างหน้าจอ 4 ปุ่ม ให้ดาเนินการแล้วแต่กรณี ดังนี้











เลือ กปุ่ ม Save เมื่อ ต้อ งการบัน ทึก ข้อ มูลเข้า ระบบ ระบบจะถามว่า “ต้อ งการบัน ทึก ข้อ มูลเข้าระบบหรือไม่ ?”
ตอบ OK เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ และระบบจะแจ้งว่า “บันทึกข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงาน
ได้ท่ี Menu Report หมายเหตุ : รายการค าขอนี้ ย ัง ไม่ ไ ด้น าส่ ง มายัง ตลาดหลัก ทรัพ ย์ หากต้ อ งการยื่น ค าขอ
โปรดเลือก Submit to SET” ซึง่ หากเลือกปุ่ม Save แล้วจะต้อง Submit to SET อีกครัง้ หนึง่ เพือ่ นาส่งข้อมูลคาขอ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
เลือกปุ่ม Submit to SET เมื่อต้องการ Save ข้อมูลเข้าระบบ และนาส่งข้อมูลคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในคราว
เดียวกัน ระบบจะถามว่า “ต้องการยื่นแบบคาขอต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯหรือไม่?” →หาก OK ระบบจะ Confirm ว่า
“ได้ย่นื แบบคาขอเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ท่ี Menu Report”
เลือกปุ่ม Cancel Request เมื่อต้องการยกเลิกคาขอนัน้ ระบบจะแจ้งเตือนว่า “แบบคาขอจะถูกลบออกจากระบบ
อย่างถาวร ท่านต้องการจะดาเนินการต่อหรือไม่ ” เมื่อกด OK ระบบจะ Confirm ว่า “ได้ทาการลบคาขอออกจาก
ระบบเรียบร้อยแล้ว” ซึง่ ระบบจะลบคาขอนัน้ ๆ ออกจากระบบเป็ นการถาวร
หมายเหตุ : หากบริษัทต้องการเข้าไปค้นหาข้อมูลคาขอที่ถูกยกเลิกไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลคาขอดังกล่าว
โดยมีสถานะแจ้งว่า “Cancelled by....(Trader, Broker, SET) จนกว่าตลาดหลักทรัพย์ฯจะลบคาขอดังกล่าวออก
จากระบบ บริษทั จึงจะกรอกข้อมูลคาขอดังกล่าวได้อกี
เลือกปุ่ม Clear เมื่อต้องการล้างข้อความในหน้าจอคาขอทัง้ หมด
สังพิ
่ มพ์ “หนังสือขอขึ้นทะเบียน Designated Trader ID” (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 2) หรือ “แบบคาขอ
ขึ้นทะเบี ย น Designated Trader ID (TFEX)“ (ตัว อย่ า งตามเอกสารแนบ 6) ที่ Menu Report ลงนามโดย
ผู้มีอานาจลงนามของบริ ษัท และประทับตราบริ ษัท (ตามที ร่ ะบุไว้ในหนั งสื อ รับรอง หรือหนั งสื อมอบ
อ านาจของบริ ษั ท ) Upload File แบบค าขอฉบับ ที่ ล งนามแล้ ว เข้ า มาในระบบ E-Trader แล้ ว Save
โดยไม่ต้องนาส่งแบบคาขอฉบับจริงมาที่ตลาดหลักทรัพย์

3. Menu Change Request (ยื่นคาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าหน้ าที่รบั อนุญาต)
ใช้สาหรับยื่นคาขอ Update/แก้ไข ยกเลิก คาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเจ้ าหน้ าที่รบั อนุ ญาตของบริษัท ซึ่งหากเป็ น
บุคคลทีม่ ี Trader ID ทัง้ ตลาด Equity & Bond และตลาด TFEX สามารถยื่นคาขอทีต่ ลาดใดก็ได้ ระบบจะ Update ข้อมูลให้ทงั ้
2 ตลาด
• กรณี เปลีย่ นแปลงข้อมูล สาขา, ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน, ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั และ หมายเลขโทรศัพท์ (New) ให้บริษท
ั
สมาชิกเข้าไป Menu Change Request แล้วกรอกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง จากนัน้ กด Save/ Submit
To SET ผ่านระบบ E-Trader ข้อมูลจะถูกเปลีย่ นเป็ นข้อมูลใหม่ทนั ที โดยไม่ตอ้ งรอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯอนุมตั ิ
คาขอ
ขัน้ ตอนการเปลี่ ยนแปลงข้อมูล ข้อมูล สาขา, ที่ อยู่ตามทะเบียนบ้าน, ที่ อยู่ปัจจุบนั และ หมายเลขโทรศัพท์
(New) ของเจ้าหน้ าที่รบั อนุญาต (Trader) มีดงั นี้
1. เลือก Menu Request → Change Request
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หน้าจอ Equity & Bond

หน้าจอ TFEX

2. กรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน/Passport No. ของพนักงานทีบ่ ริษทั จะขอเปลีย่ นแปลงข้อมูล ซึง่ หากบุคคล
ดังกล่าวเป็ น Trader ของ Selling Agent ของบริษทั สมาชิกตลาด TFEX จะต้องระบุ Selling Agent Name ด้วย →
OK
3. ระบบจะแสดงหน้าจอ Change Request โดยแสดงข้อมูลปั จจุบนั ของ Trader รายทีค่ น้ หาตามหมายเลขบัตรประชาชน
นัน้

4. คลิก  เลือกหัวข้อที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล แล้วแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ต้องการ ซึ่งสามารถเลือกได้
มากกว่า 1 ข้อ
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5. Upload File เอกสารประกอบการขอเปลีย่ นแปลงข้อมูล (เฉพาะการเปลีย่ นแปลง Field ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้านเท่านัน้
ส่วน Field สาขา, ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั และหมายเลขโทรศัพท์ ไม่ตอ้ งแนบเอกสาร) โดยคลิกทีป่ ่ มุ Upload →เลือกรายชื่อ
เอกสารทีต่ อ้ งการ→ Browse File ของเอกสารตามรายชื่อทีเ่ ลือก→ คลิกทีป่ ่ มุ Upload → File เอกสารทีเ่ ลือกจะเข้า
มาเรียงในตารางเอกสารประกอบการขอเปลีย่ นแปลงข้อมูล (ซึง่ วิธกี าร Upload จะเหมือนการ Upload เอกสารในคาขอ
แต่งตัง้ ตามข้อ 1.1.4 หน้า 18 ทุกประการ)
6. เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จะมีป่ มุ ด้านล่างหน้าจอ 4 ปุ่ม ให้ดาเนินการแล้วแต่กรณี ดังนี้










