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แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสํานักหักบัญชีหลกัทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์  

ศูนย์ซ้ือขายหลกัทรัพย์ หรือการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์  

ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการให้บริการเกีย่วกบัตลาดทุน 

 

 

วนัท่ี.......... เดือน.................... พ.ศ.............. 

 

เรียน เลขาธิการสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

  ขา้พเจา้ ……............................................................................................................................... 

มีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ ........................................................................................................................................ 
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..........................................................................................................................โทรศพัท ์...................................... 

ประสงคจ์ะยืน่ขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็น 

 สาํนกัหกับญัชีหลกัทรัพย ์

 ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

 นายทะเบียนหลกัทรัพย ์

 ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์

ตามโครงการทดสอบและพฒันานวตักรรมเพื่อสนบัสนุนการใหบ้ริการเก่ียวกบัตลาดทุนตามประกาศ 

ดงัต่อไปน้ี 

1) ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 

ในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสาํนักหักบัญชีหลกัทรัพย ์ 

ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย ์และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและ 

พฒันานวตักรรมเพื่อสนบัสนุนการใหบ้ริการเก่ียวกบัตลาดทุน   

2) ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการสาํหรับสาํนกัหกับญัชี

หลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ตามโครงการทดสอบและพฒันา

นวตักรรมเพื่อสนบัสนุนการใหบ้ริการเก่ียวกบัตลาดทุน     

3) ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ

ขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจดัตั้งศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยต์ามโครงการทดสอบและพฒันา

นวตักรรมเพื่อสนบัสนุนการใหบ้ริการเก่ียวกบัตลาดทุน  
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โดยขอแจง้รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 :  รายละเอยีดข้อมูลท่ัวไปท่ีกรณีผู้ย่ืนคําขอประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสํานักหักบัญชี

หลกัทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ศูนย์ซ้ือขายหลกัทรัพย์ หรือการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์  

 

1.  ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาต 

 ใหร้ะบุประวติัความเป็นมาในการจดัตั้ง เช่น ผูก่้อตั้ง หรือผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทั วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้ง

บริษทั ทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ และรายช่ือผูถื้อหุ้นของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ฯลฯ 

2.  โครงสร้างการจัดองค์กร 

  ใหอ้ธิบายโครงสร้างการจดัองคก์รของบริษทัพร้อมแนบแผนผงัการจดัองคก์รทั้งหมด  

การแบ่งหน่วยงานหรือสายงานต่าง ๆ ภายในบริษทั ตาํแหน่ง และจาํนวนบุคลากรในแต่ละหน่วยงานหรือ 

สายงานต่าง ๆ 

3.  ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร 

ใหแ้สดงรายละเอียดของกรรมการและผูบ้ริหารทุกคนของบริษทั โดยระบุถึง 

(1) ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง และอาย ุ

(2) สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ถา้มี)) 

(3) หนงัสือรับรองคณุสมบติัของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีรับรองโดยตวักรรมการและผูบ้ริหาร  

รวมถึงการรับรองโดยบริษทัวา่ กรรมการและผูบ้ริหารไม่มีประวติัอาชญากรรมหรือการกระทาํความผิดท่ีเกิด

จากการกระทาํทุจริต กรณีกรรมการและผูบ้ริหารมีสถานะเป็นนกัศึกษาใหรั้บรองวา่ไม่เคยโดนลงโทษจาก

สถาบนัการศึกษาท่ีตนสังกดัอยู ่

(4) คุณวุฒิทางการศึกษาระดบัสูงสุด 

(5) ประสบการณ์ทาํงานอยา่งนอ้ยในระยะ 5 ปียอ้นหลงัก่อนวนัท่ียืน่คาํขอความเห็นชอบ  

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประกอบการหรือการใหบ้ริการ โดยระบุช่ือและธุรกิจหลกัของบริษทัหรือองคก์ร 

ท่ีเขา้ไปทาํงานดว้ย 

4.  เงินทุนในการประกอบธุรกจิ 

ใหร้ะบุถึงความเพียงพอของปริมาณเงินทุนท่ีพร้อมรองรับการประกอบธุรกิจและความเส่ียงท่ีอาจ 

เกิดขึ้นตลอดเวลาท่ีเขา้ร่วมโครงการทดสอบ โดยแสดงถึงหลกัการหรือสมมติฐานในการคาํนวณความเพียงพอ

