MO-API1 (Equity)

แบบแจ้งความประสงค์ใชง้ าน API User บนระบบ SET CONNECT (Equity Market)
วันที่ (โปรดระบุวน
ั ทีท
่ าเอกสาร)
เรียน

ื้ ขาย
ผู ้อานวยการฝ่ ายปฏิบัตก
ิ ารซอ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ื่ บริษัทหลักทรัพย์) มีความประสงค์ขอใชงาน
้
้
ื่ มต่อระบบสง่ คาสงั่ ซอ
ื้ ขาย
ข ้าพเจ ้า บริษัทหลักทรัพย์ (โปรดระบุชอ
API User เพือ
่ ใชในการเช
อ
้
ื้ ขาย (Production) ตัง้ แต่วันที่ (โปรดระบุวันทีใ่ ห ้มีผลบนระบบ) เป็ นต ้นไป
หลักทรัพย์ผา่ นระบบ SET CONNECT โดยจะเริม
่ ใชงานบนระบบการซ
อ
ตามรายละเอียดดังนี้
สรุปรายละเอียดการเปลีย
่ นแปลง
้
ขอใชงาน
API User ใหม่

เรือ
่ งทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลง

้
ยกเลิก API User ทีใ่ ชงานอยู
ป
่ ั จจุบัน
เปลีย
่ นแปลงผู ้พัฒนาระบบ
้
เปลีย
่ นแปลงลักษณะการใชงานระบบ
้
เปลีย
่ นแปลง Protocol ทีใ่ ชงาน
้
เปลีย
่ นแปลง Member Unit ทีใ่ ชงาน
้
เปลีย
่ นแปลงจานวน Throttle ทีใ่ ชงาน
้
เปลีย
่ นแปลงประเภทธุรกรรมทีจ
่ ะใชงาน
่ งทางการรับข ้อมูล Drop Copy
เปลีย
่ นแปลงชอ
่ งทางสง่ คาสงั่ ซอ
ื้ ขายสารอง (cBlue)
เปลีย
่ นแปลงชอ

รายละเอียดการขอใชง้ าน API User ใหม่ หรือยกเลิก API User ทีใ่ ชง้ านในปัจจุบ ัน
(โปรดระบุ)



่ งทาง ชอ








ื่ ผู ้พัฒนาระบบ (โปรดระบุชอ
ื่ Vendor)
ชอ
้
ลักษณะการใชงานระบบ
้
รูปแบบ Protocol ทีใ่ ชงาน
(ระบุ)
กาหนด Member Unit ในการรับข ้อมูล ้
จานวน Throttle ทีใ่ ชงาน
- Throttle(s)
้
ประเภทธุรกรรมทีจ
่ ะใชงาน
(Trading user)
่ Normal order, Sub-broker, DMA,
Trade Group (เชน
SETTRAD ผ่าน Integrated Account)
Program Trading (รวม Program Trading ผ่าน DMA)
Market Maker (รวม Market Maker ทีใ่ ช ้ Program Trading)
Sub-Broker Program Trading
Sub-Broker Market Maker
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รายละเอียดการเปลีย
่ นแปลงข้อมูลอืน
่ ๆ
ข้อมูลเดิม

ข้อมูลใหม่



่ งทาง ชอ



่ งทาง ชอ








ื่ ผู ้พัฒนาระบบ (โปรดระบุชอ
ื่ Vendor)
ชอ
้
ลักษณะการใชงานระบบ
้
รูปแบบ Protocol ทีใ่ ชงาน
(ระบุ)
กาหนด Member Unit ในการรับข ้อมูล ้
จานวน Throttle ทีใ่ ชงาน
- Throttle(s)
้
ประเภทธุรกรรมทีจ
่ ะใชงาน
(Trading user)








ื่ ผู ้พัฒนาระบบ (โปรดระบุชอ
ื่ Vendor)
ชอ
้
ลักษณะการใชงานระบบ
้
รูปแบบ Protocol ทีใ่ ชงาน
(ระบุ)
กาหนด Member Unit ในการรับข ้อมูล ้
จานวน Throttle ทีใ่ ชงาน
- Throttle(s)
้
ประเภทธุรกรรมทีจ
่ ะใชงาน
(Trading user)
่ Normal order, Sub-broker, DMA,
Trade Group (เชน
SETTRAD ผ่าน Integrated Account)
Program Trading (รวม Program Trading ผ่าน DMA)
Market Maker (รวม Market Maker ทีใ่ ช ้ Program Trading)
Sub-Broker Program Trading
Sub-Broker Market Maker