เลือกปุ่ม Save/Submit to SET เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลเปลีย่ นแปลงเข้าระบบ ระบบจะถามว่า “ต้องการบันทึก
ข้อมูลเข้าระบบหรือไม่? / ต้องการยื่นแบบคาขอเปลีย่ นแปลงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯหรือไม่?”ตอบ OK เพื่อบันทึก
ข้อมูลเข้าระบบ และระบบจะแจ้งว่า “ได้เปลีย่ นแปลงตามคาขอเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้เมนู Report”
หมายเหตุ : หากบริษทั สมาชิกเลือกเปลีย่ นข้อมูล สาขา, ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน, ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั และ หมายเลข
โทรศัพท์ (New) แล้วกดปุ่ม Save/Submit To SET ข้อมูลจะถูกเปลีย่ นเป็ นข้อมูลใหม่ทนั ที โดยไม่ตอ้ งรอให้ตลาด
หลักทรัพย์ฯอนุมตั คิ าขอ
เลือกปุ่ม Cancel Request เมื่อต้องการยกเลิกการเปลีย่ นแปลงนัน้ ระบบจะแจ้งเตือนว่า “แบบคาขอจะถูกลบออก
จากระบบอย่างถาวร ท่านต้องการจะดาเนินการต่อหรือไม่ ” เมื่อกด OK ระบบจะ Confirm ว่า “ได้ทาการลบคาขอ
ออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว” ซึง่ ระบบจะลบคาขอนัน้ ๆ ออกจากระบบเป็ นการถาวร
หมายเหตุ : หากบริษัทต้องการเข้าไปค้นหาข้อมูลคาขอที่ถูกยกเลิกไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลคาขอดังกล่าว
โดยมีสถานะแจ้งว่า “Cancelled by....(Trader, Broker, SET) จนกว่าตลาดหลักทรัพย์ฯจะลบคาขอดังกล่าวออก
จากระบบ บริษทั จึงจะกรอกข้อมูลคาขอดังกล่าวได้อกี
เลือกปุ่ม Clear เมื่อต้องการล้างข้อความในแบบฟอร์มคาขอทัง้ หมด
หากสมาชิกต้องการค้นหาเปลีย่ นแปลงข้อมูล สาขา, ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน, ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั และ หมายเลขโทรศัพท์
(New) สามารถดูได้ท่ี Menu Report โดยให้ดูจากสถานะที่เป็ น Changed by Broker (สามารถกดปุ่มพิมพ์ เพื่อ
เรียกดูรายละเอียดทีไ่ ด้เปลีย่ นแปลงข้อมูลไป)
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•

กรณี เปลีย่ นแปลงคานาหน้าชื่อ (ไทย/อังกฤษ), ชื่อ (ไทย/อังกฤษ), นามสกุล (ไทย/อังกฤษ) ให้บริษทั สมาชิก
เข้าไป Menu Change Request แล้วกรอกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง จากนัน้ กด Submit to SET ผ่าน
ระบบ E-Trader ข้อมูลจะถูกเปลีย่ นเป็ นข้อมูลใหม่เมื่อได้รบั อนุ มตั คิ าขอเปลีย่ นแปลงข้อมูล Traderจากตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก่อน

ขัน้ ตอนการยื่นคาขอเปลี่ ยนแปลงข้อมูล คานาหน้ าชื่ อ (ไทย/อังกฤษ), ชื่ อ (ไทย/อังกฤษ), นามสกุล (ไทย/
อังกฤษ) ของเจ้าหน้ าที่รบั อนุญาต (Trader) มีดงั นี้
1. เลือก Menu Request → Change Request

หน้าจอ Equity & Bond

หน้าจอ TFEX

2. กรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน/Passport No. ของพนักงานทีบ่ ริษทั จะขอเปลีย่ นแปลงข้อมูล ซึง่ หากบุคคลดังกล่าว
เป็ น Trader ของ Selling Agent ของบริษทั สมาชิกตลาด TFEX จะต้องระบุ Selling Agent Name ด้วย → OK
3. ระบบจะแสดงหน้าจอ Change Request โดยแสดงข้อมูลปั จจุบนั ของ Trader รายทีค่ น้ หาตามหมายเลขบัตรประชาชนนัน้
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4. คลิก  เลือกหัวข้อทีต่ ้องการเปลีย่ นแปลงข้อมูล แล้วแก้ไข/เปลีย่ นแปลงข้อมูลตามทีต่ ้องการ ซึง่ สามารถเลือกได้มากกว่า
1 ข้อ
5. Upload File เอกสารประกอบการขอเปลีย่ นแปลงข้อมูล (เฉพาะการเปลีย่ นแปลง Field คานาหน้าชื่อ,ชื่อ และ/หรือ นามสกุล
เท่านัน้ ) โดยคลิกทีป่ ่ มุ Upload →เลือกรายชื่อเอกสารทีต่ อ้ งการ→ Browse File ของเอกสารตามรายชื่อทีเ่ ลือก→ คลิกที่
ปุ่ม Upload → File เอกสารทีเ่ ลือกจะเข้ามาเรียงในตารางเอกสารประกอบการขอเปลีย่ นแปลงข้อมูล (ซึง่ วิธกี าร Upload
จะเหมือนการ Upload เอกสารในคาขอแต่งตัง้ ตามข้อ 1.1.4 หน้า 18 ทุกประการ)
การเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลแต่ละ Field จะต้อง Upload File เอกสารที่แตกต่างกันแล้วแต่กรณี ดังนี้
 เปลีย
่ นแปลงคานาหน้าชื่อ เช่น
◼ ทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงานแล้วเปลีย
่ นคานาหน้าชื่อ แต่ไม่ได้เปลีย่ นนามสกุล)
◼ ใบคาขอให้เขตเปลีย
่ นคานาหน้าชื่อ โดยนาใบแจ้งเกิดของลูกไปแจ้ง
◼ ใบคาขอเปลีย
่ นคานาหน้าชื่อจาก “นาง” เป็ น “นางสาว” หรือ จาก “นางสาว” เป็ น “นาง”
 เปลีย
่ นแปลงชื่อ Upload File เอกสาร
◼ ใบเปลีย
่ นชื่อ
 เปลีย
่ นแปลงนามสกุล เช่น
◼ ใบเปลีย
่ นนามสกุลของตนเอง (กรณีเจ้าตัวเปลีย่ นนามสกุลเอง)
◼ ใบเปลีย
่ นนามสกุลของบิดา (กรณีเปลีย่ นนามสกุลตามบิดา)
◼ ใบเปลีย
่ นนามสกุลจากของบิดาไปใช้นามสกุลมารดา หรือเปลีย่ นจากนามสกุลมารดา
มาใช้นามสกุลของบิดา
◼ ทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงานแล้วเปลีย
่ นนามสกุลตามสามี)
◼ ทะเบียนหย่า (กรณีหย่าแล้วกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง)
◼ ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (กรณีเปลีย
่ นนามสกุลตามพ่อแม่บญ
ุ ธรรม)
 เปลีย
่ นแปลงชื่อ และนามสกุล
◼ ใบเปลีย
่ นชื่อ
◼ ใบเปลีย
่ นนามสกุล (เอกสารข้างใน File แล้วแต่กรณีตามรายการเปลีย่ นนามสกุลข้างต้น)
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6. เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และ Upload File เรียบร้อยแล้วจะมีป่ ุมด้านล่างหน้าจอ 4 ปุ่ม ให้ดาเนินการแล้วแต่กรณี
ดังนี้











