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บทน ำ 
 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2560 ทำงระบบหว่งโซอ่ปุทำนแบบBook and Claim 

จะมีกำรด ำเนินกำรร่วมกบัระบบกำรตรวจสอบย้อนกลบัของทำง RSPO ซึง่จะเรียกวำ่ RSPO PalmTrace 1 , 

ซึง่นัน่ก็หมำยควำมวำ่เครดิตของ RSPO จะสำมำรถท ำกำรซือ้ขำยได้ 

ในคูม่ือฉบบันีจ้ะอธิบำยถึงแนวทำงของเกษตรกรรำยยอ่ยอิสระในกำรเสนอกำรซือ้ขำยเครดิต RSPO ในระบบ PalmTrace 

 

ในกรณีที่ทำ่นมีค ำถำมเก่ียวกบั RSPO PalmTrace สำมำรถติดตอ่ทำงทีมงำนได้ที่ palmoil.support@utz.org  

หรือโทรศพัท์ +31 20 820 8968. 

กำรตัง้ค่ำระบบ 
 

ก่อนที่จะสำมำรถเร่ิมกำรเสนอเครดิต RSPO จะต้องด ำเนินกำรดงันี ้

1. ต้องเป็นสมำชิกของ RSPO  

2. ต้องด ำเนินกำรลงทะเบียนในระบบ RSPO PalmTrace  (‘กำรลงทะเบียน Palm Oil’)2 

3. ต้องได้รับกำรรับรอง RSPO 

4. ต้องมใีบอนญุำตในระบบ RSPO PalmTrace โดยผู้ตรวจรับรอง (CB) 

5. กรอกข้อมลูในแบบฟอร์มกำรตัง้คำ่ระบบหรือ Set-up Form ส ำหรับกำรขำยเครดิตRSPO 

เพื่อให้สำมำรถเข้ำไปด ำเนินกำรในระบบได้  

6. สง่แบบฟอร์กำรตัง้คำ่ระบบ(set-up form) 

พร้อมด้วยหนงัสอืรับรองจำกทำงธนำคำรเพื่อยืนยนัเลขที่บญัชีและรำยละเอยีดอื่นๆ และสง่ไปยงั 

palmoil.support@utz.org 

  

                                                
1ก่อนหน้ำนีจ้ะรู้จกักนัในชื่อ RSPO eTrace. ระบบของ RSPO eTrace จะด ำเนินกำรเชน่เดียวกนักบั RSPO PalmTrace. 
2ผู้ ใช้ที่ได้ลงทะเบียนและมีบญัชีในระบบ RSPO eTrace แล้วไมต้่องลงทะเบียนซ ำ้ในระบบRSPO PalmTrace. 

mailto:palmoil.support@utz.org
https://palmtrace.rspo.org/web/rspo/become-member
https://palmtrace.rspo.org/web/rspo/become-member
mailto:palmoil.support@utz.org
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กำรลอ็คอิน (Log in) เข้ำระบบ 
หลงัจำกที่ได้ลงทะเบียนและได้รับอีเมล์พร้อมทัง้ช่ือผู้ใช้ (Username) และ รหสัผำ่น(Password) 
แล้วก็สำมำรถลอ็คอินเข้ำระบบ RSPO PalmTrace ได้เลย 
 

 

กำรจดัสรร RSPO เครดติ  
ก่อนที่จะสำมำรถเสนอเครดติหรือด ำเนินกำรลงทะเบียนเจรจำนอกตลำดได้นัน้จะต้องมีกำรจดักำรปริมำณ RSPO 
เครดิตก่อน เพื่อให้เห็นวำ่มีปริมำณที่สำมำรถด ำเนินกำรซือ้ขำยได้เทำ่ไหร่ แตย่งัไมใ่ชเ่ป็นกำรเสนอปริมำณในระบบตลำด 
ซึง่จะเป็นกำรด ำเนินกำร 
 
ในกำรขออนญุำตโดยผู้ตรวจรับรอง สำมำรถด ำเนินกำรโดยเข้ำไปในสว่นสมำชิก (Member Area) ในระบบ RSPO 
PalmTrace 

 
 