่ Normal order, Sub-broker, DMA,
Trade Group (เชน
SETTRAD ผ่าน Integrated Account)
Program Trading (รวม Program Trading ผ่าน DMA)
Market Maker (รวม Market Maker ทีใ่ ช ้ Program Trading)
Sub-Broker Program Trading
Sub-Broker Market Maker
่ งทางรับข ้อมูล Drop copy
ชอ
 ต ้องการรับข ้อมูล EMAPI Drop Copy จานวน - user(s)
 ต ้องการรับข ้อมูล FIX Drop Copy จานวน - user(s)

่ งทางรับข ้อมูล Drop copy
ชอ
 ต ้องการรับข ้อมูล EMAPI Drop Copy จานวน - user(s)
 ต ้องการรับข ้อมูล FIX Drop Copy จานวน - user(s)

่ งทางสง่ คาสงั่ ซอ
ื้ ขายสารอง (cBlue)
ชอ
้
 โปรดระบุจานวน user ทีต
่ ้องการใชงาน
- User(s)

่ งทางสง่ คาสงั่ ซอ
ื้ ขายสารอง (cBlue)
ชอ
้
 โปรดระบุจานวน user ทีต
่ ้องการใชงาน
- User(s)

อืน
่ ๆ



อืน
่ ๆ
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รายละเอียดการใชง้ านปัจจุบ ัน
1.

่ งทางเชอ
ื่ มต่อระบบสง
่ คาสง่ ั ซอ
ื้ ขายหล ัก
ชอ
ื้ ขายผ่านชอ
่ งทางเชอ
ื่ มต่อระบบสง่ คาสงั่ ซอ
ื้ ขายหลักโดยสง่ คาสงั่ ร่วมกันผ่าน Throttle เริม
สง่ คาสงั่ ซอ
่ ต ้น ดังนี้

ื่ ผู ้พัฒนาระบบ
ชอ

ื่ Vendor)
(โปรดระบุชอ

้
ลักษณะการใชงานระบบ

ิ
ระบบของบริษัทสมาชก
ระบบของ Application Service Provider

้
รูปแบบ Protocol ทีใ่ ชงาน

EMAPI (Proprietary Protocol)
่ งทางเชอ
ื่ มต่อนีเ้ ท่านัน
รับข ้อมูล Drop Copy เฉพาะข ้อมูลของชอ
้
FIX Protocol 5.0

การกาหนด Member Unit ในการรับข ้อมูล (ถ ้ามี)
้
จานวน Throttle ทีใ่ ชงาน
(1 Throttle: 25 Transactions per sec. (TPS);
2 Throttle แรกไม่มค
ี า่ ใชจ่้ าย)
้
ประเภทธุรกรรมทีจ
่ ะใชงาน
(3 user แรกไม่มค
ี า่ ใชจ่้ าย;
้
กรณีมก
ี ารใชงาน
Program Trading ต ้องแยก user เสมอ)

่ งทางเชอ
ื่ มต่อนีภ
กาหนดชอ
้ ายใต ้ Member Unit - Throttle(s)

่ Normal order, Sub-broker, DMA, SETTRADE
Trade Group (เชน

ผ่าน Integrated Account)
Program Trading (รวม Program Trading ผ่าน DMA)
Market Maker (รวม Market Maker ทีใ่ ช ้ Program Trading)

Sub-Broker Program Trading
Sub-Broker Market Maker
่ งทางเชอ
ื่ มต่อระบบสง่ คาสั่งซอ
ื้ ขายหลัก ใชในการนั
้
ิ กรณีระบบซอ
ื้ ขายของสมาชก
ิ ขัดข ้อง ตามแนวทางปฏิบัตเิ กีย
หมายเหตุ: ชอ
บจานวนสมาชก
่ วกับการ
ื้ ขายหลักทรัพย์
หยุดทาการซอ
2.

