
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทธ. 32/2559 

เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการประกอบการ 
เป็นส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละ 

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ฉบบัประมวล) 

    

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 มาตรา 223/3 และมาตรา 228 วรรคสอง  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 223 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 

หมวด 1 
ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

    

ส่วนท่ี 1 
วตัถุประสงคใ์นการก ากบัดูแลส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละ 

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
    

  ขอ้ 2   โดยท่ีระบบการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยเ์ป็นระบบพื้นฐานท่ีส าคญั
และมีความเช่ือมโยงกบัระบบการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ละระบบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประกอบกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระบบท่ีมีความจ าเป็นต่อองคก์รในการด าเนินการเพื่อบรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ดงันั้น การก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการก ากบัดูแลส านกัหกับญัชีหลกัทรัพย ์
และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดงักล่าว (IT Governance)  
ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบริหารจดัการความเส่ียงและจดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสม 
โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีองคก์ารระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การก ากบัดูแลดา้นตลาดทุนก าหนดขึ้น และน าไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมนั้น จึงมีความส าคญั
และจ าเป็นอยา่งยิง่ หลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีจึงก าหนดขึ้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานท่ีส านกัหกับญัชี
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หลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการเพื่อการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได ้ ทั้งน้ี เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ ความมีเสถียรภาพและความมัน่คงของระบบ
การเงินโดยรวม ตลอดจนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัและภาพลกัษณ์ท่ีดีของตลาดทุนไทย 

ส่วนท่ี 2 
หลกัการส าคญัในการประกอบการเป็นส านกัหกับญัชีหลกัทรัพย ์

และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
    

  ขอ้ 3   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ส านักหักบญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
ซ่ึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน (financial market infrastructures) ท่ีส าคญั มีระบบงาน
รวมถึงระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและมีความมัน่คงปลอดภยั  รวมทั้งให้บริการแก่ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีการด าเนินงานท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกับ
มาตรฐานท่ีองคก์ารระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลดา้นตลาดทุนก าหนดขึ้น ส านกัหักบญัชี
หลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์อ้งประกอบการภายใตห้ลกัการท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การบริหารกิจการท่ีดีและการจดัโครงสร้างองคก์รท่ีมีความชดัเจนและโปร่งใส 
  (2)  การบริหารจดัการความเส่ียง (risk management) ท่ีดีเพื่อรองรับความเส่ียง 
ดา้นกฎหมาย (legal) ดา้นเครดิต (credit) ดา้นสภาพคล่อง (liquidity) ดา้นการด าเนินการ (operation) 
และความเส่ียงดา้นอ่ืน ๆ โดยมีมาตรการในการติดตาม ควบคุม และจดัการความเส่ียงในแต่ละดา้น
อยา่งเหมาะสม เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การบริหารจดัการดงักล่าวสามารถรองรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น 
  (3)  การมีแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอ มีระบบและกฎเกณฑใ์นการรับและก ากบัดูแล
สมาชิกท่ีเหมาะสม และรองรับวิธีปฏิบติัท่ีท าให้มัน่ใจได้ว่าจะสามารถช าระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพยไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตอ้งมีกระบวนการในการจดัการกรณีท่ีมีการผิดนดัช าระ
ราคาและส่งมอบหลกัทรัพยด์ว้ย  
  (4)  การบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ (business continuity management)  
โดยมีมาตรการท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล อนัเป็นการส่งเสริมและรักษาไวซ่ึ้งความพร้อม 
ในการใชง้านของระบบงานท่ีส าคญัของส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์หส้ามารถ
ด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
  (5)  การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งชดัเจน โปร่งใสและเพียงพอเพื่อใหส้มาชิกและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัการประกอบธุรกิจนั้น ๆ สามารถเขา้ใจผลกระทบและความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น 
  (6)  ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์อ้งมีระบบและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวกบัการใหบ้ริการท่ีท าให้
มัน่ใจไดว้า่จะมีการเก็บรักษาหลกัทรัพยไ์วอ้ยา่งปลอดภยั และสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนท่ี 3 
สาระส าคญัของขอ้ก าหนด 
    

  ขอ้ 4   ประกาศน้ีมีขอ้ก าหนดในการก ากบัดูแลส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยใ์นเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การบริหารกิจการท่ีดีและการจดัโครงสร้างองคก์ร โดยมีรายละเอียดตามหมวด 2 
  (2)  การบริหารจดัการความเส่ียง โดยมีรายละเอียดตามหมวด 3  
  (3)  การบริหารจดัการกรณีท่ีมีการเช่ือมโยงการใหบ้ริการกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ 
ส านักหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์โดยมีรายละเอียดตามหมวด 4 
  (4)  การจดัการและการเปิดเผยขอ้มูล โดยมีรายละเอียดตามหมวด 5 
  (5)  การบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจและความมัน่คงปลอดภยัของระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมีรายละเอียดตามหมวด 6 
  (6)  การใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการภายนอก โดยมีรายละเอียดตามหมวด 7 
  (7)  การจดัการเร่ืองร้องเรียน โดยมีรายละเอียดตามหมวด 8 

(8)  การใหค้วามเห็นชอบระเบียบหรือขอ้บงัคบั โดยมีรายละเอียดตามหมวด 9 
  (9)  การจดัท าและเปิดเผยงบการเงิน โดยมีรายละเอียดตามหมวด 10 
  (10)  การเก็บรักษาขอ้มูลและเอกสาร โดยมีรายละเอียดตามหมวด 11 
  (11)  ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมตามลกัษณะเฉพาะของการประกอบธุรกิจ โดยมี
รายละเอียดตามหมวด 12 

ส่วนท่ี 4 
อ านาจส านกังาน 

    

 ขอ้ 5   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามประกาศน้ี ส านกังานอาจก าหนดในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ก าหนดหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดของขอ้ก าหนดให้มีความชดัเจนเพียงพอท่ี
ส านักหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะสามารถปฏิบติัไดใ้นแนวทางเดียวกนั  
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  (2)  ก าหนดแนวทางการปฏิบติั (guideline) ในรายละเอียดของขอ้ก าหนดเพื่อเป็นการให้
แนวทางปฏิบติัท่ีถือวา่เหมาะสมและสอดคลอ้งตามประกาศน้ี โดยหากส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละ 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยป์ฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวแลว้ ใหถื้อว่าส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยมี์การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในเร่ืองท่ีมีการออกแนวทางนั้น 
  (3)  เพื่อใหส้ านกังาน สามารถติดตามการปฏิบติัตามประกาศน้ีได ้ใหส้ านกัหกับญัชี
หลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยย์ืน่รายงานหรือแสดงเอกสารใดตามระยะเวลาหรือเป็นคร้ังคราว 
ต่อส านกังาน ภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด โดยตอ้งไม่เป็นภาระต่อส านกัหกับญัชีหลกัทรัพย์
และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์จนเกินสมควร 

ส่วนท่ี 5 
บทนิยาม 

    

  ขอ้ 6   ในประกาศน้ี 
  “ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย 
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
  “ส านกัหกับญัชีสัญญา”  หมายความวา่   ส านกัหกับญัชีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ี 
ไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  “ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
  “ศูนยซ้ื์อขายสัญญา”  หมายความวา่   ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีไดรั้บ
ใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  “ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
  “คณะกรรมการ”  หมายความวา่   คณะกรรมการของส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละ 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี 
  “กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน”  หมายความวา่   กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน
ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
   



5 
 

 

 

 

