
 

 

คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอรบัใบอนุญำตกำรใหบ้รกิำรประกอบกำรเป็นส ำนกัหกับญัชหีลกัทรพัย ์ศูนยร์บัฝำก

หลกัทรพัย ์ศูนยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย ์และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลกัทรพัยต์ำมโครงกำรทดสอบและพฒันำ

นวตักรรมเพือ่สนบัสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกบัตลำดทุน 

หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สังกัดกระทรวง  

 

1. ชือ่กระบวนงำน: กำรขอรับใบอนุญำตกำรใหบ้รกิำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์ 
ศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพย ์และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรม 
เพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทุน 

2. หน่วยงำนเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

3. ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
4. หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง  
5. กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1) มำตรำ 205 มำตรำ 206 มำตรำ 219 มำตรำ 220 และมำตรำ 221 แหง่พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
2) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว่์ำดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรในกำรขอรับ 

ใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำตประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย์ ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์และ 

กำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพย ์ตำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับ
ตลำดทุน   

3) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรส ำหรับส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์และนำยทะเบียนหลักทรัพย์ ตำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับ

ตลำดทุน     
4) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว่์ำดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรขอรับใบอนุญำต

และกำรออกใบอนุญำตจัดตัง้ศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุน 

กำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทุน  

6. ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สังคม  

7. พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง  
8. กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ  

1) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ว่ำดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรในกำรขอรับ
ใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำตประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย์ ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์และกำรใหบ้รกิำร
เป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพย ์ตำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทุน   

2) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว่์ำดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรขอรับใบอนุญำต
และกำรออกใบอนุญำตจัดตัง้ศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุน 
กำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทุน  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ  180 วัน  
9. ขอ้มูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีสุ่ด 0  
10. ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน กำรขอรับใบอนุญำตกำรใหบ้รกิำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์

ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์ศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพย ์และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบและ

พัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทุน 
11. ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. ชัน้ G  

เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร  โทรศพัท ์1207 หรอื  

0-2033-9999/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ วันศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด)  

ตัง้แต่เวลำ 08:30 - 15:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

หมำยเหตุ (เวลำพักเทีย่ง 12.00 – 13.00 น.) 
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12. หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
12.1 หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทั่วไปในกำรยืน่ค ำขอประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย์ ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์ 

ศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพย ์และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรม 

  12.1.1 ผูย้ืน่ค ำขอจะไดรั้บอนุญำตเมือ่แสดงใหค้ณะกรรมกำร ก.ล.ต. เห็นไดว่้ำมคีุณสมบัตแิละควำมพรอ้ม 

ในกำรด ำเนินงำนตำมประกำศทีเ่กีย่วขอ้ง โดยสรุปไดด้ังต่อไปน้ี 

 (1)  ส ำหรับกำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์และกำรใหบ้รกิำรเป็น 

นำยทะเบยีนหลักทรัพย ์ผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งเป็นบรษัิทจ ำกัด บรษัิทมหำชนจ ำกัด ธนำคำรพำณิชยต์ำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิ

สถำบันกำรเงิน ศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพย ์สมำคมทีเ่กีย่วเน่ืองกับธุรกจิหลักทรัพย ์หรอืนติบุิคคลทีม่กีฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ 

และส ำหรับกำรประกอบกำรเป็นศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพย ์ผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งเป็นบรษัิทหลักทรัพยร์วมกันไม่นอ้ยกว่ำ 15 รำย  

(2)  มกีำรน ำนวัตกรรมมำใชใ้นกำรใหบ้รกิำร ซึง่สำมำรถชว่ยแกไ้ขปัญหำหรอืพัฒนำกำรใหบ้รกิำร 

ในตลำดทุนไทย หรอืเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนไทยหรอืตลำดทุนไทย พรอ้มทัง้มผีลกำรศกึษำหรอืผลกำรวจัิยทีแ่สดงถงึ

ควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำนวัตกรรมมำใชใ้นกำรใหบ้รกิำร 

(3)  มคีวำมพรอ้มในกำรเขำ้ร่วมโครงกำรทดสอบ โดย 

  (ก) มเีงนิทุน ระบบงำน และบุคลำกร ทีส่ำมำรถรองรับกำรใหบ้รกิำรตลอดเวลำทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำรทดสอบ

อย่ำงเหมำะสมและเพยีงพอ  

  (ข) กรรมกำรและผูบ้รหิำรของผูใ้หบ้รกิำรมคีวำมซือ่สัตยส์จุรติ รวมทัง้มคีวำมสำมำรถและประสบกำรณ์ 

ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อกำรประกอบกำรหรอืกำรใหบ้รกิำร*1 

 (ค) มกีำรก ำหนดขอบเขตกำรใหบ้รกิำรในวงจ ำกัดเพือ่ลดผลกระทบหรอืควำมเสยีหำยอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

ต่อผูล้งทุนหรอืตลำดทุนในวงกวำ้ง เชน่ จ ำกัดประเภทหรอืจ ำนวนของผูใ้ชบ้รกิำร เป็นตน้ รวมทัง้มกีำรก ำหนดระยะเวลำ 

ในกำรเขำ้ร่วมโครงกำรตำมทีก่ ำหนด  

 (ง) มกีำรประเมนิควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรใหบ้รกิำร รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

(IT risk) และควำมเสีย่งดำ้นภัยคุกคำมทำงไซเบอร ์(cyber risk) ในกำรรักษำควำมปลอดภัยของขอ้มูลสำรสนเทศทีส่ ำคัญ 

(confidentiality) ควำมถูกตอ้งเชือ่ถอืไดข้องขอ้มูลและระบบสำรสนเทศ (integrity) และควำมพรอ้มใชง้ำนของระบบงำน

สำรสนเทศทีใ่ชบ้รกิำร (availability) รวมถงึกำรบรหิำรจัดกำรควำมเสีย่งดังกล่ำว 

  (จ) มกีระบวนกำรตดิต่อและใหบ้รกิำรแก่ผูใ้ชบ้รกิำร โดยมรีำยละเอยีดครอบคลุมกำรด ำเนนิกำรต่ำง ๆ 

เชน่ กำรแจง้ขอ้จ ำกัด ควำมเสีย่ง และเงือ่นไขทีแ่ตกต่ำงจำกกำรประกอบกำรของผูป้ระกอบกำรในลักษณะเดยีวกันทีม่ไิด ้

เขำ้ร่วมโครงกำรทดสอบและตอ้งไดรั้บกำรยนิยอมจำกผูใ้ชบ้รกิำรก่อนดว้ย และกำรจัดใหม้ขีอ้ตกลงกับผูใ้ชบ้รกิำรเกีย่วกับ

ควำมรับผดิชอบต่อควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกกำรใหบ้รกิำร เป็นตน้ โดยในสว่นของ 

- กำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีน

หลักทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรส ำหรับ

กำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์และนำยทะเบยีนหลักทรัพย ์ตำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำ

นวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทุน 

- กำรเป็นศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์

และตลำดหลักทรัพยว่์ำดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรขอรับใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำตจัดตัง้ศูนยซ์ือ้ขำย

หลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทุน 

 (ฉ) มกีระบวนกำรด ำเนนิงำนและระบบควบคุมภำยในเกีย่วกับ  

   -  แนวทำงในกำรเปิดเผยขอ้มูลใหม้คีวำมถูกตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอแก่ผูใ้ชบ้รกิำร  

   -  กำรรับและจัดกำรกับขอ้รอ้งเรยีนของผูใ้ชบ้รกิำร  

   -  มำตรกำรป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์จำกหนำ้ทีโ่ดยมชิอบของผูป้ระกอบกำร ผูบ้รหิำรและ

พนักงำนของผูป้ระกอบกำร  

   -  มำตรกำรรักษำควำมลับของผูใ้ชบ้รกิำร 

(4)  มแีผนกำรรำยงำนผลกำรทดสอบและควำมคบืหนำ้ในกำรใหบ้รกิำรใหส้ ำนักงำนทรำบอย่ำงต่อเน่ือง 

(5)  มแีผนกำรรองรับกำรออกจำกโครงกำรทดสอบ (exit strategy) ทีชั่ดเจน เมือ่ครบก ำหนดระยะเวลำ 

กำรเขำ้ร่วมโครงกำรทดสอบหรอืตอ้งออกจำกโครงกำรทดสอบกอ่นครบก ำหนดระยะเวลำ 

(6)  ไม่มปีระวัตว่ิำเคยฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบัิตติำมหลักเกณฑห์รอืเงือ่นไขเกีย่วกับกำรเขำ้ร่วมโครงกำรทดสอบ 

มำก่อน 

 
*ส ำหรับกำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศนูยร์ับฝำกหลักทรัพย ์และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพย ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร 
ก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีำรส ำหรับกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย ์และนำยทะเบยีนหลักทรพัย ์ 

ตำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวตักรรมเพื่อสนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทุน 
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12.2  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณีผูย้ืน่ค ำขอประสงคข์อรับใบอนุญำตประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ 

  ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งจัดใหม้รีะบบงำนดังตอ่ไปน้ีอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