ในสว่นของสมำชิก (Member Area) เข้ำไปท่ี Tab กำรซือ้ขำยและสต็อก  (Trading & Stock) ซึง่ก็จะพบข้อมลูปริมำณของ  
IS-CSPO, IS-CSPKO และ IS-CSPKE ซึง่ข้อมลูสว่นนีจ้ะได้รับมำจำกผู้ตรวจรับรอง 
 



 

เวอรช์ ัน่เดอืนธนัวาคม 2559 RSPO-GUI-T06-017 V1.0 THA Page 4 of 13 

 
 

เพื่อเป็นกำรด ำเนินกำรให้ปริมำณที่มีอยูเ่ป็นปริมำณในระบบ RSPO เครดิต ให้คลิก้ตรงที่ลงิค์จดัสรรเครดิต (Allocate 
Credits) 
 

 
 

เพื่อเป็นกำรระบถุึงปริมำณจะต้องจดัสรรปริมำณ RSPO เครดิตและยืนยนัโดยกำรคลิก๊ OK หลงัจำกนัน้ RSPO 
เครดิตก็สำมำรถน ำไปเสนอในตลำดหรือลงทะเบยีนแบบกำรเจรจำนอกตลำดได้แล้ว  

กำรจดัสรรปริมำณคืนไปยงัแบบกำยภำพ 
ถ้ำได้ด ำเนินกำรจดัสรร RSPO เครดิตไปเรียบร้อยแล้ว 
แตก็่ได้ขำยปริมำณที่ได้รับกำรรับรองไปยงัโรงงำนแบบกำยภำพไปแล้วนัน้ก็สำมำรถจดัสรรเครดติกลบัมำยงัแบบกำยภำพไ
ด้  
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คลิก๊ที่ลงิค์ จดัสรรปริมำณคืนไปยงัแบบกำยภำพ (Allocate back to physical) 
และระบปุริมำณที่ต้องกำรจดัสรรกลบัไปเป็นแบบกำยภำพและยนืยนัโดยกำรคลิก๊ OK 
หลงัจำกนัน้ก็สำมำรถขำยในแบบกำยภำพให้กบัผู้ซือ้ที่ได้รับกำรรับรองได้  

Book and Claim ในระบบ RSPO PalmTrace 
เมื่อได้ด ำเนินกำรจดัสรร  RSPO เครดิตแล้วและต้องกำรท ำกำรขำยก็ให้ไปในสว่นของ Book and Claim section ในระบบ 
RSPO PalmTrace และกดเข้ำไปท่ี Book and Claim ก็จะมี 2 ตวัเลอืก 
 

1. คลิก๊ที่ลงิค์กำรขำยเครดิต (Credit Trading) ในสว่นของสมำชิก (Member Area) ภำยใต้กำรขำยและสต็อก 

(Trading & Stock) หรือ 
 

 
 

2. ไปท่ี tab Book and Claim หลงัจำกได้ลอ็กอินเข้ำระบบและให้คลิก๊ที่ลงิค์เพื่อเข้ำระบบ 
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เมื่อเปิดในสว่นของ Book and Claim ก็สำมำรถเสนอเครดติได้ โปรดดดู้ำนลำ่งเพื่อเป็นกำรอธิบำยให้เห็นในแตล่ะสว่น 
 

 
 

 

1 สลบัหน้ำจอระหวำ่งเครดิตแตล่ะประเภท 
จะเห็นถงึปริมำณเครดิตที่ท ำกำรจดัสรรและกิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำรแตล่ะประเภทของเครดติ  

2 ภำพรวมของหน้ำตำ่งทีเ่รำเปิด สว่นนีเ้ป็นเป็นสว่นท่ีเรำเลอืกประเภทเครดิตที่ได้ด ำเนินกำร 
และในสว่นท่ีเรำไมไ่ด้ด ำเนินกำร 

3 ใสข้่อมลูที่จะเสนอในแตล่ะประเภทของเครดติหรือลงทะเบยีนกำรเจรจำนอกตลำด ซึง่สกลุเงินเป็นดอลลำ่ห์สหรัฐ (US)  

1 

2 

3 

4 
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4 แสดงให้เห็นถึงข้อมลูของตลำดลำ่สดุส ำหรับเวลำเลอืกประเภทเครดิต 

