
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การขอรบัความเห็นชอบการประกอบการเป็นส านกัหกับญัชหีลกัทรพัย ์

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

และการใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยต์ามโครงการทดสอบและพฒันานวตักรรมเพือ่สนบั

สนุนการใหบ้รกิารเกีย่วกบัตลาดทนุ (กรณีเป็นผูป้ระกอบการ) [N] 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

12.1 หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขท่ัวไปในกำรยืน่ขอรับควำมเห็นชอบกำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์

ศนูยร์ับฝำกหลักทรัพย ์และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรม 

 

12.1.1 

ผูย้ืน่ค ำขอจะไดร้ับควำมเห็นชอบเมือ่แสดงใหส้ ำนักงำนเห็นไดว้ำ่มคีณุสมบัตแิละควำมพรอ้มในกำรด ำเนนิงำนตำมประกำศทีเ่กีย่

วขอ้ง โดยสรุปไดด้ังต่อไปนี้ 

 

(1) เป็นนติบิุคคล 

 

 (ก) ผูท้ีไ่ดร้ับยกเวน้ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยใ์หส้ำมำรถประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์

ศนูยร์ับฝำกหลักทรัพยห์รอืนำยทะเบยีนหลักทรัพยไ์ดโ้ดยมติอ้งไดร้ับใบอนุญำต แลว้แตก่รณี 

 

 (ข) 

ผูไ้ดร้ับใบอนุญำตกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพยต์ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์ำ่ด ้

วยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรในกำรขอรับใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำตกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพย ์ทัง้นี้ 

เฉพำะกรณีกำรขอรับควำมเห็นชอบกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบ 

 

(2) 

มคีวำมพรอ้มในเรือ่งระบบงำนและบคุลำกรทีส่ำมำรถรองรับกำรประกอบกำรตลอดเวลำทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำรทดสอบอยำ่งเหมำะสม

และเพยีงพอ 

ในกรณีกำรขอรับควำมเห็นชอบกำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพยห์รอืศนูยร์ับฝำกหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบ 

ใหพ้จิำรณำถงึควำมพรอ้มในเรือ่งเงนิทนุดว้ย 

 

(3) มวีธิปีฏบัิตงิำนเพือ่แยกกำรด ำเนนิกำรภำยใตโ้ครงกำรทดสอบออกจำกกำรด ำเนนิกำรอื่นอยำ่งชดัเจน 

 

(4) มกีำรน ำนวัตกรรมมำใชใ้นกำรใหบ้รกิำร ซึง่สำมำรถชว่ยแกไ้ขปัญหำหรอืพัฒนำกำรใหบ้รกิำร 

ในตลำดทนุไทย หรอืเป็นประโยชนต์อ่ผูล้งทนุไทยหรอืตลำดทนุไทย 

พรอ้มทัง้มผีลกำรศกึษำหรอืผลกำรวจัิยทีแ่สดงถงึควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำนวัตกรรมมำใชใ้นกำรใหบ้รกิำร 

 

(5) มคีวำมพรอ้มในกำรเขำ้ร่วมโครงกำรทดสอบ โดย 

(ก) กรรมกำรและผูบ้รหิำรของผูใ้หบ้รกิำรมคีวำมซือ่สตัยส์จุรติ 

รวมทัง้มคีวำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทีจ่ะเป็นประโยชนต์่อกำรประกอบกำรหรอืกำรใหบ้รกิำร 

 

(ข) มกีำรก ำหนดขอบเขตกำรใหบ้รกิำรในวงจ ำกัดเพือ่ลดผลกระทบหรอืควำมเสยีหำยอย่ำง 

มนัียส ำคัญต่อผูล้งทนุหรอืตลำดทนุในวงกวำ้ง เชน่ จ ำกัดประเภทหรอืจ ำนวนของผูใ้ชบ้รกิำร เป็นตน้ รวมทัง้ 