 (1)  ระบบงำนกำรช ำระรำคำและสง่มอบหลักทรัพยแ์บบ delivery versus payment (DVP)  
โดยตอ้งก ำหนดจุดเวลำเพือ่กำรช ำระรำคำและสง่มอบหลักทรัพยท์ีใ่หถ้อืว่ำเป็นทีส่ดุ (finality of settlement) ดว้ย 

 (2)  ระบบกำรจัดกำร รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษำ และเรยีกดูขอ้มูลเกีย่วกับกำรช ำระรำคำและ 
สง่มอบหลักทรัพยท์ีม่คีวำมรัดกุม 

12.3  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณีผูย้ืน่ค ำขอประสงคข์อรับใบอนุญำตประกอบกำรเป็นศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์ 

  ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งจัดใหม้รีะบบงำนดังตอ่ไปน้ีอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

  (1)  ระบบงำนดำ้นกำรรับฝำก ถอน และโอนหลักทรัพย ์เพือ่ใหก้ำรด ำเนินกำรดังกล่ำวมคีวำมถูกตอ้งครบถว้น 
ตรงต่อควำมเป็นจรงิ มคีวำมรัดกุมและเป็นปัจจุบัน รวมทัง้สำมำรถน ำหลักทรัพยไ์ปใชง้ำนภำยในระยะเวลำทีเ่หมำะสม 
  (2)  ระบบกำรจัดกำร รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษำ และเรยีกดูขอ้มูลเกีย่วกับกำรรับฝำก ถอน และโอน
หลักทรัพย ์และขอ้มลูอืน่ใดทีเ่กีย่วกับกำรประกอบกำรในงำนของศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย์ 

(3)  ระบบตรวจสอบเพือ่ใหม้ั่นใจว่ำบุคคลทีส่ั่งใหด้ ำเนนิกำรเกีย่วกับหลักทรัพยใ์นบัญชขีองผูใ้ชบ้รกิำร 
เป็นผูใ้ชบ้รกิำรเองหรอืบุคคลทีไ่ดรั้บมอบอ ำนำจจำกผูใ้ชบ้รกิำร 

12.4  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณีผูย้ืน่ค ำขอประสงคข์อรับใบอนุญำตประกอบกำรเป็นศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพย ์ 

  ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งจัดใหม้รีะบบงำนดังตอ่ไปน้ีอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

   (1) ระบบทีส่ำมำรถรองรับปรมิำณกำรซือ้ขำยไดอ้ย่ำงเพยีงพอ และสำมำรถตรวจสอบควำมสำมำรถ 

ในกำรช ำระรำคำและสง่มอบหลักทรัพยข์องผูใ้ชบ้รกิำรได ้ก่อนมกีำรสง่ค ำส่ังซือ้ขำย 

  (2) ระบบช ำระรำคำและสง่มอบหลักทรัพยโ์ดยส ำนักหักบัญชทีีไ่ดรั้บใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

หรอืผูท้ีไ่ดรั้บยกเวน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยใ์หส้ำมำรถประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญช ี

ไดโ้ดยมติอ้งไดรั้บใบอนุญำต  ทัง้น้ี ไม่ว่ำจะด ำเนนิกำรโดยตนเองหรอืบุคคลอืน่ 

  ในกรณีทีศู่นยซ์ือ้ขำยหลักทรัพยจั์ดใหม้รีะบบช ำระรำคำและสง่มอบหลักทรัพยโ์ดยส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์

ทีป่ระกอบกำรภำยใตโ้ครงกำรทดสอบ  ศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพยต์อ้งจัดใหม้กีำรแจง้ขอ้มูลแก่ผูใ้ชบ้รกิำรและตอ้งไดรั้บ 

ควำมยนิยอมจำกผูใ้ชบ้รกิำร โดยใหน้ ำควำมใน (2) มำใชบั้งคับโดยอนุโลม 

   (3) ระบบกำรเปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวกับกำรท ำรำยกำรซือ้ขำย ซึง่รวมถงึขอ้มูลก่อนท ำรำยกำรซือ้ขำย (ถำ้ม)ี 

(pre-trade information) และขอ้มลูภำยหลังท ำรำยกำรซือ้ขำย (post-trade information) อย่ำงเพียงพอ รวดเร็ว  

และเหมำะสม (transparency)   

  (4) ระบบบันทกึขอ้มูลเกี่ยวกับกำรซือ้ขำย โดยเฉพำะขอ้มูลทีเ่กี่ยวกับกำรท ำรำยกำรซือ้ขำย   

ทัง้น้ี เพือ่ตดิตำมและตรวจสอบกำรซือ้ขำยในภำยหลัง (audit trail)  