   “ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ ผูอ้  านวยการฝ่าย 
หรือผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าต าแหน่งขา้งตน้ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน และใหห้มายความรวมถึง 
บุคคลท่ีไดท้ าสัญญาใหมี้อ านาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจดัการดว้ย 
  “บริษทัในเครือ”  หมายความว่า   บริษทัในเครือตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการให้บุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการในงานที่เก่ียวขอ้งกบั  
การประกอบธุรกิจ 
  “สมาชิก”  หมายความวา่   สมาชิกของส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี 
  “อ านาจควบคุมกิจการ”  หมายความวา่   อ  านาจควบคุมกิจการตามท่ีก าหนดไว  ้
ในมาตรา 89/1  
   “ผูรั้บประโยชน์จากหุ้น”  หมายความวา่   ผูซ่ึ้งมีอ านาจโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  อ านาจก าหนดหรือควบคุมการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการของ 
ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยห์รือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี 
  (2)  อ านาจก าหนดหรือควบคุมการไดม้า จ าหน่าย หรือก่อภาระผกูพนัในหุน้ 
  “ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บมาหรือมีไวเ้พื่อสมาชิก”  หมายความวา่    
  (1)  ทรัพยสิ์นท่ีส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยไ์ดรั้บมาจากสมาชิกทั้งท่ีเป็นของสมาชิกและ 
ของลูกคา้เพื่อเป็นประกนัการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์เกิดจากการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์
สมาชิกเป็นผูรั้บผิดชอบต่อส านกัหกับญัชีหลกัทรัพย ์
  (2)  ทรัพยสิ์นท่ีส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยไ์ดรั้บมาเน่ืองจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
ทั้งของสมาชิกและของลูกคา้ 
  (3)  ทรัพยสิ์นท่ีสมาชิกน ามาวางไวก้บัส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยเ์พื่อความมัน่คง 
ของระบบการซ้ือขายและการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์

หมวด 2 
การบริหารกิจการท่ีดีและการจดัโครงสร้างองคก์ร 

    

ขอ้ 7   ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์อ้งจดัให้มีขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัการบริหารกิจการท่ีดีท่ีมีความชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก
คณะกรรมการ  
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ขอ้ก าหนดตามวรรคหน่ึงจะตอ้งเป็นการส่งเสริมความมัน่คงและประสิทธิภาพ
ของส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ รวมทั้งค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะและ
ผูใ้ชบ้ริการโดยตอ้งระบุอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1)  นโยบายป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(2)  มาตรการท่ีเพียงพอในการป้องกนัมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร อนุกรรมการ ท่ีปรึกษา 

พนกังาน ลูกจา้งหรือผูป้ฏิบติังานใหแ้ก่ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยห์รือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์สวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ี และมีมาตรการท่ีเพียงพอในการรักษา
ความลบัของสมาชิกและลูกคา้ 

ใหส้ านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ปิดเผยขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
การบริหารกิจการท่ีดีต่อประชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นการทัว่ไปภายหลงัจากขอ้ก าหนดดงักล่าว 
ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการแลว้ 

ขอ้ 8   เพื่อใหก้ารด าเนินการของส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และส่งเสริมความมีเสถียรภาพของตลาดทุน  รวมทั้งสอดคลอ้ง
กบัขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการบริหารกิจการที่ดีซ่ึงไดก้ าหนดขึ้นตามขอ้ 7 ส านกัหักบญัชีหลกัทรัพยแ์ละ 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้คณะกรรมการของแต่ละองคก์รขึ้นคณะหน่ึง ประกอบดว้ย 
ประธานกรรมการ กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงานและกรรมการอิสระท่ีแต่งตั้งจากผูท่ี้มีความรู้และ 
มีประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัตลาดทุนหรือท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบการของส านกัหกับญัชี
หลกัทรัพยห์รือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ลว้แต่กรณี 
  เพื่อให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีชดัเจนของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร  
  (2)  ประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

  ขอ้ 9   ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการจดัโครงสร้าง
องคก์รอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรรมการอิสระตามขอ้ 8 วรรคหน่ึงในจ านวนดงัน้ี 

(ก)  กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดและตอ้งมี
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 คน ในกรณีท่ีเป็นส านกัหกับญัชีหลกัทรัพย ์

(ข)  กรรมการอิสระจ านวน 1 คน ในกรณีท่ีเป็นศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
  (2)  ระบบการควบคุมกิจการภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และระบบการตรวจสอบ 
ท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ  
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  นอกจากท่ีก าหนดไวต้ามวรรคหน่ึง ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยต์อ้งบริหารจดัการ 
ความเส่ียงในลกัษณะดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  จดัใหมี้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบายในการบริหาร
จดัการความเส่ียงและติดตามให้มีการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว โดยแต่งตั้งจากผูท่ี้มีความรู้และ 
มีประสบการณ์ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์การบริหารความเส่ียง หรือการบริหารงานส านกัหักบญัชี
หลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี ประธานและกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด
ตอ้งไม่เป็นผูบ้ริหาร พนกังานหรือลูกจา้งของส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละบริษทัในเครือของ 
ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพย ์
  (2)  จดัใหมี้หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีบริหารจดัการความเส่ียงตามกรอบนโยบายความเส่ียง 
ทั้งน้ี การจ่ายผลตอบแทนใหก้บัหน่วยงานดงักล่าวตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

   ขอ้ 10   กรรมการอิสระตามขอ้ 8 วรรคหน่ึง ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความอิสระในการปฏิบติั
หน้าท่ี เป็นกลาง และมีความเป็นธรรม ตลอดจนค านึงถึงประโยชน์ ส่วนรวม ความมัน่คงปลอดภยั
และเสถียรภาพของระบบตลาดทุนเป็นส าคญั 
  กรรมการอิสระของส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์อ้ง 
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้ง  
ท่ีปรึกษา หรือบุคคลท่ีมีต าแหน่งอ่ืนใดท่ีเทียบเท่าต าแหน่งขา้งตน้ของส านกัหักบญัชีหลกัทรัพย ์
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และบริษทัในเครือของส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
แลว้แต่กรณี  เวน้แต่จะไดพ้น้จากต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีรับต าแหน่ง 

(2)  เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้ง หรือบุคคลท่ีมีต าแหน่งอ่ืนใดท่ีเทียบเท่า
ต าแหน่งขา้งตน้ รวมทั้งบุคคลท่ีมีส่วนร่วมบริหารงานของสมาชิก 
  (3)  เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการของส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี 
  (4)  เป็นบุคคลอ่ืนใดท่ีไม่สามารถใหค้วามเห็นไดโ้ดยอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี 
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หมวด 3 
การบริหารจดัการความเส่ียง 

    

  ขอ้ 11   ใหส้ านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยบ์ริหารจดัการ 
ความเส่ียงโดยด าเนินการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  
  (1)  จดัใหมี้กรอบนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและครอบคลุม
ความเส่ียงทุกดา้น โดยกรอบนโยบายดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการดงักล่าว 
  (2)  ก าหนดมาตรการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงเพียงพอท่ีจะป้องกนั
และจดัการความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
  (3)  ทบทวนความเหมาะสมของกรอบนโยบายและมาตรการบริหารจดัการความเส่ียง
เป็นประจ า 

  ขอ้ 12   ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้แหล่งเงินทุน 
ท่ีเพียงพอต่อการรองรับการประกอบการและความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการประกอบ
ธุรกิจ  ทั้งน้ี ส่วนของผูถื้อหุน้ตอ้งมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ค่าใชจ่้ายในการประกอบธุรกิจรวม 6 เดือน และ
ค านวณจากงบบญัชีล่าสุดโดยตอ้งอยูใ่นรูปของทรัพยสิ์นท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องเพียงพอ 
  ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้แผนด าเนินการ
เพิ่มเติมแหล่งเงินทุนท่ีชดัเจนส าหรับกรณีท่ีเงินทุนไม่เพียงพอรองรับการประกอบการและความเส่ียง
ในดา้นต่าง ๆ ตามวรรคหน่ึง 

  ขอ้ 13   ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้แผนเพื่อการ
กอบกูห้รือการเลิกประกอบกิจการ (plan for recovery or orderly wind-down) ซ่ึงแผนดงักล่าวตอ้งไดรั้บ 
การอนุมติัจากคณะกรรมการ และตอ้งระบุรายละเอียดอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   (1)  เหตุการณ์และช่วงเวลาท่ีอาจท าใหส้ านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการตามแผนเพื่อการกอบกูห้รือการเลิกประกอบกิจการ 
  (2)  งานส าคญัท่ีเก่ียวกบัการช าระราคา ส่งมอบและรับฝากหลกัทรัพยท่ี์ท าให้แต่ละ
องคก์รด าเนินธุรกิจต่อไปได ้
  (3)  แนวทางหรือวิธีการท่ีใชเ้พื่อการกอบกูกิ้จการ 
  (4)  แนวทางหรือวิธีการในการจดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของส านกัหกับญัชี
หลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์สมาชิก และลูกคา้ในกรณีท่ีการกอบกูกิ้จการไม่บรรลุผล 
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หมวด 4 
การบริหารจดัการกรณีท่ีมีการเช่ือมโยงการใหบ้ริการกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ของส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
    