กำรเสนอเครดิตในระบบ (Offer RSPO Credits) 
เพื่อเป็นกำรเสนอเครดิต RSPO ในตลำด ล ำดบัแรกต้องเลอืกประเภทของเครดติที่ต้องกำรขำย 
และต้องแนใ่จวำ่ได้จดัสรรเครดติไว้เพียงพอ 
 

 
 

ในสว่นของกำรเสนอของเครดิตทีเ่ลอืกนัน้ ให้ใสป่ริมำณเครดิตที่ต้องกำรขำยในตลำด 
และระบรุำคำตอ่เครดิตที่ต้องกำรด้วย  
 

At best – คณุจะขำยเครดิต RSPO ในรำคำทีด่ีที่สดุที่มีกำรเสนอรำคำมำในขณะนัน้ 
ซึง่ถ้ำมีควำมสอดคล้องก็จะด ำเนนิกำรทนัที 
(เว้นแตข่ณะนัน้ยงัไมม่คีวำมต้องกำรส ำหรับประเภทเครดิตทีเ่รำขำย) 
Limited – คณุสำมำรถตัง้รำคำตอ่เครดิตทีต้่องกำรได้ 
และทนัทีที่ผู้ซือ้เสนอรำคำมำตรงกนักบัมที่เรำตัง้ไว้ก็สำมำรถด ำเนนิกำรขำยได้ทนัที 

 
ถ้ำยงัไมม่ีควำมสอดคล้องกนัเร่ืองรำคำกบัทำงผู้ซือ้ทีเ่รำได้ด ำเนินกำรเสนอไป กำรเสนอของเรำก็จะปรำกฎอยูภ่ำยใต้ 
Open orders และเมื่อไหร่ที่ผู้ซือ้เสนอรำคำมำสอดคล้องกบัท่ีเรำเสนอก็สำมำรถด ำเนินกำรซือ้ขำยได้ทนัท ี
ในกรณีที่มีผู้ขำยรำยอื่นเสนอรำคำเข้ำมำก่อนคณุ ก็จะด ำเนินกำรตำมล ำดบัก่อนหลงัในระบบ 
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คลิก๊ Offer เพื่อเป็นกำรยืนยนั กำรประมลูและเสนอเครดิตในระบบจะไมม่ีกำรปรำกฎช่ือให้เห็น 
ซึง่จะปรำกฎเมื่อผู้ซือ้และผู้ขำยได้เสนอรำคำที่สอดคล้องกนัเทำ่นัน้  
ซึง่คณุก็จะสำมำรถทรำบถงึตวัเลขที่ระบวุำ่ผู้ซือ้เป็นใคร 

กำรลงทะเบียนซือ้ขำยแบบเจรจำนอกตลำด(off market deal) 
ถ้ำคณุด ำเนินกำรแบบเจรจำนอกตลำดกบัผู้ซือ้เครดติ ทัง้ผู้ ซือ้และผู้ขำยต้องมีกำรลงทะเบยีนซือ้ขำยแบบเจรจำนอกตลำด 
ในระบบ RSPO PalmTrace. 
 

 
 

เพื่อเป็นกำรลงทะเบยีนแบบเจรจำนอกตลำด อยำ่งแรกจะต้องเลอืกประเภทเครดติที่ต้องกำรขำยให้กบัผู้ซือ้ก่อน 
 
ในสว่นของOffer ให้เลอืกประเภทเครดิตแล้วเลอืกที ่ Off market deal 
หลงัจำกนัน้ให้ใสจ่ ำนวนเครดิตทีต้่องกำรขำยและรำคำตอ่เครดติที่ต้องกำร และใสร่ำยละเอียด Member ID ของผู้ซือ้ 
ซึง่สำมำรถค้นหำได้จำกฟังก์ชัน่แวน่ขยำยเพื่อค้นหำ โดยอำจใสช่ื่อบริษัท 
 