มกีำรก ำหนดระยะเวลำในกำรเขำ้ร่วมโครงกำรตำมทีก่ ำหนด 

 

 (ค) มกีำรประเมนิควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรใหบ้รกิำร รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ (IT risk) 

และควำมเสีย่งดำ้นภัยคกุคำมทำงไซเบอร ์(cyber risk) ในกำรรักษำควำมปลอดภัยของ 

ขอ้มลูสำรสนเทศทีส่ ำคัญ (confidentiality) ควำมถกูตอ้งเชือ่ถอืไดข้องขอ้มลูและระบบสำรสนเทศ (integrity) 

และควำมพรอ้มใชง้ำนของระบบงำนสำรสนเทศทีใ่ชบ้รกิำร (availability) รวมถงึกำรบรหิำรจัดกำรควำมเสีย่งดังกลำ่ว 

(ง) มกีระบวนกำรตดิต่อและใหบ้รกิำรแกผู่ใ้ชบ้รกิำร 



โดยมรีำยละเอยีดครอบคลมุกำรด ำเนนิกำรในสว่นของกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศนูยร์ับฝำกหลักทรัพย ์

และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพยต์ำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุวำ่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข 

และวธิกีำรส ำหรับกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศนูยร์ับฝำกหลักทรัพย ์และนำยทะเบยีนหลักทรัพย ์

ตำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทนุ ไดแ้ก ่

กำรรวบรวมและประมวลขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิำร โดยอยำ่งนอ้ยตอ้งครอบคลมุขอ้มูลเกีย่วกับมูลคำ่ทรัพยส์นิของผูใ้ชบ้รกิำร 

กำรแจง้ขอ้จ ำกัด 

ควำมเสีย่งและเงือ่นไขจำกกำรใชบ้รกิำรในชว่งประกอบกำรหรอืใหบ้รกิำรตำมโครงกำรทดสอบใหกั้บผูใ้ชบ้รกิำร 

และกำรจัดใหม้ขีอ้ตกลงกับผูใ้ชบ้รกิำรทุกรำย 

 

 (จ) มกีระบวนกำรด ำเนนิงำนและระบบควบคมุภำยในเกีย่วกับ 

  - แนวทำงในกำรจัดกำร รวบรวม และประมวลผลขอ้มูลใหม้คีวำมน่ำเชือ่ถอื มั่นคงปลอดภัย และถกูตอ้งครบถว้น 

  - แนวทำงในกำรเปิดเผยขอ้มลูใหม้คีวำมถกูตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอแกผู่ใ้ชบ้รกิำร 

  - กำรรับและจัดกำรกับขอ้รอ้งเรยีนของผูใ้ชบ้รกิำร 

  - มำตรกำรป้องกันกำรแสวงหำประโยชนจ์ำกหนำ้ทีโ่ดยมชิอบของผูป้ระกอบกำร ผูบ้รหิำรและพนักงำนของผูป้ระกอบกำร 

  - มำตรกำรรักษำควำมลับของผูใ้ชบ้รกิำร 

 

(4) มแีผนกำรรำยงำนผลกำรทดสอบและควำมคบืหนำ้ในกำรใหบ้รกิำรใหส้ ำนักงำนทรำบอย่ำงตอ่เนื่อง 

 

(5) มแีผนกำรรองรับกำรออกจำกโครงกำรทดสอบ (exit strategy) ทีช่ดัเจน 

เมือ่ครบก ำหนดระยะเวลำกำรเขำ้ร่วมโครงกำรทดสอบหรอืตอ้งออกจำกโครงกำรทดสอบกอ่นครบก ำหนดระยะเวลำ 

 

(6) ไมม่ปีระวัตวิำ่เคยฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบัิตติำมหลักเกณฑห์รอืเงือ่นไขเกีย่วกับกำรเขำ้ร่วมโครงกำรทดสอบมำกอ่น 

 