  ขอ้ 14   ในกรณีท่ีส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์หบ้ริการ
เก่ียวกบัการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์หรือใหบ้ริการรับฝากหลกัทรัพยแ์ก่สมาชิกท่ีมีลูกคา้ 
เป็นนิติบุคคลซ่ึงให้บริการกบัลูกคา้อีกทอดหน่ึง (tiered participant) ส านักหักบญัชีหลกัทรัพย์
และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ตอ้งควบคุมดูแลและติดตามความเส่ียงของสมาชิกรายดงักล่าวท่ีอาจ
เกิดขึ้นดว้ย 

  ขอ้ 15   ในกรณีท่ีส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยจ์ะท าการเช่ือมโยงการใหบ้ริการกบั 
ส านกัหักบญัชีหลกัทรัพย์อ่ืนหรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ส านักหักบญัชีหลกัทรัพยต์อ้งก าหนด
มาตรการเพื่อบริหารจดัการความเส่ียงก่อนด าเนินการดงักล่าวอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1)  กฎหมายหรือกฎเกณฑร์องรับการเช่ือมโยงการใหบ้ริการและคุม้ครอง 
การท าธุรกรรมของส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยท่ี์แตกต่างกนั 
  (2)  ขั้นตอนและวิธีการจดัการในกรณีท่ีมีการผิดนัดช าระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพย ์(default management) ท่ีสามารถบงัคบัใชก้บัส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยอ่ื์นหรือ 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยท่ี์เช่ือมโยงการใหบ้ริการระหว่างกนัได ้
  (3)  ประสิทธิภาพในการเรียกหรือบงัคบัหลกัประกนัไดท้นัต่อเหตุการณ์ 

(4)  ความเพียงพอของแหล่งเงินทุนรองรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการเช่ือมโยง 
การใหบ้ริการ 

ในกรณีท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะท าการเช่ือมโยงการให้บริการกบัศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยอ่ื์นหรือส านกัหกับญัชีหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์อ้งก าหนดมาตรการเพื่อบริหาร
จดัการความเส่ียงอยา่งนอ้ยตามท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง (1) โดยอนุโลม 

หมวด 5 
การจดัการและการเปิดเผยขอ้มูล 

    

  ขอ้ 16   ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์อ้งเปิดเผยหรือเผยแพร่
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ข่าวสารหรือขอ้มูลเก่ียวกบัการให้บริการเป็นส านกัหักบญัชีหลกัทรัพยแ์ละ 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยอ์ยา่งเพียงพอ เพื่อใหส้มาชิก ลูกคา้ของสมาชิก หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ใจความเส่ียง
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จากการใชบ้ริการ และตอ้งทบทวนขอ้มูลท่ีเปิดเผยหรือเผยแพร่เป็นประจ าหรือทุกคร้ังท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง เพื่อปรับปรุงให้ขอ้มูลดงักล่าวเป็นปัจจุบนั  

  ขอ้ 17   ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้ระบบ 
การจดัการและจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ รัดกุม และครบถว้น  
โดยตอ้งสามารถรวบรวม ประมวลผลและเรียกดูขอ้มูลดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาอนัสมควร 
  ในกรณีท่ีระบบงานตามวรรคหน่ึงไม่สามารถใชก้ารได ้ส านกัหกับญัชีและศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการให้มีระบบส ารองเพื่อใหก้ารจดัการและจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการประกอบ
ธุรกิจสามารถด าเนินการต่อไปไดต้ามปกติ 

  ขอ้ 18   ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์อ้งมีระเบียบหรือ
ขอ้บงัคบัท่ีก าหนดใหส้ามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์รวมถึง
ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีไดรั้บเน่ืองจากการประกอบการเป็นส านกัหักบญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยก์บั
ตลาดหลกัทรัพย ์ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ศูนยซ้ื์อขายสัญญา ส านกัหกับญัชีสัญญา ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
ส านกังานและธนาคารแห่งประเทศไทย  ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการก ากบัตรวจสอบฐานะทางการเงิน
และความเส่ียงของสมาชิก 

  ขอ้ 19   เพื่อพิทกัษป์ระโยชน์ของประชาชนและเพื่อคุม้ครองผูล้งทุน ใหส้ านกัหกับญัชี
หลกัทรัพยเ์ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์สมาชิก การกระท าความผิด
และการลงโทษสมาชิก  รวมตลอดถึงขอ้มูลอ่ืนใดท่ีไดรั้บเน่ืองจากการประกอบการเป็นส านกัหกับญัชี
หลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นสาระส าคญัต่อการท าธุรกรรมกบัสมาชิก  
   การเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหน่ึง ตอ้งกระท าในลกัษณะท่ีทนัต่อเหตุการณ์ มีขอ้มูล
เพียงพอ และประชาชนมีโอกาสไดรั้บขอ้มูลอย่างเท่าเทียมกนั  ทั้งน้ี ประเภทของขอ้มูล วิธีการและ
เง่ือนไขในการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว ให้เป็นไปตามท่ีส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยก์ าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

หมวด 6 
การบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจและความมัน่คงปลอดภยั 

ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
________________________ 

  ขอ้ 20   ในหมวดน้ี 
   “ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบัการช าระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลกัทรัพย”์   หมายความว่า  
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ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์
(clearing and settlement) รวมถึงการรับฝากหลกัทรัพย ์(depository) ซ่ึงหากไม่สามารถด าเนินการ 
ไดอ้ย่างต่อเน่ืองอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อส านักหักบญัชีหลกัทรัพยห์รือศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส านักหักบญัชีหลกัทรัพยห์รือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี 

   ขอ้ 21   หมวดน้ีมีขอ้ก าหนดในการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจและ 
ความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
  (1)  การบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามส่วนท่ี 1 
  (2)  การทบทวน ติดตามและตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบัการช าระราคา  
ส่งมอบ และรับฝากหลกัทรัพย ์โดยมีรายละเอียดตามส่วนท่ี 2 
  (3)  การรายงานการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบัการช าระราคา  
ส่งมอบ และรับฝากหลกัทรัพย ์(material systems change report) โดยมีรายละเอียดตามส่วนท่ี 3 
  (4)  การบริหารจดัการเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คงปลอดภยั  
(incident management) โดยมีรายละเอียดตามส่วนท่ี 4 
  (5)  การก าหนดนโยบาย การติดตามและการวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
โดยมีรายละเอียดตามส่วนท่ี 5 

ส่วนท่ี 1 
การบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ 

    

 ขอ้ 22   ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการใหมี้
ความพร้อมในการใหบ้ริการโดยอยา่งนอ้ยตอ้งก าหนดในเร่ืองดงัต่อไปน้ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
  (1)  นโยบายการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ โดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการหรือคณะท างานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดงักล่าว เพื่อให้มัน่ใจว่า 
หากมีเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติเกิดขึ้น การช าระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลกัทรัพยย์งัสามารถด าเนินการได้
อย่างต่อเน่ือง หรือสามารถแกไ้ขใหก้ลบัมาด าเนินการต่อไดภ้ายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
  (2)  แผนการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีก าหนดขึ้นตาม (1) 
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูจ้ดัการหรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 

  ขอ้ 23   แผนการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองตามขอ้ 22(2) ตอ้งระบุรายละเอียด 
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
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   (1)  มาตรการรองรับเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉินท่ีอาจมีผลกระทบต่อการใหบ้ริการเป็น 
ส านักหักบญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ โดยตอ้งก าหนดขอบเขตของกรณีฉุกเฉิน 
ให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น  รวมทั้งขั้นตอนการด าเนินการ และผูรั้บผิดชอบในการ
ด าเนินการตามขั้นตอนดงักล่าวในแต่ละกรณีใหช้ดัเจน 
  (2)  รายช่ือระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบัการช าระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลกัทรัพย  ์
  (3)  การประเมินความเส่ียงและโอกาสท่ีอาจท าให้ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบั 
การช าระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลกัทรัพย์ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้  รวมทั้งผลกระทบ 
ท่ีอาจมีต่อการด าเนินธุรกิจ (business impact analysis: BIA) 
  (4)  ระยะเวลากูค้ืนระบบงาน (recovery time objective) 
  (5)  ขอ้มูลล่าสุดท่ีจะกูค้ืนได ้(recovery point objective)  
  (6)  รายละเอียดของระบบงานส ารองและศูนยส์ ารองที่สอดคลอ้งกบันโยบาย 
การบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจและแผนการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