เลือ กปุ่ ม Save เมื่อ ต้อ งการบัน ทึก ข้อ มูลเข้า ระบบ ระบบจะถามว่า “ต้อ งการบัน ทึก ข้อ มูลเข้าระบบหรือ ไม่ ?”
ตอบ OK เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ และระบบจะแจ้งว่า “บันทึกข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงาน
ได้ท่ี Menu Report หมายเหตุ : รายการคาขอนี้ยงั ไม่ได้นาส่งมายังตลาดหลักทรัพย์ หากต้องการยื่นคาขอ โปรด
เลือก Submit to SET” ซึง่ หากเลือกปุ่ม Save แล้วจะต้อง Submit to SET อีกครัง้ หนึง่ เพือ่ นาส่งข้อมูลคาขอต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
เลือกปุ่ม Submit to SET เมื่อต้องการ Save ข้อมูลเข้าระบบ และนาส่งข้อมูลคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในคราว
เดียวกัน ระบบจะถามว่า “ต้องการยื่นแบบคาขอต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯหรือไม่?” →หาก OK ระบบจะ Confirm ว่า
“ได้ย่นื แบบคาขอเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ท่ี Menu Report”
เลือกปุ่ม Cancel Request เมื่อต้องการยกเลิกคาขอนัน้ ระบบจะแจ้งเตือนว่า “แบบคาขอจะถูกลบออกจากระบบ
อย่างถาวร ท่านต้องการจะดาเนินการต่อหรือไม่ ” เมื่อกด OK ระบบจะ Confirm ว่า “ได้ทาการลบคาขอออกจาก
ระบบเรียบร้อยแล้ว” ซึง่ ระบบจะลบคาขอนัน้ ๆ ออกจากระบบเป็ นการถาวร
หมายเหตุ : หากบริษัทต้องการเข้าไปค้นหาข้อมูลคาขอที่ถูกยกเลิกไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลคาขอดังกล่าว
โดยมีสถานะแจ้งว่า “Cancelled by....(Trader, Broker, SET) จนกว่าตลาดหลักทรัพย์ฯจะลบคาขอดังกล่าวออก
จากระบบ บริษทั จึงจะกรอกข้อมูลคาขอดังกล่าวได้อกี
เลือกปุ่ม Clear เมื่อต้องการล้างข้อความในแบบฟอร์มคาขอทัง้ หมด
สังพิ
่ มพ์ “หนั งสื อขอเปลี่ ยนแปลงชื่ อ/ชื่ อสกุลฯ (ตลาด Equity and Bond) (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 3)
หรือแบบคาขอเปลี่ยนแปลงฯ (ตลาด TFEX) (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 7)” ที่ Menu Report ลงนามโดย
ผู้มีอานาจลงนามของบริ ษัท และประทับตราบริ ษัท (ตามที ร่ ะบุไว้ในหนั งสื อ รับรอง หรือหนั งสื อมอบ
อานาจของบริ ษัท) Upload File ฉบับที่ ลงนามแล้วเข้ามาในระบบ E-Trader แล้ว Save โดยไม่ต้องนาส่ง
แบบคาขอฉบับจริงมาที่ตลาดหลักทรัพย์ (Upload แบบฟอร์มดังกล่าว เฉพาะกรณี เปลีย่ นแปลงคานาหน้ า
ชือ่ ชือ่ และ/หรือนามสกุลเท่านัน้ )

4. Menu Inactive Trader Request (ยื่นคาขอเพิ กถอนเจ้าหน้ าที่รบั อนุญาต)
ใช้สาหรับเพิกถอน Trader ของบริษัท สมาชิก (เฉพาะบุคคลที่ Active อยู่ในบริษัทสมาชิก นัน้ ๆ เท่านัน้ ) และบริษัท
สมาชิกสามารถ Update/แก้ไข และ Cancel Request ข้อมูลการยื่นคาขอดังกล่าวได้ โดยหน้าจอจะมีลกั ษณะดังนี้
1. เลือก Menu Request → Inactive Trader Request
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หน้าจอ Equity & Bond

หน้าจอ TFEX

2. กรอกหมายเลขบัตรประจาตัว ประชาชน/Passport No. ของพนัก งานที่บ ริษัท ต้อ งการเพิก ถอน ซึ่ง หากบุ ค คลดัง กล่าว
เป็ น Trader ของ Selling Agent ของบริษทั สมาชิกตลาด TFEX จะต้องระบุ Selling Agent Name ด้วย → OK
3. ระบบจะแสดงหน้ า จอ Inactive Trader Request โดยแสดงข้อ มู ล ปั จ จุ บ ัน ของ Trader รายที่ค้น หาตามหมายเลขบัต ร
ประชาชนนัน้ ตามรูปด้านล่างนี้

หน้าจอ Equity & Bond
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หน้าจอ TFEX

4. กรอกรายละเอียดตามรูปด้านบน [ระบุความผิดความเสียหาย (หากมี) เฉพาะตลาด Equity & Bond เท่านัน้ ]
5. เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วจะมีป่ มุ ด้านล่างหน้าจอ 4 ปุ่ม ให้ดาเนินการแล้วแต่กรณี ดังนี้

บริษทั สมาชิกโปรดยื่นคาขอเพิกถอนการขึน้ ทะเบียนเจ้าหน้าที่รบั อนุญาต (Trader ID) และ Upload หนังสือขอเพิกถอนเจ้าหน้าที่รบั อนุญาตออกจาก
ระบบซือ้ ขายภายในระยะเวลาที่ตลาดกาหนด