  (5) ระบบงำนทีช่ว่ยเสรมิสรำ้งและรักษำกลไกกำรท ำงำนของระบบซือ้ขำยใหม้คีวำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

   (6) กลไกควบคุมใหผู้ใ้ชบ้ริกำรที่เสนอซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ในศูนย์ซื้อขำยหลักทรัพย์ เป็นไปตำม

หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรเกีย่วกับกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหลักทรัพย ์และกำรยืน่แบบ 

แสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ หรอืหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรเกีย่วกับกำรเสนอขำยหุน้ของบรษัิทจ ำกัด

ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยเ์ป็นกำรทั่วไปหรือต่อบุคคลในวงกวำ้ง แลว้แต่กรณี 

  ในกรณีที่เป็นกำรใหบ้รกิำรเป็นตลำดรองส ำหรับกำรซื้อขำยหุน้หรือหุน้กูข้องบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชน

จ ำกัดที่ไดเ้สนอขำยผ่ำนผูใ้หบ้รกิำรระบบครำวด์ฟันดงิที่ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ตำมประกำศคณะกรรมกำร

ก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยขอ้ก ำหนดเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ผ่ำนระบบครำวด์ฟันดงิ ศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพย ์

ตอ้งก ำหนดขอบเขตประเภทผูใ้ชบ้รกิำร โดยผูล้งทุนทั่วไปไม่สำมำรถเสนอซือ้หรือซือ้หลักทรัพย์ดังกล่ำวได ้

  (7) กำรเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วกับกำรซือ้ขำย ซึง่อย่ำงนอ้ยตอ้งครอบคลุมในเรือ่งดังน้ี 

       (ก) ขัน้ตอนและวธิกีำรซือ้ขำยของศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพย ์โดยจะตอ้งเปิดเผยกำรจัดล ำดับและกำรจับคู่

ค ำส่ังซือ้ขำยดว้ย 

       (ข) ประเภทหลกัทรัพยท์ีส่ำมำรถซือ้ขำยไดบ้นศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพย ์รวมถงึขอ้จ ำกัดหรอืเงือ่นไขต่ำง ๆ 

ของหลักทรัพยใ์นแต่ละประเภท  

            (ค) ในกรณีทีห่ลกัทรัพยท์ีซ่ือ้ขำยในศูนยซ์ือ้ขำยหลกัทรัพย ์เป็นหุน้ของบรษัิทจ ำกดัตำมประมวลกฎหมำย

แพ่งและพำณิชยท์ี่ไม่ไดเ้สนอขำยผ่ำนผูใ้หบ้รกิำรระบบครำวดฟั์นดงิทีไ่ดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนตำมประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยขอ้ก ำหนดเกีย่วกับกำรเสนอขำยหลักทรัพยผ่์ำนระบบครำวดฟั์นดงิ ศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพย์

ตอ้งด ำเนินกำรใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มูลของบรษัิทดังกล่ำวอย่ำงต่อเน่ืองบนระบบของศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพย ์ 
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โดยอย่ำงนอ้ยตอ้งเป็นไปตำมหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรเกีย่วกับกำรเสนอขำยหุน้ของบรษัิทจ ำกัดตำมประมวล

กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์เป็นกำรทั่วไปหรือต่อบุคคลในวงกวำ้ง 

       (ง) ขอ้มูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรใหบ้รกิำรแก่ผูใ้ชบ้รกิำร  ทัง้น้ี รำยละเอยีด 

ในกำรอนุญำตใหป้ระกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีน

หลักทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ว่ำดว้ยหลักเกณฑ ์

เงื่อนไข และวธิีกำรในกำรขอรับใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำตประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศูนยรั์บฝำก

หลักทรัพย ์และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพย ์ตำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำร

เกีย่วกับตลำดทุน  และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรส ำหรับส ำนักหักบัญชี

หลกัทรัพย ์ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์และนำยทะเบียนหลักทรัพย์ ตำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุน

กำรใหบ้รกิำรเกีย่วกบัตลำดทุน และรำยละเอยีดในกำรอนุญำตใหป้ระกอบกำรเป็นศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตำม

ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว่์ำดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรขอรับใบอนุญำตและ 

กำรออกใบอนุญำตจัดตัง้ศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำร

เกีย่วกับตลำดทุน 

 

13. ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

กำรตรวจสอบเอกสำร 

     1. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพือ่ประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ 

ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์ศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพย ์และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบและ

พัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกับตลำดทุน ใหย้ืน่ค ำขอเป็นหนังสอืพรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ

ตำมทีก่ ำหนดไว ้

     2. ส ำนักงำนตรวจสอบว่ำหนังสอืดังกล่ำวลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันผูย้ืน่ค ำขอหรอืไม่ และตรวจสอบกำรกรอกขอ้มูล

ในแบบค ำขอและควำมถูกตอ้งครบถว้นตำมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอตำมขอ้ 15  

     3. กรณีเอกสำรถูกตอ้งครบถว้น ส ำนักงำนจะมหีนังสอืรับค ำขอและระบุวันทีเ่ริม่พจิำรณำค ำขอ 

     4. กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไม่อำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ส ำนักงำนและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน พรอ้มก ำหนดระยะเวลำให ้

ผูย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไม่ด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ส ำนักงำนจะ

ด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอนัน้ ทัง้น้ี ผูม้ำยืน่ค ำขอทีไ่ม่ไดม้ำดว้ยตนเอง แต่มอบหมำยใหผู้อ้ืน่

เป็นผูม้ำยืน่ค ำขอแทนหำกเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไม่ถูกตอ้งครบถว้น ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงว่ำเป็นผูท้ี่

ไดรั้บมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ 

       ส ำนักงำนจะยังไม่พิจำรณำค ำขอ และยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินกำร จนกว่ำ ผูย้ื่นค ำขอจะด ำเนินกำรแกไ้ข 

ค ำขอหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนั้นเรยีบรอ้ยแลว้ หำกผูย้ื่นค ำขอยืน่เอกสำรทีข่ำดตำมทีร่ะบุ 

และส ำนักงำนตรวจสอบแลว้ว่ำมคีวำมถูกตอ้งครบถว้น ใหด้ ำเนนิกำรตำม 3. 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 180 วัน 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบกำรกรอกขอ้มูลในแบบค ำขอและ 

ควำมถูกตอ้งครบถว้นของเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ  
โดยมรีำยละเอยีดตำมหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขในกำรยืน่ค ำขอ 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

2) กำรพจิำรณำ 

1) ฝ่ำยงำนด ำเนนิกำรสรุปขอ้มูล ขอ้เท็จจรงิ วเิครำะหข์อ้มลูและ
หำรอืผูบั้งคับบัญชำ รวมถงึขอควำมเห็นจำกผูเ้ชยีวชำญหรอื 
ฝ่ำยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

2) ในกรณีทีม่เีหตุสงสัย ส ำนักงำนอำจขอใหผู้ย้ืน่ค ำขอชีแ้จง
เพิม่เตมิ  
3) จัดท ำวำระเพือ่เสนอคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
(หมำยเหตุ: -)  

149 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ
ตลำดหลักทรัพย ์

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยพ์จิำรณำ
อนุญำต 

(หมำยเหตุ: -)  

30 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ
ตลำดหลักทรัพย ์

 



5 
 

 

14. งำนบรกิำรนี ้ผำ่นกำรด ำเนนิกำรลดข ัน้ตอน และระยะเวลำปฏบิตัริำชกำรมำแลว้ [เวน้ไวไ้มต่อ้งกรอก]  
 

15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครฐั 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนบรษิทั 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ื่นค ำขอ  

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

กรมพัฒนำธุรกจิกำรคำ้ 

2) 
 

หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัทีก่ระทรวงพำณิชยร์บัรอง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ื่นค ำขอ  
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

กรมพัฒนำธุรกจิกำรคำ้ 

3) 

 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัทีก่ระทรวงพำณิชยร์บัรอง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ื่นค ำขอ  
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

กรมพัฒนำธุรกจิกำรคำ้ 

4) 
 

บญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่10 รำยแรกของบรษิทั 
ทีก่ระทรวงพำณิชยร์บัรอง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ื่นค ำขอ  
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

กรมพัฒนำธุรกจิกำรคำ้ 

5) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนสมำคมจำกส ำนกังำน ก.ล.ต.  

(กรณีผูย้ืน่ค ำขอเป็นสมำคม) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามผูกพันผูย้ื่นค าขอ 

พรอ้มประทับตรา (ถา้ม)ี)     

ส านักงานคณะกรรมการ 

ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

6) 
 

ขอ้บงัคบัของสมำคมจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. (กรณีผูย้ืน่ค ำขอ  
เป็นสมำคม) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามผูกพันผูย้ื่นค าขอ 
พรอ้มประทับตรา (ถา้ม)ี) 

ส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

7) หนงัสอืเดนิทำงของกรรมกำรทีล่งนำมในแบบค ำขอรบัใบอนุญำต
ประกอบกำรเป็นส ำนกัหกับญัชหีลกัทรพัย ์ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
ศูนยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย ์และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีน

หลกัทรพัยต์ำมโครงกำรทดสอบและพฒันำนวตักรรมเพือ่
สนบัสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกบัตลำดทุน (กรณีไมม่สีญัชำตไิทย) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (กรรมกำรลงนำมรับรองควำมถูกตอ้ง) 

- 
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15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิม่เตมิ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบค ำขอรบัใบอนุญำตประกอบกำรเป็นส ำนกัหกับญัชหีลกัทรพัย ์
ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ศูนยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย ์หรอืกำรใหบ้รกิำร
เป็นนำยทะเบยีนหลกัทรพัยต์ำมโครงกำรทดสอบและพฒันำ

นวตักรรมเพือ่สนบัสนุนกำรใหบ้รกิำรเกีย่วกบัตลำดทุน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ื่นค ำขอ  
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

2) เอกสำรทีแ่สดงโครงสรำ้งกำรจดัองคก์รของผูป้ระกอบกำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ื่นค ำขอ  
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

 

3) หนงัสอืรบัรองคุณสมบตักิรรมกำรและผูบ้รหิำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ื่นค ำขอ  

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

4) 
 

เอกสำรทีแ่สดงรำยชือ่ ประวตักิำรศกึษำ ประวตักิำรท ำงำน  
และอ ำนำจหนำ้ทีข่องกรรมกำร ผูบ้รหิำรและบุคลำกรทีส่ ำคญั 
ในกำรด ำเนนิโครงกำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ  0  ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ื่นค ำขอ  

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

5) 
 

เอกสำรทีแ่สดงควำมเพยีงพอของแหลง่เงนิ (ปรมิำณ/แหลง่ทีม่ำ) 
ทีส่ำมำรถรองรบักำรประกอบธุรกจิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ื่นค ำขอ  
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

6) เอกสำรทีแ่สดงใหเ้ห็นกำรน ำนวตักรรมใหมม่ำใชใ้นกำรใหบ้รกิำร 
ตำมโครงกำรทดสอบและพฒันำนวตักรรม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ื่นค ำขอ  
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

7) เอกสำรทีแ่สดงผลกำรศกึษำหรอืงำนวจิยัทีแ่สดงถงึ 

ควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำนวตักรรมมำใชใ้นกำรใหบ้รกิำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ื่นค ำขอ  

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

8) เอกสำรทีแ่สดงรำยละเอยีดเกีย่วแผนงำนในกำรด ำเนนิงำน 
ประกอบดว้ย  

(1) ขอบเขตในกำรใหบ้รกิำร  
(2) กระบวนกำรตดิตอ่และใหบ้รกิำรแก่ผูใ้ชบ้รกิำร ไดแ้ก ่กำรแจง้
ขอ้จ ำกดั ควำมเสีย่งและเงือ่นไขในกำรใชบ้รกิำร และกำรจดัใหม้ี
ขอ้ตกลงกบัผูใ้ชบ้รกิำร   

(3) กำรประเมนิควำมเสีย่งและกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งจำก

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

กำรประกอบ รวมถงึกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้น IT risk 

และ cyber risk 
(4) กำรวดัผลกำรทดสอบและกำรรำยงำนผลกำรทดสอบและ
ควำมคบืหนำ้ของกำรทดสอบตอ่ส ำนกังำน   
(5) แผนรองรบักำรออกจำกโครงกำรทดสอบ (exit strategy)  

ทีช่ดัเจนเมือ่ครบก ำหนดระยะเวลำกำรเขำ้รว่มโครงกำรทดสอบ
หรอืตอ้งออกจำกโครงกำรทดสอบก่อนครบก ำหนดระยะเวลำ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ื่นค ำขอ  
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

9) เอกสำรทีแ่สดงรำยละเอยีดของกระบวนกำรควบคุมภำยใน 

ประกอบดว้ย  
(1) กำรเปิดเผยขอ้มูลทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอแก่
ผูใ้ชบ้รกิำร  

(2) กระบวนกำรในกำรรบัและจดักำรกบัขอ้รอ้งเรยีน  
(3) มำตรกำรป้องกนัมใิหพ้นกังำน กรรมกำร หรอืผูบ้รหิำร
แสวงหำประโยชนโ์ดยมชิอบจำกขอ้มูลทีไ่ดร้บัจำกกำรปฏบิตั ิ
หนำ้ที ่ 

(4) มำตรกำรรกัษำควำมลบัของผูใ้ชบ้รกิำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ  0  ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ื่นค ำขอ  

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

10) เอกสำรทีแ่สดงรำยละเอยีดของระบบงำนดงัตอ่ไปนี ้ 
(กรณีประสงคจ์ะขอใบอนุญำตประกอบกำรเป็นส ำนกัหกับญัชี