่ งทางสง
่ คาสง่ ั ซอ
ื้ ขายเพิม
่ Multi-Channel, SETTRADE หรือ Application Service Provider รายอืน
ื่ ม
ชอ
่ เติม (ถ้ามี) เชน
่ ซงึ่ ต่อเชอ
ื้ ขาย
โดยตรงเข ้าระบบซอ

่ งทางเพิม
2.1 ชอ
่ เติมที่ 1
ื่ ผู ้พัฒนาระบบ
ชอ

ื่ Vendor)
(โปรดระบุชอ

้
ลักษณะการใชงานระบบ

ิ
ระบบของบริษัทสมาชก
ระบบของ Application Service Provider

้
รูปแบบ Protocol ทีใ่ ชงาน

EMAPI (Proprietary Protocol)
่ งทางเชอ
ื่ มต่อนีเ้ ท่านัน
รับข ้อมูล Drop Copy เฉพาะข ้อมูลของชอ
้
FIX Protocol 5.0

การกาหนด Member Unit ในการรับข ้อมูล (ถ ้ามี)
้
จานวน Throttle ทีใ่ ชงาน
(1 Throttle: 25 Transactions per sec. (TPS);
1 Throttle แรกไม่มค
ี า่ ใชจ่้ าย)
้
ประเภทธุรกรรมทีจ
่ ะใชงาน
(1 user แรกไม่
มีคา่ ใชจ่้ าย;
้
กรณีมก
ี ารใชงาน
Program Trading ต ้องแยก user เสมอ)

่ งทางเชอ
ื่ มต่อนีภ
กาหนดชอ
้ ายใต ้ Member Unit - Throttle(s)

่ Normal order, Sub-broker, DMA, SETTRADE
Trade Group (เชน

ผ่าน Integrated Account)
Program Trading (รวม Program Trading ผ่าน DMA)
Market Maker (รวม Market Maker ทีใ่ ช ้ Program Trading)
Sub-Broker Program Trading
Sub-Broker Market Maker

่ งทางเพิม
2.2 ชอ
่ เติมที่ 2
ื่ ผู ้พัฒนาระบบ
ชอ

ื่ Vendor)
(โปรดระบุชอ

้
ลักษณะการใชงานระบบ

ิ
ระบบของบริษัทสมาชก
ระบบของ Application Service Provider

้
รูปแบบ Protocol ทีใ่ ชงาน

EMAPI (Proprietary Protocol)
่ งทางเชอ
ื่ มต่อนีเ้ ท่านัน
รับข ้อมูล Drop Copy เฉพาะข ้อมูลของชอ
้
FIX Protocol 5.0

การกาหนด Member Unit ในการรับข ้อมูล (ถ ้ามี)
้
จานวน Throttle ทีใ่ ชงาน
(1 Throttle: 25 Transactions per sec. (TPS))
้
ประเภทธุรกรรมทีจ
่ ะใชงาน
้
(กรณีมก
ี ารใชงาน
Program Trading ต ้องแยก user เสมอ)

่ งทางเชอ
ื่ มต่อนีภ
กาหนดชอ
้ ายใต ้ Member Unit - Throttle(s)

่ Normal order, Sub-broker, DMA, SETTRADE
Trade Group (เชน

ผ่าน Integrated Account)
Program Trading (รวม Program Trading ผ่าน DMA)
Market Maker (รวม Market Maker ทีใ่ ช ้ Program Trading)
Sub-Broker Program Trading
Sub-Broker Market Maker
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่ งทางเพิม
2.3 ชอ
่ เติมที่ 3
ื่ ผู ้พัฒนาระบบ
ชอ

ื่ Vendor)
(โปรดระบุชอ

้
ลักษณะการใชงานระบบ

ิ
ระบบของบริษัทสมาชก
ระบบของ Application Service Provider

้
รูปแบบ Protocol ทีใ่ ชงาน

EMAPI (Proprietary Protocol)
่ งทางเชอ
ื่ มต่อนีเ้ ท่านัน
รับข ้อมูล Drop Copy เฉพาะข ้อมูลของชอ
้
FIX Protocol 5.0

การกาหนด Member Unit ในการรับข ้อมูล (ถ ้ามี)
้
จานวน Throttle ทีใ่ ชงาน
(1 Throttle: 25 Transactions per sec. (TPS))
้
ประเภทธุรกรรมทีจ
่ ะใชงาน
้
(กรณีมก
ี ารใชงาน
Program Trading ต ้องแยก user เสมอ)

่ งทางเชอ
ื่ มต่อนีภ
กาหนดชอ
้ ายใต ้ Member Unit - Throttle(s)

่ Normal order, Sub-broker, DMA, SETTRADE
Trade Group (เชน

ผ่าน Integrated Account)
Program Trading (รวม Program Trading ผ่าน DMA)
Market Maker (รวม Market Maker ทีใ่ ช ้ Program Trading)
Sub-Broker Program Trading
Sub-Broker Market Maker

3.