เลือกปุ่ม Save เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ระบบจะถามว่า “ต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบหรือไม่ ?” ตอบ OK
เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ และระบบจะแจ้งว่า “บันทึกข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ท่ี Menu
Report หมายเหตุ : รายการคาขอนี้ยงั ไม่ได้นาส่งมายังตลาดหลักทรัพย์ หากต้องการยื่นคาขอ โปรดเลือก Submit to
SET” ซึง่ หากเลือกปุ่ม Save แล้วจะต้อง Submit to SET อีกครัง้ หนึง่ เพือ่ นาส่งข้อมูลคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
เลือ กปุ่ ม Submit to SET เมื่อ ต้อ งการ Save ข้อ มูลเข้า ระบบ และน าส่ง ข้อมูลค าขอต่ อ ตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ในคราว
เดียวกัน ระบบจะถามว่า “ต้องการยื่นแบบคาขอต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯหรือไม่?” →หาก OK ระบบจะ Confirm ว่า “ได้
ยื่นแบบคาขอเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ท่ี Menu Report”
เลือ กปุ่ ม Cancel Request เมื่อ ต้อ งการยกเลิก ค าขอนัน้ ระบบจะแจ้ง เตือ นว่า “แบบค าขอจะถูก ลบออกจากระบบ
อย่างถาวร ท่านต้องการจะดาเนินการต่อหรือไม่ ” เมื่อกด OK ระบบจะ Confirm ว่า “ได้ทาการลบคาขอออกจากระบบ
เรียบร้อยแล้ว” ซึง่ ระบบจะลบคาขอนัน้ ออกจากระบบเป็ นการถาวร
หมายเหตุ : หากบริษัท ต้อ งการเข้า ไปค้น หาข้อ มูลค าขอที่ถู ก ยกเลิก ไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อ มูลค าขอดัง กล่ า ว
โดยมีสถานะแจ้งว่า “Cancelled by....(Trader, Broker, SET) จนกว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะลบคาขอดังกล่าวออกจาก
ระบบบริษทั จึงจะกรอกข้อมูลคาขอดังกล่าวได้อกี
เลือกปุ่ม Clear เมื่อต้องการล้างข้อความในแบบฟอร์มคาขอทัง้ หมด
สังพิ
่ มพ์ “หนังสือขอเพิ กถอนเจ้าหน้ าที่ รบั อนุญาตออกจากระบบซื้อขายหลักทรัพย์” (ตลาด Equity & Bond
ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 4) หรือแบบคาขอเพิ กถอนฯ (ตลาด TFEX ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 8) ที่ Menu
Report ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามของบริ ษัท และประทับตราบริ ษัท (ตามที ร่ ะบุไว้ในหนังสือรับรอง หรือ
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หนังสือมอบอานาจของบริ ษทั ) Upload File ฉบับที่ ลงนามแล้วเข้ามาในระบบ E-Trader แล้ว Save โดยไม่ต้อง
นาส่งแบบคาขอฉบับจริงมาที่ตลาดหลักทรัพย์
6. Menu Authorized Person (รายชื่อผู้มีอานาจลงนามของบริ ษท
ั สาหรับแสดงในแบบคาขอ)
ใช้ใ นกรณี เ พิ่ม รายชื่อ , แก้ไ ข/เปลี่ย นแปลง และก าหนดรายชื่อ ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท (Authorized Person)
ที่จะให้ปรากฏชื่อในแบบคาขอต่างๆ เพื่อสัง่ พิมพ์จากระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้มอี านาจลงนามดังกล่าวลงนาม โดยจะต้อง
กาหนดรายชื่อผูม้ อี านาจลงนามทัง้ 2 ตลาด ซึง่ มีหน้าจอการใช้งานเหมือนกัน ดังนี้


เลือก Menu Request → Authorized Person
หน้าจอ Equity & Bond

หน้าจอ TFEX

1. กรอกข้อมูลรายชื่อผูม้ อี านาจลงนามให้ครบถ้วน (กรอกได้มากทีส่ ดุ 10 คน)
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2. หากต้องการให้บุคคลใดปรากฏชื่อในแบบคาขอทุกประเภท ให้คลิก  Yes ใน Field ใช้สาหรับแสดงในแบบคาขออัตโนมัติ
(กาหนดได้มากทีส่ ดุ 2 คน)
3. คลิกปุ่ม Add to list รายชื่อของบุคคลทีก่ รอกจะปรากฏในตาราง ดังนี้

4. หากต้องการเปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขข้อมูลของบุคคลใดในตาราง ให้คลิกปุ่ม Edit ด้านหลังชื่อของบุคคลนัน้ แล้วเปลีย่ นแปลง
ข้อมูลตามทีต่ อ้ งการแล้ว คลิกปุ่ม Add to list
5. หากต้องการลบข้อมูลของบุคคลใดออก ให้คลิกปุ่ม Delete ด้านหลังชื่อของบุคคลนัน้ ในตาราง
6. คลิกปุ่ม Save เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ซึ่งระบบจะถามว่า “ต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบหรือไม่ ?” ตอบ OK
ระบบจะ Confirm ว่า “บันทึกข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว”
ทัง้ นี้ บริ ษัทสมาชิ กจะต้ องนาส่ งสาเนาหนั งสื อรับ รอง หรือหนั งสื อมอบอานาจที่ สาเนามาจากฉบับจริ ง
(ฉบับที่ ติดอากรแสตมป์ ) มาให้ตลาดหลักทรัพย์ และหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอานาจลงนามดังกล่าว บริ ษทั สมาชิ ก
จะต้องนาส่งสาเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาให้ตลาดหลักทรัพย์ด้วย
Menu Submit to SET (ยื่นแบบคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์)
ใช้สาหรับค้นหาคาขอประเภทต่ างๆ ที่มสี ถานะ Waiting (Save ค้างไว้ในระบบ ยังไม่ได้ Submit to SET) เพื่อนาส่ง
คาขอเหล่านัน้ ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาด TFEX โดยมีวธิ กี ารใช้งาน ดังนี้
 เลือก Menu Submit to SET ปรากฏหน้าจอตามรูปด้านล่างนี้
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ค้นหาข้อมูลคาขอตาม Field ทีต่ ้องการ และกาหนดเงื่อนไขการเรียงลาดับข้อมูล คลิกปุ่ม Search แล้วข้อมูลของบุคคล
ทีต่ อ้ งการค้นหาจะปรากฏทีต่ ารางแสดงผลด้านล่างหน้าจอตามตัวอย่างด้านล่างนี้

หากต้องการพิมพ์ขอ้ มูลตามตารางแสดงผลให้คลิกทีป่ ่ มุ
ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมูลในตารางเพิม่ เติม
ในส่วนของคานาหน้าชื่อ และชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ และสามารถพิมพ์ขอ้ มูลดังกล่าวออกมาได้ในรูปแบบ Report ได้
หากต้อ งการ Export ข้อ มูลตามตารางแสดงผลไปยังโปรแกรม Excel ให้ค ลิก ที่ป่ ุ ม
ด้า นบนตารางด้า นขวามือ
จะแสดงข้อมูลในตารางเพิม่ เติมในส่วนของคานาหน้าชื่อ และชื่อ -สกุลภาษาอังกฤษอยู่ในโปรแกรม Excel แลัว Save
เปลีย่ นนามสกุลเป็ น .xls
หากต้องการดูรายละเอียดคาขอของบุคคลใดให้คลิก More ในช่องรายละเอียดด้านหลังชื่อบุคคลนัน้ ในตารางแสดงผล
ปรากฏหน้าจอคาขอตามประเภทคาขอทีเ่ ลือกของบุคคลดังกล่าว พร้อมเอกสารที่ Upload เข้ามา ตามตัวอย่างดังนี้

ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลทัง้ ในคาขอ และ Upload File
เลือ กปุ่ ม Submit to SET ระบบจะถามว่า “ต้อ งการยื่นแบบคาขอต่ อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ ?” หาก OK ระบบจะ
Confirm ว่า “ได้ย่นื แบบคาขอเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานได้ท่ี Menu Report”
เลือกปุ่ม Close เมื่อต้องการออกจากหน้าจอนี้