หลกัทรพัย)์  
(1) ระบบงำนกำรช ำระรำคำและสง่มอบหลกัทรพัยแ์บบ  
DVP โดยตอ้งก ำหนด finality of settlement ดว้ย 
(2) ระบบกำรจดักำร รวบรวม ประมวลผล เก็บรกัษำ และเรยีกดู

ขอ้มูลเกีย่วกบักำรช ำระรำคำและสง่มอบหลกัทรพัยท์ีม่คีวำมรดักุม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ  0  ฉบับ 

หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ื่นค ำขอ  
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

 

11) เอกสำรทีแ่สดงรำยละเอยีดของระบบงำนดงัตอ่ไปนี ้(กรณี
ประสงคจ์ะขอใบอนุญำตประกอบกำรเป็นศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย)์  

(1) ระบบงำนดำ้นกำรรบัฝำก ถอน และโอนหลกัทรพัย ์ 
ทีม่คีวำมถูกตอ้งครบถว้น ตรงตอ่ควำมเป็นจรงิ มคีวำมรดักุมและ
เป็นปัจจุบนั รวมท ัง้สำมำรถน ำหลกัทรพัยไ์ปใชง้ำนภำยใน 

ระยะเวลำทีเ่หมำะสม 
(2) ระบบกำรจดักำร รวบรวม ประมวลผล เก็บรกัษำ และเรยีกดู
ขอ้มูลเกีย่วกบักำรรบัฝำก ถอน และโอนหลกัทรพัย ์และขอ้มูลอืน่ใด
ทีเ่กีย่วกบักำรประกอบกำรในงำนของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์

(3) ระบบตรวจสอบเพือ่ใหม้ ัน่ใจวำ่บุคคลทีส่ ัง่ใหด้ ำเนนิกำร
เกีย่วกบัหลกัทรพัยใ์นบญัชขีองผูใ้ชบ้รกิำรเป็นผูใ้ชบ้รกิำรเองหรอื
บุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ ำนำจจำกผูใ้ชบ้รกิำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ  0  ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ื่นค ำขอ  
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

12) เอกสำรทีแ่สดงรำยละเอยีดของระบบงำนดงัตอ่ไปนี ้(กรณี

ประสงคจ์ะขอใบอนุญำตประกอบกำรเป็นศูนยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย)์  
(1) ระบบทีส่ำมำรถรองรบัปรมิำณกำรซือ้ขำยไดอ้ยำ่งเพยีงพอ 
และสำมำรถตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรช ำระรำคำและสง่มอบ
หลกัทรพัยข์องผูใ้ชบ้รกิำรได ้กอ่นมกีำรสง่ค ำส ัง่ซือ้ขำย 

(2) ระบบช ำระรำคำและสง่มอบหลกัทรพัยโ์ดยส ำนกัหกับญัช ี
ทีไ่ดร้บัใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืผูท้ีไ่ดร้บัยกเวน้
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยใ์หส้ำมำรถ

ประกอบกำรเป็นส ำนกัหกับญัชไีดโ้ดยมติอ้งไดร้บัใบอนุญำต   
ท ัง้นี ้ไมว่ำ่จะด ำเนนิกำรโดยตนเองหรอืบุคคลอืน่ 
ในกรณีทีศู่นยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยจ์ดัใหม้รีะบบช ำระรำคำและ 
สง่มอบหลกัทรพัยโ์ดยส ำนกัหกับญัชหีลกัทรพัยท์ีป่ระกอบกำร

ภำยใตโ้ครงกำรทดสอบ  ศูนยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยต์อ้งจดัใหม้ ี
กำรแจง้ขอ้มูลแกผู่ใ้ชบ้รกิำรและตอ้งไดร้บัควำมยนิยอมจำก
ผูใ้ชบ้รกิำร โดยใหน้ ำควำมใน (2) มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

(3) ระบบกำรเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วกบักำรท ำรำยกำรซือ้ขำย  
ซึง่รวมถงึขอ้มูลกอ่นท ำรำยกำรซือ้ขำย (ถำ้ม)ี (pre-trade 
information) และขอ้มูลภำยหลงัท ำรำยกำรซือ้ขำย (post-
trade information) อยำ่งเพยีงพอ รวดเร็ว และเหมำะสม 

(transparency)   
(4) ระบบบนัทกึขอ้มูลเกีย่วกบักำรซือ้ขำย โดยเฉพำะขอ้มลู 
ทีเ่กีย่วกบักำรท ำรำยกำรซือ้ขำย  ท ัง้นี ้เพือ่ตดิตำมและตรวจสอบ
กำรซือ้ขำยในภำยหลงั (audit trail)  