คลิก๊ Offer เพื่อเป็นกำรยืนยนักำรซือ้ขำยแบบเจรจำนอกตลำด 
หลงัจำกนัน้ทำงผู้ขำยก็จะได้รับข้อมลูและรอรับวำ่จะยอมรับหรือปฏิเสธ 
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ระหว่ำงผู้ซือ้ได้ท ำกำรยอมรับหรือปฏิเสธคุณสำมำรถยกเลิกได้ และคุณสำมำรถค้นข้อมูลกำรท ำธุรกรรมได้จำก Open 
orders โดยกำรคลิก๊ที่กำกบำทก็สำมำรถยกเลกิธุรกรรมที่ก ำลงัด ำเนินกำรอยูไ่ด้  
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ในกรณีที่ผู้ ซือ้ลงทะเบียนในระบบกำรเจรจำนอกตลำดแล้ว คุณสำมำรถเห็นกำรเสนอในส่วนของOpen orders 
และคณุก็สำมำรถยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอได้ 
 

 

กำรยกเลกิกำรเสนอ 
ถ้ำคณุได้ท ำกำรเสนอและต้องกำรยกเลกิ สำมรถด ำเนินกำรก่อนท่ีมีผู้ซือ้เข้ำมำด ำเนินกำรเสนอรำคำที่สอดคล้องกนั 
 

 
 

เพื่อเป็นกำรยกเลกิให้ไปท่ี Open orders และคลิก๊กำกบำทในออเดอร์ที่ต้องกำรยกเลกิ  

ระบบกำรเงิน(Payment) 
เมื่อมกีำรด ำเนินกำรท่ีสอดคล้องกนัและมีกำรต้อบรับของผู้ขำยในระบบกำรเจรจำนอกตลำด 
ก็จะมใีบแจ้งหนีไ้ปยงัผู้ซือ้หลงัจำกนัน้ผู้ซือ้ก็ต้องด ำเนินกำรเร่ืองจำ่ยเงินภำยใน 14 วนัไปยงั UTZ ที่เป็นผู้ให้กำรด ำเนินกำร 
เมื่อทำง UTZ ได้รับเงินจำกทำงผู้ซือ้ก็จะโอนไปยงัผู้ขำยตอ่ไป  สว่นทำงผู้ซือ้ก็จะได้รับ RSPO เครดิตในบญัชี Book and 
Claim และสำมำรถน ำไปอ้ำงสทิธ์ิได้  
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ประวตัิกำรซือ้ขำย กำรท ำธุรกรรมและระบบบญัชี (Trading History, Transactions and Billing 
Overview) 

 
 

เลอืกประเภทเครดิตที่ต้องกำรจะดปูระวตักิำรท ำธุรกรรม 
 

Trade History – ภำพรวมกิจกรรมกำรด ำเนินกำรตำ่งๆ ท่ีได้ท ำเสร็จสิน้สมบรูณ์ รวมถึงกำรยกเลกิรำยกำร 
โดยกำรคลิก๊ที่ลกูศรในแตล่ะรำยกำรก็จะเห็นรำยละเอียดที่มำกขึน้ เช่น ผู้ซือ้ 
 
Transactions – ภำพรวมของเครดิตที่เข้ำมำ (ที่จดัสรร) และเครดิตที่ออกไป (ที่ขำยไป) 
 
Transactions (Billing overview) – ธุรกรรมที่ได้ด ำเนินกำรขำยทัง้หมด 
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ระบบบญัชีของคณุ 

 
 
 

ภำยใต้ Profile คณุสำมำรถดรูำยละเอียดของบญัชีคณุได้ และตรงนีค้ณุสำมำรถเลอืกกำรแจ้งเตือนอเีมล์ 
โดยปกติแล้วก็จะได้รับอเีมล์ทกุประเภท แตส่ำมำรถไมเ่ลอืกรับอเีมล์ได้โดยกำรเอำเคร่ืองหมำยด้ำนหน้ำออก  
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ข้อมลูสนบัสนนุ 

 
 

ถ้ำคณุมีค ำถำมหรือข้อสงสยัเก่ียวกบักำรใช้ระบบของ RSPO PalmTrace 
คณุสำมำรถสง่ข้อควำมมำยงัทีมงำนได้โดยกำรใช้แบบฟอร์ม สง่อเีมล์ หรือโทรศพัท์ (+31 20 820 8968). 
 
 

mailto:palmoil.support@utz.org