่ งทางร ับข้อมูล Drop Copy
ชอ
ต ้องการรับข ้อมูล EMAPI Drop Copy จานวน - user(s)
ต ้องการรับข ้อมูล FIX Drop Copy จานวน - user(s)
้
(โปรดระบุรวมจานวน User ทัง้ หมดทีใ่ ชงานอยู
)่

4.

่ งทางสาหร ับระบบสง
่ คาสง่ ั ซอ
ื้ ขายสารอง (cBlue)
ชอ
้
่ งทางสง่ คาสงั่ ซอ
ื้ ขายสารอง - user(s)
จานวน User ทีต
่ ้องการใชงานส
าหรับชอ
้ นระบบซอ
ื้ ขายสารอง)
(ไม่เกิน 10 user เพือ
่ ใชเป็

5.

รายละเอียดอืน
่ ๆ (ถ้ามี)

ิ มีการขอใชงานช
้
่ งทางสง่ คาสงั่ ซอ
ื้ ขายเพิม
ทัง้ นีห
้ ากบริษัทสมาชก
อ
่ เติมจากจานวนเริม
่ ต ้นทีม
่ ใี ห ้ จะมีคา่ ธรรมเนียมต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้
่ งทางสง่ คาสงั่ ซอ
ื้ ขายใหม่
1. ชอ
1.1.

่ งทางสง่ คาสงั่ ซอ
ื้ ขายใหม่ มีคา่ ธรรมเนียมอัตรา 125,000 บาท ต่อชอ
่ งทาง ต่อเดือน
การเพิม
่ ชอ

่ งทางสง่ คาสงั่ ซอ
ื้ ขายใหม่ม ี 1 Throttle และ 1 Trading User เริม
(การเพิม
่ ชอ
่ ต ้น)
่ งทางสง่ คาสงั่ ซอ
ื้ ขายเดิม
2. ชอ
2.1. การเพิม
่ จานวน Throttle มีคา่ ธรรมเนียมอัตรา 125,000 บาท ต่อ Throttle ต่อเดือน
2.2. การเพิม
่ จานวน Trading User มีคา่ ธรรมเนียมอัตรา 5,000 บาท ต่อ User ต่อเดือน
่ งทางรับข ้อมูล Drop Copy
3. ชอ
3.1.

่ งทางรับข ้อมูล Drop Copy มีคา่ ธรรมเนียมอัตรา 5,000 บาทต่อ User ต่อเดือน
การเพิม
่ ชอ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่
ื้ ขายหลักทรัพย์
บริษัทฯ ขอรับรองว่าข ้อมูลทีร่ ะบุในเอกสารฉบับนีถ
้ ก
ู ต ้อง และประสงค์ให ้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร ้าง API User สาหรับระบบงานซอ
ตามทีแ
่ จ ้งไว ้

_________________________________
ื่ ผู ้ลงนาม)
(โปรดระบุชอ
ตาแหน่ง โปรดระบุตาแหน่ง
ผู ้มีอานาจลงนามแทนบริษัท

ประทับตราบริ ษัท
ผู ้ประสานงาน โปรดระบุรายละเอียด
โทรศัพท์ โปรดระบุรายละเอียด
E-mail โปรดระบุรายละเอียด
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เอกสารแนบ 1

รูปแบบโครงสร้าง API User สาหร ับระบบ SET CONNECT (Equity Market)

Standard / FOC

1 Throttle = 25 TPS
2 Throttles

Trade Group

Acting User

SET CONNECT

Program
1 Throttle
Additional channel

TTC
TTC

Market Maker

TR/PG/MM

Drop
TTCCopy
(Optional)

Mkt TTC
Data User

Broker Side
่ งทางสง่ คาสั่งซอ
ื้ ขายเริม
่ งทาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสร ้างชอ
่ ต ้น โดยไม่มค
ี า่ ใชจ่้ ายให ้กับบริษัทหลักทรัพย์จานวน 2 ชอ
่ งทางสง
่ คาสง่ ั ซอ
ื้ ขายหล ัก (Central Channel & User)
1. ชอ
a. จานวน Throttle เริม
่ ต ้น

2

Throttle

b. จานวน User เริม
่ ต ้น

3

User

่ งทางสง
่ คาสง่ ั ซอ
ื้ ขายเพิม
2. ชอ
่ เติม (Additional Channel & User)
a. จานวน Throttle เริม
่ ต ้น

1

Throttle

b. จานวน User เริม
่ ต ้น

1

User