Menu Inquiry (ค้นหาข้อมูล และสถานะคาขอ)
ใช้ ส าหรับ ค้น หาข้อ มู ล การยื่น ค าขอเกี่ย วกับ ทะเบีย น Trader ของบริษัท ทัง้ หมดทุ ก สถานะค าขอ คือ Waiting
(Save ไว้ในระบบ แต่ ยงั ไม่ Submit to SET) และคาขอที่ Submit to SET แล้ว คือ สถานะ Received, Processing, Pending,
Approved, Disapproved, Cancelled by ....... (Trader, broker, SET แล้วแต่กรณี)
ขัน้ ตอนการใช้งาน Menu Inquiry มีดงั นี้
• เลือก Menu Inquiry
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• ค้นหาข้อมูลคาขอตาม Field ที่ต้องการ คลิกปุ่ม Search แล้วข้อมูลของบุคคลทีต่ ้องการค้น หาจะปรากฏทีต่ ารางแสดงผล
ด้านล่างตามรูปนี้

• หากต้องการพิมพ์ขอ้ มูลตามตารางแสดงผลให้คลิกที่ป่ ุม
ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมูลในตารางเพิม่ เติม
ในส่วนของคานาหน้าชื่อ และชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ และสามารถพิมพ์ขอ้ มูลดังกล่าวออกมาได้ในรูปแบบ Report
• หากต้ อ งการ Export ข้อ มู ล ตามตารางแสดงผลไปยัง โปรแกรม Excel ให้ ค ลิก ที่ป่ ุ ม
ด้ า นบนตารางด้ า นขวามือ
จะแสดงข้อ มูลในตารางเพิ่มเติมในส่ว นของค าน าหน้ า ชื่อ และชื่อ -สกุ ลภาษาอังกฤษอยู่ในโปรแกรม Excel แล้ว Save
เปลีย่ นนามสกุลของ File เป็ น .xls
• ดูท่ี Column สถานะคาขอ หากเป็ นสถานะ Approved หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ มตั ิคาขอนัน้ แล้ว และระบบจะแจ้ง
Trader ID (Column Trader ID) และ วันทีม่ ผี ลในระบบซือ้ ขาย (Column Eff. Date) ให้ทราบ
• หากต้องการดูรายละเอียดคาขอของบุคคลใดให้คลิก More ในช่องรายละเอีย ดด้านหลังชื่อบุคคลนัน้ จะปรากฏหน้ าจอ
ตามประเภทคาขอของบุคคลทีเ่ ลือก พร้อมแสดงสถานะคาขอ ตามตัวอย่างดังนี้

ซึง่ ข้อมูลสถานะของทุกคาขอจะมีความหมาย ดังนี้
สถานะคาขอ
ความหมายของสถานะคาขอ
Waiting
Save คาขอค้างไว้ในระบบ ยังไม่ได้ Submit to SET (ยังไม่ได้นาส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ)
Received
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั คาขอแล้ว
Processing
อยู่ระหว่างตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร หรือข้อขัดข้องต่างๆ (โดยหากขาดเอกสาร หรือมี
ข้อขัดข้องประการใด ตลาดหลักทรัพย์ฯจะแจ้งผ่านระบบ เพื่อให้บริษทั สมาชิกทราบ และดาเนินการแก้ไข
หรือ Upload เอกสารทีต่ อ้ งการเพิม่ เติมเข้ามาในระบบ)
Pending
อยู่ระหว่างพิจารณาคุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื คาขอ
Approved
อนุมตั คิ าขอ [โดยจะแจ้ง Trader ID และวันทีม่ ผี ลในระบบซือ้ ขาย (Effective Date) ให้ทราบ]
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Disapproved
ไม่อนุมตั กิ ารขึน้ ทะเบียน โดยจะแจ้งเหตุผลให้ทราบด้วย
Cancelled by …. ยกเลิกการยื่นคาขอ (โดยจะแจ้งว่าคาขอนัน้ ถูกยกเลิกโดย Trader, Broker หรือ ตลาดหลักทรัพย์)
• หากต้องการพิมพ์ “แบบแสดงรายละเอียดประจาตัวเจ้าหน้ าที่รบั อนุ ญาต” ของบุคคลที่เลือก ให้คลิกที่ป่ ุม “พิมพ์ข้อมูล
Trader” ระบบจะแสดง “แบบแสดงรายละเอียดประจาตัวเจ้าหน้าที่รบั อนุ ญาต” ของบุคคลดังกล่าว แล้วคลิกทีป่ ่ ุม
หรือ
“กดเพื่อพิมพ์” ด้านบนขวามือ
Menu Report (พิ มพ์แบบคาขอ)
เป็ นหน้าจอสาหรับค้นหาข้อมูลการยื่นคาขอเกีย่ วกับทะเบียน Trader ของบริษทั ทัง้ หมดทีส่ ง่ เข้ามาในระบบ E-Trader
เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มคาขอตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
ขัน้ ตอนการใช้งาน Menu Report มีดงั นี้
1. เลือก Menu Report
2. ปรากฏหน้าจอ Report ดังนี้
หน้าจอ Equity & Bond

ส่วนหน้าจอ TFEX จะมีลกั ษณะการทางานเหมือนหน้าจอ Equity & Bond ทุกอย่าง แต่จะเพิม่ Field สาหรับค้นหาเพิม่ เติม ตาม
รูปด้านล่างนี้
หน้าจอ TFEX

3. ค้น หาข้อ มูลคาขอตาม Field ที่ต้อ งการ คลิก ปุ่ ม Search ข้อ มูลของบุ คคลที่ค้นหาจะปรากฏที่ตารางแสดงผลด้านล่าง
(ตัวอย่างตามรูปด้านล่างนี้)
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4. หากต้องการพิมพ์ขอ้ มูลตามตารางแสดงผลให้คลิกที่ป่ ุม
ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมูลในตารางเพิม่ เติ ม
ในส่วนของคานาหน้าชื่อ และชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ และสามารถพิมพ์ขอ้ มูลดังกล่าวออกมาได้ในรูปแบบ Report
5. หากต้ อ งการ Export ข้อ มู ล ตามตารางแสดงผลไปยัง โปรแกรม Excel ให้ ค ลิก ที่ป่ ุ ม
ด้ า นบนตารางด้ า นขวามือ
จะแสดงข้อ มูลในตารางเพิ่มเติม ในส่วนของค านาหน้ า ชื่อ และชื่อ -สกุ ลภาษาอัง กฤษอยู่ในโปรแกรม Excel และ Save
เปลีย่ นนามสกุลของ File เป็ น .xls
6. หากต้องการพิมพ์แบบฟอร์มคาขอของบุคคลใดให้คลิกคาว่า “พิมพ์” ด้านหลังชื่อบุคคลนัน้ จะปรากฏแบบฟอร์มตามประเภท
คาขอของบุคคลทีเ่ ลือก
7. หากต้องการพิมพ์แบบฟอร์มคาขอนัน้ ให้คลิกทีป่ ่ มุ “กดเพื่อพิมพ์” ด้านบนขวามือ
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ระบบ E-Trader ส่ง Auto Mail แจ้งบริษทั สมาชิ ก
กรณี ที่ตลาดหลักทรัพย์ขอเอกสารเพิ่ มเติ มจากบริษทั สมาชิ กหรือบริษทั สมาชิ กส่งเอกสารไม่ครบถ้วน
กรณีตลาดหลักทรัพย์กาหนด Status Processing เพื่อแจ้งให้บริษทั สมาชิกตรวจสอบข้อมูลและดาเนินการเปลีย่ นแปลง/
แก้ไข/นาส่งเอกสารเพิม่ เติม ผ่านระบบ E-Trader ตามตัวอย่างดังนี้
ตัวอย่าง Auto Mail ทีบ่ ริษทั สมาชิกจะได้รบั จากระบบ E-Trader กรณีตลาดหลักทรัพย์ขอเอกสารเพิม่ เติมหรือบริษัท
สมาชิกส่งเอกสารไม่ครบถ้วน