  ขอ้ 24   ส านกัหักบญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์อ้งจดัให้มีมาตรการ
ควบคุมติดตามและส่ือสารกบัสมาชิก เพื่อใหป้ฏิบติัตามนโยบายการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนิน
ธุรกิจ และแผนการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ขอ้ 25   เพื่อใหก้ารก ากบัดูแลการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ให้ส านกัหักบญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยด์ าเนินการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
  (1)  ทดสอบแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองร่วมกบัสมาชิกและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
  (2)  ประเมินผลการทดสอบแผนตาม (1) โดยผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและมีความเป็น
อิสระจากผูจ้ดัท าหรือผูบ้ริหารแผนนั้น 
  (3)  รายงานผลการทดสอบตาม (2) ต่อคณะกรรมการและส านกังาน ภายใน 90 วนั 
นบัแต่วนัท่ีด าเนินการทดสอบเสร็จส้ิน 

  ขอ้ 26   ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบัการช าระราคา  
ส่งมอบ และรับฝากหลกัทรัพยท่ี์ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยห์รือ
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ใหส้ านกัหกับญัชีหลกัทรัพยห์รือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยท์บทวนและปรับปรุง
แผนการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองโดยไม่ชกัชา้ 
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ส่วนท่ี 2 
การทบทวน ติดตามและตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ 

ท่ีเก่ียวกบัการช าระราคา ส่งมอบ และ 
รับฝากหลกัทรัพย ์ 

    

  ขอ้ 27   เพื่อใหก้ารก ากบัดูแลเก่ียวกบัขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบัการช าระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลกัทรัพยเ์ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
ใหส้ านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยด์ าเนินการดงัต่อไปน้ี   

 (1)  ทบทวน ติดตามและตรวจสอบขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบติังานของ 
ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบัการช าระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลกัทรัพย ์ตามแผนการตรวจสอบ 
ซ่ึงจดัท าตามระดบัความเส่ียงของแต่ละองคก์ร โดยผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถและมีความเป็นอิสระ เช่น  
ผูต้รวจสอบภายในหรือภายนอก (internal or external auditor) เป็นตน้  ทั้งน้ี ให้ส านกัหักบญัชี
หลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ดัส่งรายงานผลการทบทวน ติดตามและตรวจสอบปีละ 1 คร้ัง 
พร้อมทั้งแผนการตรวจสอบซ่ึงจดัท าตามระดบัความเส่ียงของแต่ละองคก์รต่อส านกังาน ภายใน 
60 วนันับแต่วนัท่ีไดเ้สนอรายงานดงักล่าวต่อคณะกรรมการหรือคณะท างานท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการดงักล่าว 
   (2)  ทดสอบการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบัการช าระราคา ส่งมอบ และรับฝาก
หลกัทรัพย ์(penetration test) ใหค้รบถว้นทุกระบบงานทุก 3 ปี โดยเรียงล าดบัความส าคญัตามผลการ
ประเมินความเส่ียง และรายงานผลการทดสอบดงักล่าวต่อส านกังาน ภายในไตรมาสแรกของปีถดัจาก
ปีท่ีมีการทดสอบแต่ละระบบ 

ส่วนท่ี 3 
การรายงานการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบั 

การช าระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลกัทรัพย ์
(material systems change report) 

__________________ 

ขอ้ 28   เพื่อใหก้ารก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจโดยรวมของส านกัหกับญัชี
หลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยด์ าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และ 
ทนัต่อเหตุการณ์ ใหส้ านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยร์ายงานการเปล่ียนแปลงใด ๆ  
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ท่ีมีนัยส าคญัต่อระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกับการช าระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลกัทรัพย์ต่อ
ส านกังานภายในเดือนมกราคมของปีถดัไป 

ส่วนท่ี 4 
การบริหารจดัการเหตุการณ์ท่ีอาจส่ง 
ผลกระทบต่อความมัน่คงปลอดภยั 

(incident management) 
    

  ขอ้ 29   ในส่วนน้ี  
  “เหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คงปลอดภยั”  หมายความวา่ 
  (1)  เหตุการณ์ท่ีท าให้ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบัการช าระราคา ส่งมอบ และ 
รับฝากหลกัทรัพยไ์ม่สามารถด าเนินการไดต้ามปกติ (system disruption and system degrade) 
  (2)  เหตุการณ์ท่ีท าให้ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบัการช าระราคา ส่งมอบ และ 
รับฝากหลกัทรัพยไ์ม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงาน ส านกัหักบญัชีหลกัทรัพย ์หรือ 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยก์ าหนด (system non-compliance)  
  (3)  เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบัการช าระราคา ส่งมอบ 
และรับฝากหลกัทรัพยอ์นัเกิดจากการบุกรุก (system intrusion)  

  ขอ้ 30   เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คงปลอดภยัเกิดขึ้น ใหส้ านกัหกับญัชี
หลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยร์วบรวมขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา พร้อมทั้งก าหนด 
แนวทางการแกไ้ข และรายงานเหตุการณ์ดงักล่าวต่อผูบ้ริหาร รวมทั้งจดัเก็บเอกสารหลกัฐาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้นลกัษณะท่ีพร้อมใหส้ านกังานเรียกดูหรือตรวจสอบได ้

 ขอ้ 31   เพื่อใหเ้หตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คงปลอดภยัไดรั้บการจดัการ
อยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ก าหนดและด าเนินการตามแผนรองรับในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบ 
ต่อความมัน่คงปลอดภยัท่ีก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  
  (2)  จดัให้มีบุคคลหรือหน่วยงานเพื่อท าหน้าท่ีรับแจง้เหตุการณ์ดังกล่าว  
(point of contact) และรายงานต่อผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส านกัหักบญัชีหลกัทรัพยแ์ละ 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี เพื่อด าเนินการต่อไป (escalation procedure)  
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  ขอ้ 32   ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คงปลอดภยัซ่ึงมี
ความร้ายแรง นอกจากตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 30 และขอ้ 31 แลว้ ให้ส านกัหักบญัชีหลกัทรัพยแ์ละ 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์รายงานเหตุการณ์ดงักล่าวต่อส านักงาน ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติมดว้ย 
  (1)  รายงานโดยทางวาจาหรือทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ทนัทีเม่ือทราบเหตุการณ์   
  (2)  รายงานผลการตรวจสอบเหตุการณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร (investigation report)  
เม่ือเหตุการณ์นั้นไดรั้บการแกไ้ขแลว้ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการหรือคณะท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการดังกล่าวได้รับรายงาน  แต่ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัท่ีเกิด
เหตุการณ์นั้น 
  รายงานผลการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง (2) ตอ้งประกอบดว้ยค าอธิบายรายละเอียด 
ของเหตุการณ์ ผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านกัหกับญัชีหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละ
สมาชิก  รวมทั้งสาเหตุที่แทจ้ริงของปัญหา (root cause) ขั้นตอนการด าเนินการแกไ้ขปัญหาและ
มาตรการป้องกนัเพื่อไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ในลกัษณะเดียวกนันั้นอีก  
  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามความในวรรคหน่ึง ค าวา่ “เหตุการณ์ที่อาจส่งผล
กระทบต่อความมัน่คงปลอดภยัซ่ึงมีความร้ายแรง”  หมายความว่า 
  (1)  เหตุการณ์ที่ส่งผลให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวกบัการช าระราคา ส่งมอบ และ 
รับฝากหลกัทรัพยไ์ม่สามารถด าเนินการไดต้ามปกติในลกัษณะท่ีท าใหก้ารใหบ้ริการตอ้งหยดุชะงกัลง 
  (2)  เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบัการช าระราคา  
ส่งมอบ และรับฝากหลกัทรัพยอ์นัเกิดจากการบุกรุก ซ่ึงอาจกระทบต่อความน่าเช่ือถือของแต่ละองคก์ร
อยา่งร้ายแรง  

ส่วนท่ี 5 

การก าหนดนโยบาย การติดตามและการวิเคราะห์ 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    