ของเงินทุนดงักล่าว รวมทั้งระบุถึงแหล่งท่ีมา และรูปแบบของเงินทุนท่ีอาจขอรับการสนบัสนุนไดใ้นกรณีจาํเป็น 

(ถา้มี) 
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5.  นวัตกรรมท่ีนํามาใช้ในการประกอบการหรือการให้บริการพร้อมผลการศึกษาหรืองานวิจัยท่ีสนับสนุน 

ใหร้ะบุรายละเอียดของนวตักรรมท่ีนาํมาใชใ้นการประกอบการหรือการใหบ้ริการเป็นสาํนกัหกับญัชี

หลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์หรือการใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ 

โดยผูย้ืน่คาํขอตอ้งแสดงใหเ้ห็นไดว้า่นวตักรรมท่ีนาํมาใช ้ทาํใหเ้กิดประโยชน์ต่อตลาดทุนไทย เช่น สามารถ

เปล่ียนรูปโฉมโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของตลาดทุนไทยไปในทิศทางท่ีเพิ่มประสิทธิภาพ ลดตน้ทุน  

ลดความเส่ียงในระบบ หรือสร้างความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัตลาดทุนไทย เป็นตน้ รวมทั้งแสดงเอกสาร

เก่ียวกบัผลการศึกษาหรืองานวิจยัท่ีช่วยสนบัสนุนการนาํนวตักรรมดงักล่าวมาใชใ้นการประกอบการหรือ 

การใหบ้ริการ ซ่ึงอาจเป็นผลการศึกษาหรือการวิจยัของตนเองหรือท่ีมีอยูแ่ลว้จากทั้งในหรือต่างประเทศก็ได ้ 

6.  แผนงานในการดําเนินธุรกจิ 

 โปรดระบุแผนงานในการประกอบธุรกิจ โดยแสดงรายละเอียด ดงัน้ี 

(1) ขอบเขตในการใหบ้ริการ  ระบุขอบเขตการใหบ้ริการในวงจาํกดัเพื่อลดผลกระทบหรือ 

ความเสียหายอยา่งมีนยัสาํคญัต่อผูล้งทุนหรือตลาดทุนในวงกวา้ง เช่น จาํกดัประเภทหรือจาํนวนผูใ้ชบ้ริการ  

เป็นตน้ ปริมาณการทาํธุรกรรมและระยะเวลาในการประกอบการเป็นสาํนกัหกับญัชีหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์หรือนายทะเบียนหลกัทรัพยต์ามโครงการทดสอบและพฒันานวตักรรม 

เพื่อสนบัสนุนการใหบ้ริการเก่ียวกบัตลาดทุน 

(2) กระบวนการติดต่อและใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ ใหร้ะบุรายละเอียดครอบคลุมการดาํเนินการต่าง ๆ 

เช่น การแจง้ขอ้จาํกดั ความเส่ียงและเง่ือนไขท่ีแตกต่างจากการประกอบการของผูป้ระกอบการในลกัษณะ

เดียวกนัท่ีมิไดเ้ขา้ร่วมโครงการทดสอบและตอ้งไดรั้บการยนิยอมจากผูใ้ชบ้ริการก่อนดว้ย  และการจดัใหมี้

ขอ้ตกลงกบัผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดจากการใหบ้ริการ เป็นตน้ โดยในส่วน 

ของการเป็นสาํนกัหกับญัชีหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และการใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ 

ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการสาํหรับ

สาํนกัหกับญัชีหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ตามโครงการทดสอบและพฒันา

นวตักรรมเพื่อสนบัสนุนการใหบ้ริการเก่ียวกบัตลาดทุน และในส่วนของศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตาม 

ท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ

ขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจดัตั้งศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยต์ามโครงการทดสอบและพฒันานวตักรรม

เพื่อสนบัสนุนการใหบ้ริการเก่ียวกบัตลาดทุน  

(3) กระบวนการดาํเนินงานและระบบการควบคุมภายใน  ให้ระบุรายละเอียดเก่ียวกบั  

  (ก) แนวทางในการเปิดเผยขอ้มูลใหมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอแก่ผูใ้ชบ้ริการ  

  (ข) ช่องทางและแนวทางดาํเนินการเก่ียวกบัการรับและจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูใ้ชบ้ริการ  
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(ค) มาตรการป้องกนัการแสวงหาประโยชน์จากหนา้ท่ีโดยมิชอบของผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารและ

พนกังานของผูป้ระกอบการ  

  (ง) มาตรการรักษาความลบัของผูใ้ชบ้ริการ เช่น การกาํหนดและควบคุมสิทธิพนกังานในการเขา้ถึง

ขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการ เป็นตน้ 

(4) การประเมินและการบริหารความเส่ียง  ใหร้ะบคุวามเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการประกอบการ  

รวมถึงความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT risk) และความเส่ียงดา้นภยัคุกคามทางไซเบอร์ (cyber risk)  

ในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศท่ีสาํคญั (confidentiality) ความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องขอ้มูล 

และระบบสารสนเทศ (integrity) และความพร้อมใชง้านของระบบงานสารสนเทศท่ีใชบ้ริการ (availability) 

รวมทั้งแนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียงดงักล่าว  

(5) การวดัผลการทดสอบและการรายงานผลการทดสอบต่อสํานกังาน ใหร้ะบุวิธีการหรือกระบวนการ 

ท่ีใช้ในการวดัผลการทดสอบท่ีชดัเจน และกาํหนดเวลาในการรายงานผลการทดสอบและความคืบหน้า 

ในการประกอบการหรือการให้บริการให้สาํนักงานทราบอย่างต่อเน่ือง เช่น ทุกเดือน หรือทุกไตรมาส 

(6) แผนรองรับการออกจากโครงการทดสอบ (exit strategy) ใหร้ะบุรายละเอียดของแผนรองรับ 

การออกจากโครงการทดสอบใหช้ดัเจนในกรณีท่ีครบกาํหนดระยะเวลาการเขา้ร่วมโครงการทดสอบหรือ 

ตอ้งออกจากโครงการทดสอบก่อนครบกาํหนดระยะเวลา เช่น ผูย้ื่นคาํขอขอยุติ สาํนักงานสั่งให้ยุติ หรือ 

ครบระยะเวลาในการทดสอบและไม่ประสบความสาํเร็จจากการทดสอบ หรือไม่สามารถขอขยายเวลา 

ในการทดสอบ เป็นตน้ โดยแผนดงักล่าวตอ้งระบุถึงกาํหนดระยะเวลาท่ีใชใ้นออกจากโครงการทดสอบใหช้ดัเจน 

แนวทางหรือวิธีการในการแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบถึงการยติุการประกอบการและช่องทางในการติดต่อกบั

ผูป้ระกอบการ แนวทางในการจดัการทรัพยสิ์นของผูใ้ชบ้ริการ (ถา้มี) และความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการ 

ต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการออกจากโครงการทดสอบ 

7.  รายละเอยีดอ่ืน ๆ 

 ใหร้ะบุรายละเอียดอ่ืนท่ีผูย้ืน่คาํขอประสงคจ์ะแจง้เพิ่มเติม 

 

ส่วนท่ี 2 :  รายละเอยีดข้อมูลเพิม่เติมกรณีผู้ ย่ืนคําขอประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสํานักหักบัญชี 

                  หลกัทรัพย์   

8.  ระบบงานในการประกอบการเป็นสํานักหักบัญชีหลกัทรัพย์   

ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบั 

  (1)  ระบบงานการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยแ์บบ delivery versus payment (DVP) โดยตอ้ง

กาํหนดจุดเวลาเพื่อการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ใหถื้อวา่เป็นท่ีสุด (finality of settlement) ดว้ย 
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(2)  ระบบการจดัการ รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และเรียกดูขอ้มูลเก่ียวกบัการชาํระราคาและ 

ส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์มีความรัดกุม 

 

ส่วนท่ี 3 :  รายละเอยีดข้อมูลเพิม่เติมกรณีผู้ ย่ืนคําขอประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝาก 

                  หลกัทรัพย์ 

9.  ระบบงานในการประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

  ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบั 

(1)  ระบบงานดา้นการรับฝาก ถอน และโอนหลกัทรัพย ์เพื่อใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวมีความถกูตอ้ง

ครบถว้น ตรงต่อความเป็นจริง มีความรัดกุมและเป็นปัจจุบนั รวมทั้งสามารถนาํหลกัทรัพยไ์ปใช้งาน 

ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

(2)  ระบบการจดัการ รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และเรียกดูขอ้มูลเก่ียวกบัการรับฝาก ถอน และ

โอนหลกัทรัพย ์และขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการประกอบการในงานของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