ตามตัวอย่างข้างต้นนี้ตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งการให้บริษทั สมาชิก Upload หนังสือขอเพิกถอนของคุณสมชาย ทดสอบ ตลาด Equity
& Bond ในระบบ E-Trader โดยบริษทั สมาชิกต้องเข้าไป Upload หนังสือขอเพิกของบุคคลดังกล่าวผ่านระบบ E-Trader ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แจ้งไป
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ประเภทของ Trader ID

Trader ID ของตลาดตราสารทุน และตราสารหนี้ (Equity & Bond)
Trader ID ของตลาดตราสารทุน และตราสารหนี้ (Equity & Bond) ประกอบด้วยตัวเลข 4 หลัก หรือตัวอักษร
ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตามด้วยตัวเลข 3 หลัก เช่น 1234, A123 เป็ นต้น สามารถส่งคาสังซื
่ อ้ ขายได้ทงั ้ ตลาดตราสารทุน และ
ตลาดตราสารหนี้

Trader ID ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (TFEX)
▪ เจ้าหน้าที่รบั อนุ ญาตของบริษัทสมาชิกประเภท Full Member จะได้รบั หมายเลขประจาตัวเจ้าหน้าที่รบั อนุ ญาต

เป็ น DXXXX (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ “D” ตามด้วยตัวเลข 4 หลัก หรือตามด้วยตัวอักษรและตัวเลข 4 หลัก
เช่น D1234, DA123 เป็ นต้น) สามารถปฏิบตั งิ านเพื่อซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าได้ทุกประเภท
▪ เจ้าหน้าที่รบั อนุ ญาตของบริษัทสมาชิกประเภท Precious Metal Related Agent และเจ้าหน้าที่รบั อนุ ญาตที่เป็ น
พนักงานของ Selling Agent ทีป่ ฏิบตั งิ านให้กบั บริษทั สมาชิก จะได้รบั หมายเลขประจาตัวเจ้าหน้าทีร่ บั อนุญาตเป็ น
GXXXX (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ “G” ตามด้วยตัวเลข 4 หลัก เช่น G1234, G5678 เป็ นต้น) สามารถปฏิบตั งิ าน
เพื่อซือ้ ขายได้เฉพาะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงกับโลหะมีค่าเท่านัน้
ข้อมูลที่ควรทราบเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับระบบ

➢ บริษทั สมาชิกจะต้องขอ User Name และ Password ระบบ SCP ทัง้ ของ Level 1 และ Level 2 ที่ User Admin ระบบ SCP
ของบริษทั (ทัง้ หมดไม่เกิน 15 User)
➢ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคาขอ และ File ที่ Upload ทุกประเภทในระบบ E-Trader สามารถแก้ไขได้ทุกสถานะคาขอ
คือ Waiting, Received Processing และ Pending (สถานะก่อนทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯจะ Approve) โดยดาเนินการดังนี้
1. หากยังไม่นาส่งคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ (Waiting = Save ข้อมูลไว้ในระบบ แต่ยงั ไม่ Submit to SET)
❖ เ ข้ า Menu Request เ ลื อ ก Individual Trader Request ห รื อ Designated Trader Request ห รื อ อื่ นๆ
(แล้วแต่กรณี) แก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูลทีต่ อ้ งการ แล้วคลิกปุ่ม Save และดาเนินการต่อได้ 2 วิธี ดังนี้
วิธที ่ี 1 : คลิกปุ่ม Submit to SET ทีด่ า้ นล่างหน้าจอคาขอนัน้ (Menu Request) หรือ
วิธที ่ี 2 : เลือก Menu Submit to SET แล้วเลือกคาขอของบุคคลทีแ่ ก้ไขข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แล้วคลิก More
จะแสดงข้อมูลคาขอของบุคคลนัน้ แล้วคลิกปุ่ม Submit to SET ทีด่ า้ นล่างหน้าจอคาขอนัน้
2. หากนาส่งคาขอต่อ ตลาดหลักทรัพย์แล้ว (Submit to SET แล้ว = สถานะคาขอเป็ น Received, Processing และ
Pending)
❖ เ ข้ า Menu Request เ ลื อ ก Individual Trader Request ห รื อ Designated Trader Request ห รื อ อื่ นๆ
(แล้วแต่กรณี) แก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูลทีต่ อ้ งการ แล้วคลิกปุ่ม Save
➢ การยกเลิกคาขอ (Cancel Request)
❖ บริษัท สมาชิก สามารถยกเลิก ค าขอทุ ก ค าขอได้ทุ ก สถานะค าขอ คือ Waiting, Received, Processing และ
Pending
❖ กรณี บ ริ ษั ท สมาชิ ก ยกเลิ ก ค าขอ (Cancelled Request) แล้ ว ต้ อ งการยื่ น ค าของบุ ค คลนั ้น ใหม่ ท ั น ที
ต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ลบข้อมูลคาขอที่ Cancelled นัน้ ออกจากระบบก่อนจึงจะยื่นใหม่ได้)
➢ ตลาดหลักทรัพย์จะเก็บข้อมูลคาขอต่างๆ ไว้ให้บริษทั สมาชิกค้นหาข้อมูลในระบบย้อนหลัง 5 ปี นับจากวันทีป่ ั จจุบนั
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วิ ธีการตอบกลับของตลาดหลักทรัพย์ (Equity & Bond Trader และ TFEX Trader)
ระบบ E-Trader จะส่ง Auto E-Mail แจ้งให้บริษัทสมาชิกทราบทันทีท่ตี ลาดหลักทรัพย์อนุ มตั ิคาขอเกี่ยวกับทะเบียน
เจ้าหน้าทีร่ บั อนุญาต เพื่อให้บริษทั สมาชิกเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดเพิม่ เติมในระบบ E-Trader ตามตัวอย่าง ดังนี้
ตัวอย่าง E-Mail ที่บริษทั สมาชิ กจะได้รบั จากระบบ E-Trader

ขัน้ ตอนการเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติ มในระบบ E-Trader มีดงั นี้
▪ เข้าระบบ E-Trader
▪ เลือก Menu Inquiry
▪ ค้นหาข้อมูลคาขอตาม Field ที่ต้องการ คลิกปุ่ ม Search จะปรากฎข้อมูลของบุ ค คลที่ต้องการในตาราง
แสดงผลด้านล่างนี้

