
 

 

 
 

แบบค ำขอรับควำมเห็นชอบเป็นผูใ้ห้บริกำร 
กำรจัดกำรข้อมูลกำรช ำระเงินในกำรซื้อขำยหลักทรัพย ์

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 (ชื่อภาษาไทย)    
      (ชื่อภาษาอังกฤษ)    
1.2 ที่อยู่ 
      (ภาษาไทย)             
      (ภาษาอังกฤษ)             
1.3 หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลขโทรสาร    
1.4 Website          
1.5 จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด/บริษัทมหาชน จ ากัด เลขที่          วันที่    
1.6 วัตถุประสงค์ของบริษัท       
1.7 ทุนจดทะเบียน 

หุ้นสามัญ   หุ้น มูลค่าหุ้นละ   บาท รวม     บาท 
1.8 ทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้ว 

หุ้นสามัญ   หุ้น มูลค่าหุ้นละ   บาท รวม     บาท 
(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ   ของทุนจดทะเบียน) 

1.9 ส่วนของผู้ถือหุ้น   บาท 
1.10 ชื่อผูป้ระสานงาน (Contact  Person)     โทรศัพท์      

email               
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ส่วนที่ 2  ระบบงำนท่ีประสงค์จะขอรับควำมเห็นชอบในคร้ังนี้ 

 การให้บริการเป็นศูนย์กลางในการติดต่อส าหรับการประมวลผลข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ 

 การให้บริการรับหรือส่งข้อมูลการช าระเงินของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อหักโอนเงินในบัญชีระหว่างลูกค้า 
และผู้ประกอบธุรกิจ 

 การให้บริการส่งค าสั่งหักโอนเงินไปยังธนาคารแทนผู้ประกอบธุรกิจ 
 

ส่วนที่ 3  ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

3.1  ขอบเขตของการให้บริการ 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 

3.2  รูปแบบและรายละเอียดของการให้บริการ รวมถึง flow ขั้นตอนการให้บริการ 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

3.3  เป้าหมายทางธุรกิจ/แผนกลยุทธ์/แผนการตลาด 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 

คุณสมบัติ รำยละเอียด / ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

4.1  โครงสร้างบริษัท   

4.2  ฐานะทางการเงิน ณ รอบปีบัญชีล่าสุดและ
ย้อนหลัง (รวม 3 ปี) 

 ป_ี____ ปี_____ ปี_____ 
สินทรัพย์    
หนี้สิน    
ส่วนของผู้ถือหุน้    
ก าไร/ขาดทุน    
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4.5  ความพร้อมด้านระบบการบริหารความเสี่ยง
ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เช่น 
ความเสี่ยงทางธุรกิจ (business risk) ความเสี่ยง
ทางกฎหมาย (legal risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT system risk) ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (operational risk) เป็นต้น 

 

4.6  ความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล รวมถึงการจัดการและจัดเก็บข้อมูล 
เอกสาร และหลักฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ และปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

คุณสมบัติ รำยละเอียด / ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

4.3  กรณีจะให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 เป็นผู้ให้บริการการช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
 ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือ 

สั่งห้ามการประกอบธุรกิจ 
 อยู่ระหว่างยื่นค าขอเป็นผู้ให้บริการ 

การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

4.4  ความพร้อมด้านระบบงานที่ให้บริการ  

       (1)  ระบบงาน...........................  (เน้นให้เห็นวิธีการปฏิบัตงิานที่มี check & balanced) 

       (2)  ระบบงาน...........................  
       (3)  ระบบงาน...........................  
       (4)  ระบบงาน...........................  
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คุณสมบัติ รำยละเอียด / ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

4.7  ความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ  เช่น การก ากับดูแล
และบริหารจัดการ การก าหนดนโยบาย มาตรการ 
โครงสร้างการบริหารจัดการ การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินสารสนเทศและการควบคุมการเข้าถึง 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย เป็นต้น 

 

4.8 ความพร้อมด้านการบริหารความต่อเนื่อง 
ทางธุรกิจ (business continuity management : 
BCM) และแผนรองรับการด าเนินธุรกิจ 
อย่างต่อเนื่อง (business continuity plan : BCP) 

 

4.9  ความพร้อมด้านระบบการก ากับดูแล 
การปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน 

 

       (1) โครงสร้างหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานที่มีความเป็นอิสระ 

 

       (2) การก ากับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด เช่น การจัดท า
แผนการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ 
เป็นต้น 

 

       (3) การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  

4.10  ความพร้อมด้านบุคลากร เช่น ข้อมูล
พนักงานในหน่วยงานที่ให้บริการ ต าแหน่งงาน 
คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ เป็นต้น และ 
กรณีที่พนักงานในหน่วยงานที่ให้บริการ  
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มีการท างานในฝ่ายงานอ่ืนให้ระบุรายละเอียด
ของงานอ่ืนด้วย 

 

 

 

4.11 การมอบหมายงานให้บุคคลอ่ืน (ถ้ามี)  

       (1) ระบุงานที่มอบหมายให้บุคคลอ่ืนและ 

ชื่อผู้ที่รับมอบหมายงาน 
 

       (2) วิธีปฏิบัติในการคัดเลือก/มอบหมายงาน  

       (3) การควบคุมดูแลผู้ที่รับมอบหมายงาน  

       (4) แผนรองรับกรณีผู้รับการมอบหมายงาน
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 

 

4.12 ระบบการรับเร่ืองร้องเรียน  
  

ส่วนที่ 5  ค ำรับรองของผู้ยื่นค ำขอ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและ 

การปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ และแบบค าขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการการจัดการข้อมูลการช าระเงิน 
ในการซื้อขายหลักทรัพย์มีความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่เป็นเท็จ  

 
 

    ลงชื่อ                   ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท  
(                              )   

                                        ต าแหน่ง                      
        วันที่                    
 
 

หมายเหตุ :   
1. ส านักงานจะแจง้ผลการพิจารณาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รบัค าขอและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน 
2. ให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทัเป็นผู้ยื่นค าขอ โดยลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 

คุณสมบัติ รำยละเอียด / ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 