 ขอ้ 33   เพื่อใหก้ารรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ
ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยมี์ประสิทธิภาพ สามารถรักษาไวซ่ึ้งความลบั 
ความถูกตอ้งความน่าเช่ือถือของขอ้มูล และความพร้อมใชง้าน ตลอดจนการติดตามวิเคราะห์ความเส่ียง 
ท่ีอาจเกิดขึ้นกบัระบบคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวกบัการช าระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลกัทรัพย์ไดอ้ย่าง
เหมาะสม ใหส้ านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยด์ าเนินการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
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 (1)  ก าหนดนโยบายและมาตรการควบคุมการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีส านกังานยอมรับได ้หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีสามารถ
บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวและเป็นท่ียอมรับไดใ้นอุตสาหกรรม ซ่ึงนโยบายดงักล่าวตอ้งไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากผูจ้ดัการหรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน โดยตอ้งมีการทบทวนและ
ปรับปรุงใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบนั 
  (2)  ติดตามและวิเคราะห์ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นกบัระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบั
การช าระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลกัทรัพยโ์ดยบนัทึกและจดัเก็บหลกัฐานการใช้งาน  รวมถึง
เหตุการณ์ท่ีเกิดจากการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (log) 

หมวด 7  
การใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการภายนอก 

    

  ขอ้ 34   การใดที่มิไดมี้กฎหมายหรือกฎเกณฑก์ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ  
ใหส้ านกัหกับญัชีและศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการดว้ยตนเอง หากการนั้นเป็นการกระท าดว้ย
ความจ าเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ ใหส้ านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยส์ามารถใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการภายนอกไดโ้ดยตอ้งมัน่ใจวา่ผูใ้หบ้ริการภายนอกสามารถปฏิบติั
ตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และการใชบ้ริการนั้นไม่มีผลเสมือนเป็นการไม่ประกอบธุรกิจ 

  ในการใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการภายนอก ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยต์อ้งก าหนดอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

  (1)  นโยบาย ขอบเขต หรือลกัษณะงานท่ีจะใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการภายนอกเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรโดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบเป็นการทัว่ไปหรือเป็นรายกรณีจากคณะกรรมการ 
หรือคณะท างานท่ีคณะกรรมการดงักล่าวมอบหมาย 

  (2)  มาตรการบริหารจดัการความเส่ียงในการใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการภายนอกท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  (3)  มาตรการตรวจสอบบริการของผูใ้หบ้ริการภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ 
การปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการภายนอกเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องแต่ละองคก์ร  

  ความในวรรคสองมิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักรณีท่ีส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละ 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นบริษทัท่ีตลาดหลกัทรัพยถื์อหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น และใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการภายนอกท่ีเป็นตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
บริษทัท่ีตลาดหลกัทรัพยถื์อหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 
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หมวด 8 
การจดัการเร่ืองร้องเรียน 

    

  ขอ้ 35   ส านักหักบญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ตอ้งจดัให้มีระบบ
การจดัการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนหรือขอ้พิพาทท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกบัการช าระราคา ส่งมอบและรับฝาก
หลกัทรัพย ์หรือเกิดขึ้นจากการใชบ้ริการของแต่ละองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอยา่งน้อยตอ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัใหมี้ระเบียบปฏิบติัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัการจดัการขอ้ร้องเรียน 
หรือขอ้พิพาท โดยการก าหนดระเบียบปฏิบติัดงักล่าวตอ้งค านึงถึงการคุม้ครองผูร้้องเรียนดว้ย 
  (2)  จดัใหมี้หน่วยงานหรือบุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียน 
หรือขอ้พิพาท 
  (3)  จดัใหมี้การติดตามตรวจสอบและแจง้ผลการพิจารณาขอ้ร้องเรียนหรือขอ้พิพาท 
ใหผู้ร้้องเรียนหรือคู่พิพาททราบ  
  (4)  จดัท ารายงานสรุปขอ้ร้องเรียนหรือขอ้พิพาทต่อส านกังาน ทุก 6 เดือน  ทั้งน้ี  
ในรายงานดงักล่าวตอ้งมีบทสรุปสาระส าคญัและผลการพิจารณาหรือการด าเนินการของแต่ละองคก์รดว้ย  

หมวด 9 
การใหค้วามเห็นชอบระเบียบหรือขอ้บงัคบั 

    

  ขอ้ 36    ระเบียบหรือขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย์
ใหมี้ผลใชบ้งัคบัเม่ือไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และในกรณีท่ีระเบียบหรือ
ขอ้บงัคบัดงักล่ำวอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจหรือประโยชน์ไดเ้สียของสมำชิก ใหส้ ำนกัหกับญัชี
หลกัทรัพยห์รือศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยจ์ดัใหมี้กำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกบุคคลดงักล่ำว และเสนอ
รำยงำนกำรรับฟังควำมคิดเห็นนั้นต่อคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 
ใหค้วำมเห็นชอบ 
  การขอความเห็นชอบระเบียบหรือขอ้บงัคบัตามวรรคหน่ึง มิใหใ้ชบ้งัคบักบัระเบียบ
หรือขอ้บงัคบัดงัต่อไปน้ี 

 
  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 75/2563  เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการประกอบการเป็น 
ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
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(1)  ระเบียบหรือขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบักำรบริหำรงำนภำยในองคก์รของส ำนกัหกับญัชี
หลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์

(2)  ระเบียบหรือขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์ 
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตลำดหลกัทรัพยถื์อหุน้ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 75 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษทันั้น และเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 36/1  

กำรรับฟังควำมคิดเห็นระเบียบหรือขอ้บงัคบัตำมวรรคหน่ึง มิให้ใช้บงัคบักับ
ระเบียบหรือขอ้บงัคบัตำมวรรคสอง (1)  

  ขอ้ 36/11   ให้ระเบียบหรือขอ้บงัคบัของส านกัหักบญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยต์ามขอ้ 36 วรรคสอง (2) มีผลใชบ้งัคบัไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน หากเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่ก าหนดไวโ้ดยครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นการก าหนดหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงระเบียบหรือขอ้บงัคบัของส านกัหกับญัชี
หลกัทรัพยห์รือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดงัน้ี 

       (ก)  การก าหนดหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงระเบียบหรือขอ้บงัคบัเพื่อใหส้อดคลอ้ง 
กบัพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  พระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
พ.ศ. 2546  หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีออกตาม
ความในพระราชบญัญติัดงักล่าว 
         (ข)  การก าหนดหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงระเบียบหรือขอ้บงัคบั โดยยงัคงสาระส าคญั
ของระเบียบหรือขอ้บงัคบัท่ีมีผลใชบ้งัคบัอยูก่่อนแลว้ ในลกัษณะท่ีเป็นการจดัหมวดหมู่หรือเน้ือหา  
หรือแกไ้ขความขาดตกบกพร่องของระเบียบหรือขอ้บงัคบันั้น 
  (2)  ใหส้ านกัหกับญัชีหลกัทรัพยห์รือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ดัส่งร่างระเบียบหรือ
ขอ้บงัคบัตาม (1) ต่อส านกังาน พร้อมรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของร่างระเบียบหรือขอ้บงัคบั  
(ถา้มี) เป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนัท าการ ก่อนวนัท่ีส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยห์รือศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะประกาศใชร้ะเบียบหรือขอ้บงัคบัดงักล่าว 

 ขอ้ 37   เม่ือส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์สนอระเบียบหรือ
ขอ้บงัคบั เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนแลว้ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
จะแจง้ผลการพิจารณาใหท้ราบภายใน 45 วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บระเบียบหรือขอ้บงัคบัและเอกสาร
หลกัฐานประกอบค าขอท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้ 38 

 
  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 75/2563  เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการประกอบการเป็น 
ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
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  เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึงแลว้  หากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ไม่แจง้ผลการพิจารณาหรือไม่แจง้ให้มีการแกไ้ขระเบียบหรือขอ้บงัคบัดงักล่าวไปยงัส านักหักบญัชี
หลกัทรัพยห์รือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ใหถื้อวา่ระเบียบหรือขอ้บงัคบันั้นไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