(3)  ระบบตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจวา่บุคคลท่ีสั่งใหด้าํเนินการเก่ียวกบัหลกัทรัพยใ์นบญัชีของผูใ้ชบ้ริการ

เป็นผูใ้ชบ้ริการเองหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจากผูใ้ชบ้ริการ 

 

ส่วนท่ี 4 :  รายละเอยีดข้อมูลเพิม่เติมกรณีผู้ ย่ืนคําขอประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซ้ือขาย 

                  หลกัทรัพย์ 

10. ระบบงานในการประกอบการเป็นศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์   

ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบั 

 (1) ระบบท่ีสามารถรองรับปริมาณการซ้ือขายไดอ้ยา่งเพยีงพอ และสามารถตรวจสอบความสามารถ 

ในการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องผูใ้ชบ้ริการได ้ก่อนมีการส่งคาํสั่งซ้ือขาย 

(2) ระบบชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยโ์ดยสาํนกัหกับญัชีท่ีไดรั้บใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือผูท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์หส้ามารถประกอบการเป็น

สาํนกัหกับญัชีไดโ้ดยมิตอ้งไดรั้บใบอนุญาต  ทั้งน้ี ไม่วา่จะดาํเนินการโดยตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

ในกรณีท่ีศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยจ์ดัใหมี้ระบบชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยโ์ดยสาํนกัหกับญัชี

หลกัทรัพยท่ี์ประกอบการภายใตโ้ครงการทดสอบ  ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้การแจง้ขอ้มูลแก่

ผูใ้ชบ้ริการและตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูใ้ชบ้ริการ โดยใหน้าํความใน (2) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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(3) ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการทาํรายการซ้ือขาย ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลก่อนทาํรายการ 

ซ้ือขาย (ถา้มี)  (pre-trade information) และขอ้มูลภายหลงัทาํรายการซ้ือขาย (post-trade information)  

อย่างเพียงพอ รวดเร็ว และเหมาะสม (transparency)   

(4) ระบบบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขาย โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการทาํรายการซ้ือขาย  ทั้งน้ี 

เพื่อติดตามและตรวจสอบการซ้ือขายในภายหลงั (audit trail)  

(5) ระบบงานท่ีช่วยเสริมสร้างและรักษากลไกการทาํงานของระบบซ้ือขายใหมี้ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

(6) กลไกควบคุมให้ผูใ้ช้บริการท่ีเสนอซ้ือหรือซ้ือหลกัทรัพยใ์นศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพย ์และการยืน่แบบ

แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นของ

บริษทัจาํกดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ป็นการทัว่ไปหรือต่อบุคคลในวงกวา้ง แลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีเป็นการให้บริการเป็นตลาดรองสาํหรับการซ้ือขายหุ้นหรือหุ้นกูข้องบริษทัจาํกดัหรือ

บริษทัมหาชนจาํกดั ท่ีไดเ้สนอขายผ่านผูใ้ห้บริการระบบคราวด์ฟันดิงท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์่านระบบ

คราวด์ฟันดิง ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยต์อ้งกาํหนดขอบเขตประเภทผูใ้ชบ้ริการ โดยผูล้งทุนทัว่ไปไม่สามารถ

เสนอซ้ือหรือซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าวได ้   

(7) การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุมในเร่ืองดงัน้ี 

(ก)  ขั้นตอนและวิธีการซ้ือขายของศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์โดยจะตอ้งเปิดเผยการจดัลาํดบัและ 

การจบัคู่คาํสั่งซ้ือขายดว้ย 

(ข) ประเภทหลกัทรัพยท่ี์สามารถซ้ือขายไดบ้นศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์รวมถึงขอ้จาํกดัหรือ 

เง่ือนไขต่าง ๆ ของหลกัทรัพยใ์นแต่ละประเภท  

(ค) ในกรณีท่ีหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์เป็นหุ้นของบริษทัจาํกดัตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์ไม่ไดเ้สนอขายผ่านผูใ้ห้บริการระบบคราวดฟั์นดิงท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก

สาํนกังานตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุวา่ดว้ยขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบ

คราวดฟั์นดิง ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยต์อ้งดาํเนินการใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 

บนระบบของศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์โดยอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบั 

การเสนอขายหุ้นของบริษทัจาํกดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ป็นการทัว่ไปหรือต่อบุคคลในวงกวา้ง 