12.2 หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณีผูย้ืน่ค ำขอประสงคข์อรับควำมเห็นชอบกำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์

 ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งจัดใหม้รีะบบงำนดังตอ่ไปนี้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

 

 (1) ระบบงำนกำรช ำระรำคำและสง่มอบหลักทรัพยแ์บบ delivery versus payment (DVP) 

โดยตอ้งก ำหนดจุดเวลำเพือ่กำรช ำระรำคำและสง่มอบหลักทรัพยท์ีใ่หถ้อืว่ำเป็นทีส่ดุ (finality of settlement) ดว้ย 

 

 (2) ระบบกำรจัดกำร รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษำ และเรยีกดขูอ้มลูเกีย่วกับกำรช ำระรำคำและ 

สง่มอบหลักทรัพยท์ีม่คีวำมรัดกมุ 

 

12.3 หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณีผูย้ืน่ค ำขอประสงคข์อรับควำมเห็นชอบกำรประกอบกำรเป็นศนูยร์ับฝำกหลักทรัพย ์

 

ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งจัดใหม้รีะบบงำนดังตอ่ไปนี้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

 

 (1) ระบบงำนดำ้นกำรรับฝำก ถอน และโอนหลักทรัพย ์เพือ่ใหก้ำรด ำเนนิกำรดังกลำ่วมี 

ควำมถกูตอ้งครบถว้น ตรงต่อควำมเป็นจรงิ มคีวำมรัดกมุและเป็นปัจจุบัน 

รวมทัง้สำมำรถน ำหลักทรัพยไ์ปใชง้ำนภำยในระยะเวลำทีเ่หมำะสม 

(2) ระบบกำรจัดกำร รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษำ และเรยีกดขูอ้มลูเกีย่วกับกำรรับฝำก ถอน และโอนหลักทรัพย ์

และขอ้มลูอืน่ใดทีเ่กีย่วกับกำรประกอบกำรในงำนของศนูยร์ับฝำกหลักทรัพย์ 

 

 (3) 

ระบบตรวจสอบเพือ่ใหม้ั่นใจว่ำบคุคลทีส่ัง่ใหด้ ำเนนิกำรเกีย่วกับหลักทรัพยใ์นบัญชขีองผูใ้ชบ้รกิำรเป็นผูใ้ชบ้รกิำรเองหรอืบุคคลที่

ไดร้ับมอบอ ำนำจจำกผูใ้ชบ้รกิำร 

 

ทัง้นี้ รำยละเอยีดในกำรขอรับควำมเห็นชอบกำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย ์

และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพยเ์ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำด

หลักทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรขอรับควำมเห็นชอบกำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศนูยร์ับฝำกหลักทรัพย ์



และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพย ์

ตำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทนุ 

และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุวำ่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรส ำหรับส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์

ศนูยร์ับฝำกหลักทรัพยแ์ละนำยทะเบยีนหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับ

ตลำดทนุ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. ชัน้ G  เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ 

แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร  โทรศัพท ์1207 หรอื 

0-2033-9999/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน/ตดิต่อดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงำน 

(หมายเหต:ุ (เวลำพักเทีย่ง 12.00 – 13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 120 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบกำรกรอกขอ้มลูในแบบค ำขอและควำมถูกต ้
องครบถว้นของเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ 

โดยมรีำยละเอยีดตำมหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขในกำรยืน่ค ำขอ 

(ขอ้ 12) 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลักทรัพย ์

 

2) การพจิารณา 

ฝ่ำยงำนจะด ำเนนิกำรสรุปขอ้มูล ขอ้เท็จจรงิ 
วเิครำะหข์อ้มูลและหำรอืผูบั้งคับบัญชำ 

รวมถงึขอควำมเห็นจำกผูเ้ชยีวชำญหรอื ฝ่ำยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ถำ้ม)ี 

(หมายเหต:ุ -)  