▪ ดู ท่ี Column “สถานะ” หากแสดงข้อ ความ “Approved” หมายถึง ตลาดหลัก ทรัพ ย์ อ นุ ม ัติค าขอนั น้ แล้ว
และระบบจะแจ้ง Trader ID (Column Trader ID) และ วันทีม่ ผี ลในระบบซือ้ ขาย (Column Eff Date) ให้ทราบ
▪ หากต้องการดูรายละเอีย ดคาขอของบุ ค คลใดให้ค ลิ๊ก More ด้า นหลัง ชื่อของบุ ค คลนัน้ จะปรากฎข้อ มู ล
ตามด้านล่างนี้
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อัตราค่าธรรมเนี ยมในการขอขึน้ ทะเบียนเจ้าหน้ าที่รบั อนุญาต
❖
❖

เจ้าหน้ าที่รบั อนุญาตของตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารหนี้ (Equity & Bond) : ค่าธรรมเนียมการขอขึน้ ทะเบียน
535 บาท ต่อบุคคลต่อครัง้ (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว)
เจ้าหน้ าที่รบั อนุญาตของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (TFEX) : ค่าธรรมเนียมการขอขึน้ ทะเบียน 1,040 บาท ต่อบุคคล
ต่อครัง้ (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ และหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายแล้ว) โดยมีรายละเอียดการคานวณ ดังนี้
ค่าธรรมเนียมการขอแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีร่ บั อนุญาต

จานวน

VAT

รวม

1,000.-

70.-

1,070.-

หัก ภาษี ณ ทีจ่ ่าย 3% (1,000 x 3%) *

30.-

รวมจานวนเงิ นที่ต้องชาระ

1,040.* หักภาษี ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีการจ่ายเงินต่อครัง้ ตัง้ แต่ 1,000 บาท ขึน้ ไป ซึง่ บริษทั สมาชิกจะต้องนาส่งหนังสือรับรองหัก
ภาษี ณ ทีจ่ ่ายให้ตลาดหลักทรัพย์ (ฝ่ ายการเงินและบัญชี) ด้วย
วิ ธีการชาระเงิ นค่าธรรมเนี ยม
ตลาดหลักทรัพย์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขอขึน้ ทะเบียนเจ้าหน้าทีร่ บั อนุญาตตลาด Equity & Bond และตลาด TFEX
เป็ นรายเดือน ซึง่ เป็ นการเรียกเก็บย้อนหลัง โดยมีขนั ้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ดังนี้
1. ตลาดหลักทรัพย์ (ฝ่ ายบัญชี) จะนาส่งใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมในการขึน้ ทะเบียน Trader ของเดือนทีผ่ ่านมาให้บริษทั
สมาชิกทาง E-Mail ในวันทาการแรกของทุกเดือน
2. บริษทั สมาชิกนาใบแจ้งการชาระเงิน (Bill Payment) ทีแ่ นบมากับใบแจ้งหนี้ พร้อมเช็ค หรือเงินสดไปชาระผ่านธนาคาร
ทีร่ ะบุ ภายใน 7 วัน หลังจากได้รบั ใบแจ้งหนี้
3. กรณี เ ป็ น การช าระค่ า ธรรมเนี ย มในการขอขึ้น ทะเบีย น TFEX Trader ให้น าส่ ง หนั ง สือ รับ รองหัก ภาษี ณ ที่จ่ า ย
มาทีฝ่ ่ ายการเงินและบัญชี ชัน้ 17 อาคารตลาดหลักทรัพย์
4. ตลาดหลักทรัพย์นาส่งใบเสร็จรับเงินให้บริษัทสมาชิก ทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันหลังจากได้รบั ชาระเงิน หรือหาก
บริษทั สมาชิกมีความประสงค์จะมารับด้วยตนเอง สามารถติดต่อขอรับได้ทฝ่ี ่ ายบัญชี ชัน้ 17 หรือติดต่อสอบถามทีค่ ุณ
กันต์ลลิตา รักวรตย์) โทร 02-009-9000 ต่อ 9693
รายชื่อผูป้ ระสานงาน
❖ เกีย
่ วกับใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี ติดต่อ คุณกันต์ลลิตาโทร. 02-009-9000 ต่อ 9693
❖ เกีย
่ วกับใบแจ้งหนี้ ติดต่อ คุณปั ทมา โทร.02-009-9000 ต่อ 9690 และ คุณพิสษิ ฐ์ โทร. 02-009-9000 ต่อ 9691
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วิ ธีตรวจสอบรายชื่อ Trader ที่บริษทั ยื่นขอขึน้ ทะเบียนเพือ่ ชาระค่าธรรมเนี ยม
บริษทั สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อ Trader ทีย่ ่นื ขอขึน้ ทะเบียนย้อนหลังเป็ นรายเดือน เพื่อชาระค่าธรรมเนียมได้ตาม
ตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง เช่น ต้องการหารายชือ่ Trader ตลาด Equity & Bond ทีย่ ่นื ขอขึน้ ทะเบียนในเดือนมกราคม 2013 ดาเนินการ ดังนี้
• เข้าระบบ E-Trader
• เลือก Menu Inquiry ทีห่ น้าจอ Equity & Bond
• ระบุวนั ทีย่ ่นื คาขอเป็ น 1 - 31 ม.ค. 2013
• เลือกประเภทรายการเป็ น แต่งตัง้
• คลิกปุ่ม Search แล้วข้อมูลทีต่ อ้ งการค้นหาจะแสดงผลเป็ นตารางด้านล่าง ตามรูปนี้
หน้าจอ Equity & Bond

ซึง่ ตามตัวอย่างนี้บริษทั จะต้องชาระค่าธรรมเนียมในการขอแต่งตัง้ Trader ตลาด Equity & Bond ในเดือน ม.ค. 2013 ทัง้ สิน้
จานวน 5 ราย
• หากต้องการพิมพ์ขอ้ มูลตามตารางแสดงผลให้คลิกที่ป่ ุม
ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมูลในตารางเพิม่ เติม
ในส่วนของคานาหน้าชื่อ และชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ และสามารถพิมพ์ขอ้ มูลดังกล่าวออกมาได้ในรูปแบบ Report
• หากต้ อ งการ Export ข้อ มู ล ตามตารางแสดงผลไปยัง โปรแกรม Excel ให้ ค ลิก ที่ป่ ุ ม
ด้ า นบนตารางด้า นขวามือ
จะแสดงข้อ มูลในตารางเพิ่มเติมในส่ว นของค าน าหน้ า ชื่อ และชื่อ -สกุ ลภาษาอังกฤษอยู่ในโปรแกรม Excel แล้ว Save
เปลีย่ นนามสกุลของ File เป็ น .xls
• การค้นหารายชื่อ Trader ตลาด TFEX มีลกั ษณะเช่นเดียวกันกับการค้นหาในหน้าจอของตลาด Equity & Bond
กรณีทบ่ี ริษทั สมาชิกต้องการค้นหาข้อมูลการยื่นคาขอรายบุคคลทีต่ ลาดหลักทรัพย์ Approved ผ่านระบบแล้ว สามารถค้นหา
ได้ตามตัวอย่างต่อไปนี้
ตัว อย่ า ง เช่ น ต้ อ งการหารายชื่อ Trader ตลาด Equity & Bond ที่ย่ืน ขอขึ้น ทะเบีย นตามวัน ที่ Effective date ตัง้ แต่ ว ัน ที่
1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2017 ดาเนินการดังนี้
❖ เข้าระบบ E-Trader
❖ เลือก Menu Inquiry ทีห่ น้าจอ Equity & Bond
❖ ระบุวนั ที่ Effective จากวันที่ 1 ม.ค. 2017 ถึง 30 มิ.ย. 2017
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❖ เลือกประเภทรายการเป็ น แต่งตัง้
❖ คลิกปุ่ม Search แล้วข้อมูลทีต่ อ้ งการค้นหาจะแสดงผลเป็ นตารางด้านล่าง ตามรูปนี้