 ขอ้ 38   ในการเสนอระเบียบหรือขอ้บงัคบัเพื่อขอความเห็นชอบ ใหส้ านกัหกับญัชี
หลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยย์ืน่เอกสารหลกัฐานประกอบการขอความเห็นชอบดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หนงัสือแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัการ เหตุผล และความจ าเป็นในการออก 
ระเบียบหรือขอ้บงัคบัดงักล่าว  รวมทั้งประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนแนวทาง 
ในการบงัคบัใชร้ะเบียบหรือขอ้บงัคบัดงักล่าว 
  (2)  รายงานการประชุมคณะกรรมการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาระเบียบ
หรือขอ้บงัคบัดงักล่าว  พร้อมทั้งเอกสารท่ีใชป้ระกอบการพิจารณา เช่น ระเบียบหรือขอ้บงัคบัของ
ต่างประเทศในเร่ืองท านองเดียวกนั เป็นตน้ และในกรณีท่ีคณะกรรมการมีมติใหค้วามเห็นชอบระเบียบ
หรือขอ้บงัคบัดงักล่าวไม่เป็นเอกฉนัท ์ ใหส้ านกัหกับญัชีหลกัทรัพยห์รือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยร์ะบุ
จ านวนกรรมการท่ีไม่เห็นดว้ยพร้อมทั้งสรุปความเห็นของกรรมการท่ีไม่เห็นดว้ยดงักล่าว 
  (3)  บนัทึกความเห็นของคณะอนุกรรมการของส านักหักบญัชีหลกัทรัพยห์รือ 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรองและเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกบั
ระเบียบหรือขอ้บงัคบั ในกรณีท่ีมีการเสนอระเบียบหรือขอ้บงัคบัต่อคณะอนุกรรมการ 
  (4)  รายงานการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกและเอกสารประกอบ พร้อมทั้ง
ความเห็นของส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยห์รือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์นเร่ืองดงักล่าว 

 ขอ้ 39   ในกรณีท่ีขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์เปล่ียนแปลงไป คณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุนอาจสั่งใหส้ านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ก าหนดระเบียบหรือขอ้บงัคบั
เพิ่มเติม ยกเลิก หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงระเบียบหรือขอ้บงัคบัท่ีมีอยูแ่ลว้ ตลอดจนอาจสั่งใหส้ านกัหักบญัชี
หลกัทรัพยห์รือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยด์ าเนินการใด ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเห็นสมควร 

 ขอ้ 40   ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น ส านกัหักบญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยจ์ะออกระเบียบหรือขอ้บงัคบัเพื่อใชบ้งัคบัเป็นการชัว่คราวไดโ้ดยไม่ตอ้งด าเนินการตาม 
ขอ้ 36 ก็ได ้
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเห็นว่า ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยห์รือศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพยด์ าเนินการตามวรรคหน่ึงโดยไม่สุจริตหรือไม่มีเหตุอนัสมควร คณะกรรมการก ากบัตลาด
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ทุนอาจสั่งให้ส านกัหักบญัชีหลกัทรัพยห์รือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยย์กเลิกหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลง
ระเบียบหรือขอ้บงัคบัดงักล่าว ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเห็นสมควร 

หมวด 10 
การจดัท าและเปิดเผยงบการเงิน  

    

  ขอ้ 41   ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์อ้งจดัท าและส่งงบการเงิน
ประจ างวดการบญัชีส าหรับรอบปีท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว้ต่อส านกังานจ านวน  
1 ฉบบั  พร้อมทั้งด าเนินการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัใหมี้งบดุล งบก าไรขาดทุน และรายงานของผูส้อบบญัชีเพื่อใหป้ระชาชน
ตรวจดูได ้ณ ท่ีท าการของส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยห์รือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี 
  (2)  เผยแพร่งบดุล งบก าไรขาดทุน และรายงานของผูส้อบบญัชีโดยลงประกาศใน
หนงัสือพิมพร์ายวนัแห่งทอ้งถ่ินอย่างน้อย 1 ฉบบัหรือในเวบ็ไซตข์องแต่ละองคก์ร ในการน้ี  
ให้ส่งเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงไดว้่ามีการลงประกาศดงักล่าวแลว้ต่อส านกังานดว้ย 
  การด าเนินการตามวรรคหน่ึงตอ้งกระท าใหแ้ลว้เสร็จภายใน 21 วนันบัแต่วนัท่ีงบ
การเงินไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้แต่ไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชี 

 ขอ้ 42   ในการจดัท างบการเงิน ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
ตอ้งจดัใหมี้ผูส้อบบญัชีเพื่อตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยผูส้อบบญัชีดงักล่าว
ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัน้ี 
  (1)  ไม่เป็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บประโยชน์จากหุ้นท่ีออกโดยส านกัหกับญัชีหลกัทรัพย ์
กรรมการ พนกังาน หรือลูกจา้งของส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยน์ั้น  

 (2)  ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานให้สอบบญัชีและลงลายมือช่ือเพื่อแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัหลกัทรัพยต์ามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี และไม่อยู่ระหว่างถูกส านักงาน  
สั่งพกัการท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี 
  ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการใหมี้ขอ้ก าหนด
ในสัญญาท่ีท ากบัผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัการให้ความร่วมมือกบัส านกังาน ในการช้ีแจงหรือน าส่งขอ้มูล
อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานสอบบญัชี  รวมทั้งในเร่ืองอ่ืนใดตามท่ีส านกังานร้องขอ  

  ขอ้ 43   ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์อ้งจดัท าและเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยการบญัชี  
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  ในกรณีท่ีการจดัท าหรือการเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองใดไม่มีมาตรฐานการบญัชีไทย
ก าหนดไว ้ใหส้ านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยป์ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี
ต่อไปน้ี  
  (1)  มาตรฐานการบญัชีของ International Accounting Standards Board  
  (2)  ในกรณีท่ีไม่มีมาตรฐานการบญัชีตาม (1) ใหใ้ชม้าตรฐานการบญัชีของ American 
Institution of Certified Public Accountants หรือ Financial Accounting Standards Board  
  ในกรณีท่ีปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีในวรรคสอง (1) หรือ (2) ใหส้ านกัหกับญัชี
หลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยร์ะบุแหล่งท่ีมาของมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวดว้ย 

หมวด 11 
การเก็บรักษาขอ้มูลและเอกสาร 

    

  ขอ้ 44   ใหส้ านกัหกับญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ก็บรักษาขอ้มูลและ
เอกสารใหเ้ป็นไปตามก าหนดเวลาดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 17 ให้เก็บรักษาไม่น้อยกว่า  
10 ปีนบัแต่วนัท่ีไดม้าหรือวนัท่ีมีการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลนั้น 
  (2)  แผนการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองตามขอ้ 22(2) ใหเ้ก็บรักษาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
นบัแตว่นัท่ีมีการจดัท าแผนดงักล่าว 
  (3)  แผนการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองท่ีแกไ้ขตามขอ้ 26 ใหเ้ก็บรักษาไม่นอ้ยกวา่  
3 ปีนบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขแผนดงักล่าว 
  (4)  หลกัฐานการใชง้านรวมถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ตามขอ้ 33(2) ให้เก็บรักษาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ก าหนด 
  (5)  หลกัฐานการตรวจสอบผูใ้หบ้ริการภายนอกตามขอ้ 34 วรรคสอง(3) และ 
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการภายนอก ใหเ้ก็บรักษาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีนบัแต่วนัท่ี 
มีการด าเนินการนั้น 
  (6)  เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ร้องเรียนหรือขอ้พิพาท และผลการพิจารณา
ตามขอ้ 35(4) ใหเ้ก็บรักษาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีนบัแต่วนัท่ีมีขอ้ยติุเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนหรือขอ้พิพาทนั้น 
  ในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในวรรคหน่ึง ใหค้ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนมีอ านาจ
สั่งการเป็นประการอ่ืนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
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  การจดัเก็บขอ้มูล เอกสารและหลกัฐานตามขอ้ก าหนดในวรรคหน่ึง ใหส้ านกัหกับญัชี
หลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ดัเก็บไวใ้นลกัษณะท่ีพร้อมให้ส านกังานเรียกดู หรือตรวจสอบได ้

หมวด 12 
ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมตามลกัษณะเฉพาะของการประกอบธุรกิจ 

    

ส่วนท่ี 1 
ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมส าหรับการประกอบการเป็น 

ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพย ์
    

  ขอ้ 45   ในการใหบ้ริการระบบการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์ส านกัหกับญัชี
หลกัทรัพยต์อ้งมีระบบที่สามารถให้ความมัน่ใจว่าจะมีการปฏิบติัการช าระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพยต์ามสัญญาซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยส านกัหักบญัชีหลกัทรัพยต์อ้งเขา้ผูกพนัหรือแทนท่ีเป็น
คู่สัญญากบัผูซ้ื้อและผูข้ายหลกัทรัพยใ์นทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายใหแ้ก่
ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยภ์ายหลงัจากท่ีเกิดรายการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์และส านกัหกับญัชี
หลกัทรัพยห์รือผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะยกเลิก แกไ้ข หรือเปล่ียนแปลงรายการมิได ้  

  ขอ้ 46   ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยต์อ้งก าหนดระเบียบและขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ชดัเจน เพื่อใหก้ารช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยเ์ป็นไปอยา่ง 
มีประสิทธิภาพ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ประมวลผลการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พื่อแจง้ยอดสุทธิของการช าระราคาและ 
ส่งมอบหลกัทรัพยใ์หแ้ก่สมาชิก 
  (2)  ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์  
รวมทั้งก าหนดจุดเวลาเพื่อการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ใหถื้อวา่เป็นท่ีสุด (finality of 
settlement) ในขอ้บงัคบัอยา่งชดัเจน  
  (3)  ก าหนดขั้นตอนและวิธีด าเนินการเม่ือสมาชิกมีการผิดนดัช าระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพยใ์หช้ดัเจน เพื่อใหส้ามารถจดัการเม่ือเกิดเหตุผิดนดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและทนัเวลา โดยมีการ
เปิดเผยขั้นตอนและวิธีการด าเนินการดงักล่าวเป็นการทัว่ไป  รวมทั้งทดสอบร่วมกบัสมาชิกและผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง และทบทวนขั้นตอนและวิธีด าเนินการกรณีสมาชิกผิดนัด (default procedure) อยา่งนอ้ย 
ปีละ 1 คร้ัง 
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  (4)  ในกรณีท่ีมีการช าระราคาผ่านธนาคารพาณิชย ์ส านกัหักบญัชีหลกัทรัพยต์อ้ง
ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการเลือกใชธ้นาคารพาณิชยท่ี์เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยตอ้งมีมาตรการ
บริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น   
  (5)  มีระบบการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยแ์บบ delivery versus payment (DVP) 

  ขอ้ 47   ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยต์อ้งมีหลกัเกณฑใ์นการรับสมาชิกท่ีโปร่งใสและ 
เป็นธรรม โดยการก าหนดหลกัเกณฑด์งักล่าวตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม ฐานะทางการเงิน  
และระบบการบริหารความเส่ียงของผูส้มคัรเป็นสมาชิกเป็นส าคญั 

  ขอ้ 48   เพื่อใหก้ารด าเนินงานของสมาชิกเป็นไปตามระเบียบหรือขอ้บงัคบั  
ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัใหมี้ระเบียบหรือขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบักบัสมาชิก 
  (2)  จดัใหมี้มาตรการในการก ากบัดูแลใหส้มาชิกปฏิบติัตามระเบียบหรือขอ้บงัคบั 
  (3)  จดัใหมี้มาตรการด าเนินการกบัสมาชิกท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามระเบียบหรือ 
ขอ้บงัคบั 
  (4)  ประเมินผลการปฏิบติัตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัของสมาชิกในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
  (5)  จดัท ารายงานการประเมินผลและการด าเนินการต่อสมาชิกท่ีฝ่าฝืนระเบียบหรือ
ขอ้บงัคบั แลว้จดัส่งใหส้ านกังานเพื่อทราบ 

ขอ้ 49   ส านกัหักบญัชีหลกัทรัพยต์อ้งมีระบบก ากบัตรวจสอบฐานะทางการเงินและ 
ความเส่ียงโดยรวมของสมาชิกโดยอย่างน้อยตอ้งมีการประเมินและติดตามฐานะทางการเงิน  
ความมัน่คงทางการเงิน และระบบการบริหารความเส่ียงของสมาชิกอยา่งสม ่าเสมอ และมีมาตรการ
ด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ฐานะทางการเงินและระบบการบริหารความเส่ียงของสมาชิกเป็นไปตาม
ระเบียบหรือขอ้บงัคบัของส านกัหกับญัชีหลกัทรัพย ์

ขอ้ 50   ในกรณีท่ีส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยล์งทุนหรือฝากทรัพยสิ์นไวก้บัธนาคาร
พาณิชยท์ั้งในและต่างประเทศ ส านกัหักบญัชีหลกัทรัพยต์อ้งมีการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น 
จากการใชบ้ริการจากธนาคารพาณิชยท์ั้งในและต่างประเทศดังกล่าว เพื่อให้มัน่ใจว่าธนาคารพาณิชย  ์
ทั้งในและต่างประเทศ มีกระบวนการเก็บรักษาทรัพยสิ์นท่ีมีประสิทธิภาพ มีความสามารถช าระหน้ี
เม่ือทวงถาม และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลขององคก์รท่ีน่าเช่ือถือ  ทั้งน้ี การลงทุนและฝากทรัพยสิ์น
ดงักล่าวตอ้งไม่กระจุกตวัในธนาคารพาณิชยท์ั้งในและต่างประเทศแห่งใดแห่งหน่ึงมากเกินควร 
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  ขอ้ 51   ในการดูแลรักษาทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิก ส านกัหกับญัชี
หลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัท าและเก็บรักษาบญัชีทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บมาหรือมีไวเ้พื่อสมาชิกแยกจากของส านัก
หักบญัชีหลกัทรัพย ์โดยให้ด าเนินการแยกเป็นบญัชีของสมาชิกแต่ละราย  รวมทั้งจดัท าและเก็บ
รักษาบญัชีทรัพยสิ์นของลูกคา้แยกจากบญัชีทรัพยสิ์นของสมาชิกใหถู้กตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 

(2)  จดัเก็บทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บมาหรือมีไวเ้พื่อสมาชิกใหมี้ความปลอดภยั มัน่คง และ 
มีรายการและจ านวนตรงตามท่ีปรากฏในบญัชีทรัพยสิ์นตาม (1) 

(3)  จดัเก็บทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บมาหรือมีไวเ้พื่อสมาชิกแยกจากทรัพยสิ์นของส านกัหกับญัชี
หลกัทรัพยใ์นลกัษณะท่ีสามารถช้ีเฉพาะไดว้า่เป็นทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บมาหรือมีไวเ้พื่อสมาชิกโดยปราศจาก
เหตุสงสัย  
  (4)  รายงานการดูแลรักษาทรัพยสิ์นดงักล่าวใหส้มาชิกทราบภายในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม  
  ใหส้ านกัหกับญัชีหลกัทรัพยก์ าหนดกฎเกณฑส์ าหรับการด าเนินการตามวรรคหน่ึง  

  ขอ้ 52   ในการดูแลรักษาทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บมาหรือมีไวเ้พื่อสมาชิก ส านกัหกับญัชี
หลกัทรัพยจ์ะใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการภายนอกมิได ้
   ในกรณีท่ีส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยไ์ดป้ฏิบติัตามวิธีการท่ีก าหนดดงัต่อไปน้ี มิใหถื้อวา่
เป็นการใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการภายนอกและใหถื้อวา่เป็นการแยกทรัพยสิ์นตามขอ้ 51(3)  
   (1)  ในกรณีท่ีเป็นทรัพยสิ์นประเภทเงิน ใหด้ าเนินการตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก)  จดัเก็บโดยการฝากไวก้บัธนาคารพาณิชยห์รือธนาคารอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
จดัตั้งขึ้น หรือลงทุนตามกรอบหรือนโยบายการลงทุนท่ีส านักหักบญัชีหลกัทรัพยก์ าหนดขึ้น  
โดยในการก าหนดกรอบหรือนโยบายการลงทุนดงักล่าวตอ้งค านึงถึงสภาพคล่อง ความเส่ียงในการลงทุน 
และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อเสถียรภาพของระบบการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์

(ข)  ในกรณีท่ีเป็นการลงทุน ใหร้ายงานกรอบหรือนโยบายการลงทุนท่ีก าหนด 
ตาม (ก)  รวมทั้งในกรณีท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้ พร้อมทั้งตอ้งเปิดเผยให้
สมาชิกทราบดว้ย 
         (ค)  ระบุวตัถุประสงคก์ารจดัเก็บอยา่งชดัเจน  พร้อมทั้งแสดงวา่การฝากหรือ
ลงทุนดงักล่าวเป็นการด าเนินการโดยส านักหักบญัชีหลกัทรัพยเ์พื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตาม
มาตรา 223/3  