89 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลักทรัพย ์

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ส ำนักงำน พจิำรณำและใหค้วำมเห็นชอบ 

(หมายเหต:ุ -)  

30 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ของกรรมกำรทีล่งนำมในแบบค ำขอรับควำมเห็นชอบตำมโครงกำรทดส
อบ และกรรมกำรลงนำมรับรองควำมถกูตอ้ง 

) 

กระทรวงมหำดไทย 

2) 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ของกรรมกำรทีล่งนำมในแบบค ำขอรับควำมเห็นชอบตำมโครงกำรทดส

อบ (กรณีไมม่สีญัชำตไิทย) และกรรมกำรลงนำมรับรองควำมถกูตอ้ง) 

กรมกำรกงสลุ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

3) 
 

บญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่10 
รายแรกของบรษิทัทีก่ระทรวงพาณิชยร์บัรอง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ 
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

4) 

 

แบบค าขอรบัความเห็นชอบตามโครงการทดสอบ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ 

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรั

พยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

5) 

 

เอกสารทีแ่สดงโครงสรา้งการจดัองคก์รของผูป้ระกอบการเฉพาะ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบการเป็นส านกัหกับญัชหีลกัทรพัย ์
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

และการใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์

ตามโครงการทดสอบ 
รวมท ัง้วธิปีฏบิตังิานเพือ่แยกการด าเนนิการภายใตโ้ครงการทดสอ

บออกจากการด าเนนิการอืน่อยา่งชดัเจน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ 
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

6) 
 

หนงัสอืรบัรองคณุสมบตักิรรมการและผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบการปร
ะกอบการเป็นส านกัหกับญัชหีลกัทรพัย ์ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

และการใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์

ตามโครงการทดสอบ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ 

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

7) 
 

เอกสารทีแ่สดงรายชือ่ ประวตักิารศกึษา ประวตักิารท างาน 
และอ านาจหนา้ทีข่องกรรมการ 

ผูบ้รหิารและบคุลากรทีร่บัผดิชอบในการด าเนนิโครงการ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ 
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

8) 

 

เอกสารทีแ่สดงความเพยีงพอของแหลง่เงนิ (ปรมิาณ / 

แหลง่ทีม่า) ทีส่ามารถรองรบัการประกอบธุรกจิ 
(กรณีขอรบัความเห็นชอบการประกอบการเป็นส านกัหกับญัชหีลกั

ทรพัยห์รอืศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ตามโครงการทดสอบ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ 
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

9) 
 

เอกสารทีแ่สดงใหเ้ห็นการน านวตักรรมใหมม่าใชใ้นการใหบ้รกิาร
ตามโครงการทดสอบและพฒันานวตักรรม 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ 

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

10) 
 

เอกสารทีแ่สดงผลการศกึษาหรอืงานวจิยัทีแ่สดงถงึความเป็นไปไ
ดใ้นการน านวตักรรมมาใชใ้นการใหบ้รกิาร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ 
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

11) 

 

เอกสารทีแ่สดงรายละเอยีดแผนงานการด าเนนิงาน ประกอบดว้ย 

(1) ขอบเขตการใหบ้รกิาร (2) 
กระบวนการตดิตอ่และใหบ้รกิารแกผู่ใ้ชบ้รกิาร การแจง้ขอ้จ ากดั 

ความเสีย่งและเงือ่นไขในการใชบ้รกิาร 

และการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูใ้ชบ้รกิาร  (3) 
การประเมนิความเสีย่ง รวมถงึ IT risk และ cyber risk (4) 

การวดัผลและการรายงานผลการทดสอบ (5) exit strategy 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ 

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

12) 
 

เอกสารทีแ่สดงรายละเอยีดของกระบวนการควบคมุภายใน 
ประกอบดว้ย (1) การจดัการ 

รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลทีม่คีวามม ัน่คงปลอดภยัน่าเชือ่ถอื 