(5) ระบบงำนทีช่่วยเสรมิสรำ้งและรกัษำกลไกกำรท ำงำนของ
ระบบซือ้ขำยใหม้คีวำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
(6) กลไกควบคุมใหผู้ใ้ชบ้รกิำรทีเ่สนอซือ้หรอืซือ้หลกัทรพัย ์

ในศูนยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย ์เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และ
วธิกีำรเกีย่วกบักำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำย
หลกัทรพัย ์และกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำย
หลกัทรพัย ์หรอืหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรเกีย่วกบักำรเสนอ

ขำยหุน้ของบรษิทัจ ำกดัตำมประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย์
เป็นกำรท ัว่ไปหรอืตอ่บุคคลในวงกวำ้ง แลว้แตก่รณี 
ในกรณีทีเ่ป็นกำรใหบ้รกิำรเป็นตลำดรองส ำหรบักำรซือ้ขำยหุน้

หรอืหุน้กูข้องบรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั ทีไ่ดเ้สนอขำย
ผำ่นผูใ้หบ้รกิำรระบบครำวดฟ์ันดงิทีไ่ดร้บัควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนวำ่ดว้ย
ขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรเสนอขำยหลกัทรพัยผ์ำ่นระบบครำวดฟ์ันดงิ 

ศูนยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยต์อ้งก ำหนดขอบเขตประเภทผูใ้ชบ้รกิำร 
โดยผูล้งทุนท ัว่ไปไมส่ำมำรถเสนอซือ้หรอืซือ้หลกัทรพัยด์งักลำ่วได ้
(7) กำรเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วกบักำรซือ้ขำย ซึง่อยำ่งนอ้ยตอ้ง

ครอบคลุมในเรือ่งดงันี ้(ก) ข ัน้ตอนและวธิกีำรซือ้ขำยของ 
ศูนยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย ์โดยจะตอ้งเปิดเผย กำรจดัล ำดบัและ 
กำรจบัคูค่ ำส ัง่ซือ้ขำยดว้ย (ข) ประเภทหลกัทรพัยท์ีส่ำมำรถ 
ซือ้ขำยไดบ้นศูนยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย ์รวมถงึขอ้จ ำกดัหรอืเงือ่นไข

ตำ่ง ๆ ของหลกัทรพัยใ์นแตล่ะประเภท (ค) ในกรณีทีห่ลกัทรพัย ์
ทีซ่ือ้ขำยในศูนยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย ์เป็นหุน้ของบรษิทัจ ำกดั 
ตำมประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชยท์ีไ่มไ่ดเ้สนอขำยผำ่น 

ผูใ้หบ้รกิำรระบบครำวดฟั์นดงิทีไ่ดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนวำ่ดว้ยขอ้ก ำหนด
เกีย่วกบักำรเสนอขำยหลกัทรพัยผ์ำ่นระบบครำวดฟ์ันดงิ  
ศูนยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยต์อ้งด ำเนนิกำรใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มูลของ

บรษิทัดงักลำ่วอยำ่งตอ่เนือ่งบนระบบของศูนยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย ์
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

โดยอยำ่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำร

เกีย่วกบักำรเสนอขำยหุน้ของบรษิทัจ ำกดัตำมประมวลกฎหมำย
แพง่และพำณิชยเ์ป็นกำรท ัว่ไปหรอืตอ่บุคคลในวงกวำ้ง (ง) ขอ้มูล
ขำ่วสำรตำ่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใหบ้รกิำรแกผู่ใ้ชบ้รกิำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ  0  ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ื่นค ำขอ  
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

13) รำยละเอยีดอืน่ทีผู่ข้อรบัใบอนุญำตประสงคจ์ะแจง้เพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ  0  ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ื่นค ำขอ พรอ้ม

ประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

 

16. คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี
(หมำยเหตุ: -)  

คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
 
 

17. ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดี
รังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
(หมำยเหตุ: (ระหว่ำงเวลำ 08.30 – 16.30 น.))  

2) ไปรษณีย ์: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
(หมำยเหตุ: -)  

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

4) อเีมล : complain@sec.or.th 
(หมำยเหตุ: (ระหว่ำงเวลำ 08.30 – 16.30 น. ))  

5) ศูนยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

18. แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชหีลักทรัพย ์ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์ศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพย ์
และกำรใหบ้รกิำรเป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพยต์ำมโครงกำรทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมเพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำร

เกีย่วกับตลำดทุน(หมำยเหตุ: -)  
 

 

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มูลกำรตดิต่อรำชกำร 

www.info.go.th 

วันทีคู่่มอืมผีลบังคับใช:้ 30/04/2560 

http://www.info.go.th/