(2)  ในกรณีท่ีเป็นทรัพยสิ์นประเภทหลกัทรัพย ์ ใหจ้ดัเก็บโดยฝากไวท่ี้ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยห์รือธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระบุวตัถุประสงคก์ารจดัเก็บอยา่งชดัเจน พร้อมทั้ง 
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แสดงวา่การฝากหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นการด าเนินการโดยส านกัหกับญัชีหลกัทรัพยเ์พื่อประโยชน์ 
ในการปฏิบติัตามมาตรา 223/3  

(3)  ในกรณีท่ีเป็นทรัพยสิ์นอ่ืน ใหเ้ก็บโดยมีเอกสารหลกัฐานท่ีสามารถช้ีเฉพาะไดว้า่
ทรัพยสิ์นนั้นเป็นทรัพยสิ์นของสมาชิก หรือลูกคา้ของสมาชิกโดยปราศจากเหตุสงสัย 

  ขอ้ 53   ในการด าเนินการตามขอ้ 51 และขอ้ 52 ให้ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพย์
ตรวจสอบและดูแลใหพ้นกังานปฏิบติัตามประกาศและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงส านกัหักบญัชี
หลกัทรัพยก์ าหนดขึ้นโดยเคร่งครัด  ทั้งน้ี หากปรากฏต่อส านกังานว่าส านกัหักบญัชีหลกัทรัพย ์
แห่งใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามประกาศหรือกฎเกณฑท่ี์ส านกัหักบญัชีหลกัทรัพยก์ าหนดขึ้น  
หรือด าเนินการท่ีไม่เหมาะสมในการประกอบการเป็นส านักหักบญัชีหลกัทรัพย ์ส านกังานอาจสั่งให้
ส านักหักบญัชีหลกัทรัพยแ์ห่งนั้นด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศและกฎเกณฑด์งักล่าว หรือ
ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรได ้

ส่วนท่ี 2 
ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมส าหรับการประกอบการเป็น 

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
    

  ขอ้ 54   เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาความน่าเช่ือถือ ความโปร่งใสและความเสมอภาค 
ในการใหบ้ริการเป็นศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ระเบียบหรือขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์นเร่ือง 
ดงัต่อไปน้ีตอ้งไม่มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นการจ ากดั ขดัขวางหรือลิดรอนสิทธิของสมาชิกหรือจ ากดั 
การให้บริการของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
  (1)  หลกัทรัพยท่ี์ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยรั์บฝาก หรือบุคคลท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
อนุญาตใหเ้ป็นสมาชิก 
  (2)  การใหบ้ริการฝาก ถอน และโอนหลกัทรัพย ์หรือบริการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการให้บริการ
ของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ 
  (3)  อตัราค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย และค่าปรับท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการของศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์
  (4)  การด าเนินการกบัสมาชิก ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามระเบียบหรือขอ้บงัคบั
ของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

  ขอ้ 55   ในการใหบ้ริการเป็นศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์อ้งจดัให้
มีระบบงานดงัต่อไปน้ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  (1)  ระบบงานดา้นการรับฝาก ถอน และโอนหลกัทรัพย ์และระบบงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวมีความถูกตอ้งครบถว้น ตรงต่อความเป็นจริงและเป็นปัจจุบนั  รวมทั้ง 
สามารถน าไปใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  
  (2)  ระบบการจดัการ รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และเรียกดูขอ้มูลเก่ียวกบั 
การรับฝาก ถอน และโอนหลกัทรัพย ์และขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการในงานศูนยรั์บฝาก 
หลกัทรัพย ์ระบบส ารองขอ้มูลไวใ้ชท้ดแทนในกรณีท่ีไม่สามารถน าขอ้มูลนั้นมาใชไ้ด ้
  (3)  ระบบการรายงานขอ้มูลหลกัทรัพย ์เพื่อให้สมาชิกสามารถใชต้รวจสอบขอ้มูล
หลกัทรัพยค์งเหลือประจ าวนัในบญัชีฝากหลกัทรัพยแ์ละความถูกตอ้งในการท ารายการของสมาชิก 
  (4)  ระบบตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจวา่บุคคลท่ีสั่งใหด้ าเนินการเก่ียวกบัหลกัทรัพย ์
ในบญัชีของสมาชิกเป็นสมาชิกหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากสมาชิก 

  ขอ้ 56   ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์อ้งจดัให้มีสัญญากบัสมาชิกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
โดยตอ้งก าหนดขอบเขตและเง่ือนไขในการใหบ้ริการรับฝากหลกัทรัพยอ์ยา่งชดัเจน 

  ขอ้ 57   การโอนหลกัทรัพยจ์ากบญัชีสมาชิกรายหน่ึงไปยงับญัชีของสมาชิกอีกรายหน่ึง 
หรือภายในบญัชีสมาชิกรายเดียวกนั โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยที์่ประกอบการโดยตลาดหลกัทรัพย์ 
ตามมาตรา 224 จะกระท าได้ต่อเม่ือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยน์ั้นได้รับค าร้องขอจากสมาชิก หรือเม่ือ 
ส านักหกับญัชีหลกัทรัพยไ์ดแ้จง้รายการการส่งมอบหลกัทรัพยร์ะหวา่งสมาชิกท่ีไดซ้ื้อขายหลกัทรัพยใ์น
ตลาดหลกัทรัพยใ์นแต่ละส้ินวนั  ทั้งน้ี ให้ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยด์ าเนินการโอนหลกัทรัพย์ให้เป็นไป
ตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัที่ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยก์ าหนด และเมื่อมีการบนัทึกบญัชีการโอน
หลกัทรัพยต์ามระเบียบหรือขอ้บงัคบัดงักล่าวแลว้ ใหก้ารโอนหลกัทรัพยด์งักล่าวมีผลสมบูรณ์ตาม
กฎหมาย 
  ในกรณีท่ีเป็นการโอนหลกัทรัพยร์ะหว่างสมาชิกท่ีไดซ้ื้อขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์
ตามวรรคหน่ึง ใหศู้นยรั์บฝากหลกัทรัพยด์ าเนินการโอนหลกัทรัพยเ์ม่ือไดรั้บแจง้ยืนยนัการช าระราคา
หลกัทรัพยจ์ากส านกัหกับญัชีหลกัทรัพย ์และเม่ือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยบ์นัทึกบญัชีการโอนหลกัทรัพย์
แลว้ ให้ถือว่าการโอนหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นท่ีสุด (finality of settlement) โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะยกเลิก แกไ้ข หรือเปล่ียนแปลงรายการมิได ้

  ขอ้ 58   ในกรณีท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยล์งทุนหรือฝากทรัพยสิ์นไวก้บัธนาคารพาณิชย์
ทั้งในและต่างประเทศ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์อ้งมีการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ
จากธนาคารพาณิชยท์ั้งในและต่างประเทศดังกล่าว เพื่อให้มัน่ใจว่าธนาคารพาณิชยท์ั้งในและ
ต่างประเทศมีกระบวนการเก็บรักษาทรัพยสิ์นท่ีมีประสิทธิภาพ มีความสามารถช าระหน้ีเม่ือทวงถาม 
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และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลขององคก์รท่ีน่าเช่ือถือ และ  ทั้งน้ี การลงทุนและฝากทรัพยสิ์นดงักล่าวตอ้ง 
ไม่กระจุกตวัในธนาคารพาณิชยท์ั้งในและต่างประเทศแห่งใดแห่งหน่ึงมากเกินควร 

หมวด 13 
 บทเฉพาะกาล 

    

  ขอ้ 59   ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด 
หลกัทรัพย ์ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออก หรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทด. 94/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการประกอบการเป็นส านักหักบญัชีและ 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทด. 97/2552 เร่ือง การดูแลรักษาทรัพยสิ์นท่ีส านักหักบญัชีไดรั้บมาหรือมีไวเ้พื่อสมาชิก ลงวนัท่ี  
28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไป 
เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ประกาศ ค าสั่ง และหนงัสือเวียน  
ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

  ขอ้ 60   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทด. 94/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการประกอบการเป็นส านักหักบญัชีและ 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทด. 97/2552 เร่ือง การดูแลรักษาทรัพยสิ์นท่ีส านักหักบญัชีได้รับมาหรือมีไวเ้พื่อสมาชิก  
ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ให้การอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศน้ี 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