(ง) ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
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ส่วนท่ี 5 :  เอกสารประกอบคําขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสํานักหักบัญชีหลกัทรัพย์ ศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ ศูนย์ซ้ือขายหลกัทรัพย์ หรือการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ตามโครงการทดสอบและ

พฒันานวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการให้บริการเกีย่วกบัตลาดทุน 

 

 1. เอกสารเก่ียวกบัการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั 

   สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษทัจากกระทรวงพาณิชย ์

  สาํเนาหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บรอง 

  สาํเนาขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บรอง 

  สาํเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บรอง 

(กรณีผูย้ืน่คาํขอเป็นสมาคม)  

  สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนสมาคมจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

  สาํเนาขอ้บงัคบัของสมาคมจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

  2. สาํเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการท่ีลงนามในแบบคาํขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็น 

สาํนกัหกับญัชีหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์และการใหบ้ริการ 

เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยต์ามโครงการทดสอบและพฒันานวตักรรมเพื่อสนบัสนุน 

การใหบ้ริการเก่ียวกบัตลาดทุน (ถา้มี) 

  3. อ่ืน ๆ (ถา้มี) .......................................................................................................................... 

 

ส่วนท่ี 6 :  คํารับรองและคํายินยอมของผู้ขอรับใบอนุญาต 

 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้มีคุณสมบติัครบถว้น ไม่มีประวติัเคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์

หรือเง่ือนไขเก่ียวกบัการเขา้ร่วมโครงการทดสอบมาก่อน และกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัไม่มีประวติั

อาชญากรรมหรือการกระทาํความผิดท่ีเกิดจากการกระทาํทุจริต หรือถูกลงโทษจากสถาบนัการศึกษา  

(กรณีกรรมการและผูบ้ริหารมีสถานะเป็นนกัศึกษา) ตามประกาศดงัต่อไปน้ี 
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1) ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ

วิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสาํนกัหักบญัชีหลกัทรัพย ์ 

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และการใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ตามโครงการทดสอบและพฒันา

นวตักรรมเพื่อสนบัสนุนการใหบ้ริการเก่ียวกบัตลาดทุน  

2) ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการสาํหรับสาํนกัหกับญัชี

หลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ตามโครงการทดสอบและพฒันา

นวตักรรมเพื่อสนบัสนุนการใหบ้ริการเก่ียวกบัตลาดทุน  

3) ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ

ขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจดัตั้งศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยต์ามโครงการทดสอบและ

พฒันานวตักรรมเพื่อสนบัสนุนการใหบ้ริการเก่ียวกบัตลาดทุน                                                                                                                     

และพร้อมจะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของประกาศท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ (แลว้แต่กรณี) พร้อมทั้งขอรับรองวา่

ขอ้มูลในแบบคาํขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสาํนกัหกับญัชีหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ 

ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์หรือการใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยต์ามโครงการทดสอบและพฒันานวตักรรม 

เพื่อสนบัสนุนการใหบ้ริการเก่ียวกบัตลาดทุนและเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอท่ีแนบมาน้ี มีความถูกตอ้ง

ครบถว้น และเป็นความจริงทุกประการ 

 

 ลายมือช่ือ ........................................................... ผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนั  

 ตาํแหน่ง ............................................................. 

 วนัท่ี ................................................................... 

หมายเลขประจาํตวัประชาชน (ID) ................................. 

วนัหมดอายบุตัร............................................................... 

สถานท่ีออกบตัร............................................................... 

 

 ลายมือช่ือ ............................................................ ผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนั  

 ตาํแหน่ง............................................................... 

 วนัท่ี ..................................................................... 

 

       ประทบัตรา (ถา้มี) 

หมายเลขประจาํตวัประชาชน (ID) ................................. 

วนัหมดอายบุตัร............................................................... 

สถานท่ีออกบตัร............................................................... 



  

 

หนา้........ของ.........หนา้ 

 

ระบุช่ือเจา้หนา้ท่ีของผูข้อรับใบอนุญาตท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. สามารถติดต่อได ้จาํนวน 2 คน  

1.............................................................................ตาํแหน่ง.......................................................................... 

หมายเลขโทรศพัท.์............................................... หมายเลขโทรสาร............................................................ 

email address.....................……………….......... 

2.............................................................................ตาํแหน่ง.......................................................................... 

หมายเลขโทรศพัท.์................................................หมายเลขโทรสาร...........................................................      

email address.....................……………….......... 
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