ซึ่งตามตัวอย่างข้างต้นนี้ตลาดหลักทรัพย์อนุ มตั ิคาขอแต่งตัง้ Trader ตลาด Equity & Bond ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย.
2017 ทัง้ สิน้ จานวน 3 ราย
❖ หากต้องการพิมพ์ขอ้ มูลตามตารางแสดงผลให้คลิกทีป่ ่ มุ
ด้านบนตารางด้านขวามือ จะแสดงข้อมูลในตารางเพิม่ เติม
ในส่วนของคานาหน้าชื่อ และชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ และสามารถพิมพ์ขอ้ มูลดังกล่าวออกมาได้ในรูปแบบ Report
❖ หากต้องการ Export ข้อมูลตามตารางแสดงผลไปยังโปรแกรม Excel ให้คลิกที่ป่ ุม
ด้านบนตารางด้านขวามือ
จะแสดงข้ อ มู ล ในตารางเพิ่ม เติ ม ในส่ ว นของค าน าหน้ า ชื่ อ และชื่ อ -สกุ ล ภาษาอัง กฤษอยู่ ใ นโปรแกรม Excel
แล้ว Save เปลีย่ นนามสกุลของ File เป็ น .xls
❖ การค้นหารายชื่อ Trader ตลาด TFEX มีลกั ษณะเช่นเดียวกันกับการค้นหาในหน้าจอของตลาด Equity & Bond
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง

1. เจ้าหน้ าที่รบั อนุญาตของตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารหนี้ (Equity & Bond)


ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในระบบการซือ้ ขาย พ.ศ. 2555
https://www.set.or.th/dat/content/rule/th/SET_TH(Bor.Sor-Saw01-28)_Eff01072018.pdf
หรื อ www.set.or.th → กฎเกณฑ์ / การก ากั บ → กฏเกณฑ์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง → กฏเกณฑ์ แ ยกตามประมวล
→ ส่วนทีเ่ กีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ → บุคคลในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ → ประกาศฯ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในระบบ
ซือ้ ขาย พ.ศ. 2555

2. เจ้าหน้ าที่รบั อนุญาตของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (TFEX)
 ข้อบังคับของตลาดสัญญาซือ
้ ขายล่วงหน้าหมวด 700 บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในระบบการซือ้ ขาย สามารถดูขอ้ มูลได้ท่ี
https://www.set.or.th/dat/content/rule/th/THTFEXRegulations700Eff20032018.pdf หรือ
http://www.tfex.co.th/th กฎเกณฑ์ --> ข้อบังคับและวิธปี ฏิบตั ิ --> หมวด 700 บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในระบบการซือ้ ขาย
 ประกาศและแนวทางปฏิ บ ั ต ิ หรื อ http://www.tfex.co.th/th → กฎเกณฑ์ →ประกาศและแนวทางปฏิ บ ั ต ิ
→ เจ้าหน้าทีร่ บั อนุญาต→ คู่มอื การปฏิบตั งิ านระบบ E-Trader
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แนวทางปฏิ บตั ิ กรณี เจ้าหน้ าที่รบั อนุญาตถูกลงโทษโดยการสังพั
่ กการปฏิ บตั ิ หน้ าที่
ตลาดหลักทรัพย์ได้ป รับปรุงแนวทางปฏิบตั ิกรณี เจ้าหน้ าที่รบั อนุ ญ าตถูก สังพั
่ กการปฏิบตั ิห น้ าที่แ นะนาการลงทุ น
จากสานักงาน ก.ล.ต. น้ อยกว่า 6 เดือน โดยบริษัทสมาชิก สามารถร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์สงห้
ั ่ ามการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
เจ้าหน้าทีร่ บั อนุ ญาต รายดังกล่าวเป็ นการชัวคราวเท่
่
ากับระยะเวลาทีส่ านักงาน ก.ล.ต. สังพั
่ กการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ นะนาการลงทุน
แทนการเพิกถอนการขึน้ ทะเบียนเจ้าหน้าทีร่ บั อนุ ญาต ทัง้ นี้เป็ นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บุคคลที่
เกีย่ วข้องในระบบการซือ้ ขาย พ.ศ. 2555 และข้อบังคับของตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หมวด 700 บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในระบบ
การซือ้ ขาย

----------------------------------------------------------
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ตัวอย่างแบบฟอร์มคาขอ
ประเภทต่างๆ

46

ตัวอย่างเอกสารแนบ 1

47

ตัวอย่างเอกสารแนบ 1.1
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ตัวอย่างเอกสารแนบ 1.2
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ตัวอย่างเอกสารแนบ 2
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ตัวอย่างเอกสารแนบ 3
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ตัวอย่างเอกสารแนบ 4
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ตัวอย่างเอกสารแนบ 5

53

ตัวอย่างเอกสารแนบ 5.1
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ตัวอย่างเอกสารแนบ 5.2
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ตัวอย่างเอกสารแนบ 6
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ตัวอย่างเอกสารแนบ 7

57

ตัวอย่างเอกสารแนบ 8
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การเพิ่ ม User Name และ Password ของระบบ SCP เพือ่ ผ่านไปใช้งานระบบ E-Trader



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



คลิกที่ Menu User Profile (ด้านซ้ายมือ) และเลือก + Create New User จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้




กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้ว เลือกว่าเป็ น User ของ Broker หรือ Trader
คลิกปุ่ม Add/Update
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คลิกปุ่ม Save จะปรากฏ User Name และ Password ดังนี้



เมื่อนา User Name และ Password มาใช้ในครัง้ แรกระบบบังคับให้เปลีย่ น Password



ระบบจะให้กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และวันเกิด

60

การตัง้ ค่ า ในโปรแกรม Internet Explorer (IE) ที่ บ ริ ษัท สมาชิ ก ใช้ ง าน เพื่ อ ให้ ส ามารถเข้ า ใช้ ง านระบบ E-Trader ได้
ตามปกติ
 เข้าโปรแกรม Internet Explorer กดรูปเฟื องทีด
่ า้ นขวาบน แล้วเลือกเมนู Internet Options



เลือกทีแ่ ท็บ Advanced แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างสุด ตรวจสอบว่าค่า “Use TLS 1.2” มีการติก๊ อยู่หรือไม่ ถ้าไม่มี โปรดติก๊
ทีค่ ่าดังกล่าว แล้วกด OK
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