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงของขอ้ความ ลกัษณะ 
หรอืวธิกีารทีใ่ชใ้นการระบหุรอืแสดงตวัผูส้ง่ขอ้มลู (2) 

การเปิดเผยขอ้มูลทีถู่กตอ้ง ครบถว้น (3) 
กระบวนการในการรบัและจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีน (4) 

มาตรการป้องกนัมใิหพ้นกังาน กรรมการ 
หรอืผูบ้รหิารแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบ (5) 

มาตรการรกัษาความลบัของผูใ้ชบ้รกิาร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ 
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

13) 

 

เอกสารทีแ่สดงรายละเอยีดของระบบงานดงัตอ่ไปนี ้

(กรณีประสงคจ์ะขอรบัความเห็นชอบประกอบการเป็นส านกัหกับ ั
ญชหีลกัทรพัย ์ตามโครงการทดสอบ) (1) 

ระบบงานการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัยแ์บบ DVP  

โดยตอ้งก าหนด finality of settlement ดว้ย (2) 
ระบบการจดัการ รวบรวม ประมวลผล เก็บรกัษา 

และเรยีกดขูอ้มลูเกีย่วกบัการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรพัยท์ีม่ ี
ความรดักมุ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ 

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

14) 

 

เอกสารทีแ่สดงรายละเอยีดของระบบงานดงัตอ่ไปนี ้

(กรณีประสงคจ์ะขอรบัความเห็นชอบประกอบการเป็นศูนยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์ตามโครงการทดสอบ) (1) ระบบงานดา้นการรบัฝาก 
ถอน และโอนหลกัทรพัย ์ทีม่คีวามถูกตอ้งครบถว้น (2) 

ระบบการจดัการ รวบรวม ประมวลผล เก็บรกัษา และเรยีกดขูอ้มูล  
(3) ระบบตรวจสอบตวัตนของผูใ้ชบ้รกิาร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ 
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

15) 
 

รายละเอยีดอืน่ทีผู่ข้อรบัความเห็นชอบประสงคจ์ะแจง้เพิม่เตมิ 
(ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ 

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 
ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 

(หมายเหต:ุ (ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น.))  
2) ไปรษณีย ์: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล 

เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900 

(หมายเหต:ุ -)  
3) โทรศัพท ์: 1207 หรอื 0 2033 9999 

(หมายเหต:ุ -)  
4) อเีมล ์: complain@sec.or.th 

(หมายเหต:ุ (ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น. ))  
5) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

6) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

- สำยดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุต่ำงชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค ำขอรับควำมเห็นชอบกำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศนูยร์ับฝำกหลักทรัพย ์
และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเ

กีย่วกับตลำดทนุ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 



 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรขอรับควำมเห็นชอบกำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศนูยร์ับฝำกหลักทรัพย ์

และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำด

ทนุ (กรณีเป็นผูป้ระกอบกำร) [N]  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อืน่ๆ (เชน่ กำรออกผลกำรวเิครำะห ์/ ใหค้วำมเห็นชอบ) 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ว่ำดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรส ำหรับส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์

ศนูยร์ับฝำกหลักทรัพยแ์ละนำยทะเบยีนหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่ว
กับตลำดทนุ  

  

2)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์วำ่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข 
และวธิกีำรในกำรขอรับใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำตประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศนูยร์ับฝำกหลักทรัพย ์

และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพย ์
ตำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทนุ  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: 

ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์ำ่ดว้ย 

กำรขอรับควำมเห็นชอบกำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศนูยร์ับฝำกหลักทรัพย ์

หรอืกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพย ์

ตำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทนุ 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 120.0 วัน 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: กำรขอรับควำมเห็นชอบกำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศนูยร์ับฝำกหลักทรัพย ์

และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำด

ทนุ (กรณีเป็นผูป้ระกอบกำร) 16/05/2560 17:09 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 
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วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: 16/05/2560 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


