ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทธ. 32/2559
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการ
เป็ นสานักหักบัญชีหลักทรัพย์และ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ฉบับประมวล)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 มาตรา 223/3 และมาตรา 228 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 223 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
หมวด 1
ข้อกาหนดทัว่ ไป
ส่วนที่ 1
วัตถุประสงค์ในการกากับดูแลสานักหักบัญชีหลักทรัพย์และ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ข้อ 2 โดยที่ระบบการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์เป็ นระบบพื้นฐานที่สาคัญ
และมีความเชื่อมโยงกับระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นระบบที่มีความจาเป็ นต่อองค์กรในการดาเนินการเพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกากับดูแลสานักหักบัญชีหลักทรัพย์
และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว (IT Governance)
ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งมีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงและจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
โดยคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การกากับดูแลด้านตลาดทุนกาหนดขึ้น และนาไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมนั้น จึงมีความสาคัญ
และจาเป็ นอย่างยิง่ หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้จึงกาหนดขึ้น เพื่อให้เป็ นมาตรฐานที่สานักหักบัญชี
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หลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตอ้ งดาเนินการเพื่อการให้บริ การที่มีประสิ ทธิภาพ มีความโปร่ งใส
และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ความมีเสถียรภาพและความมัน่ คงของระบบ
การเงินโดยรวม ตลอดจนส่ งเสริ ม ความสามารถในการแข่งขันและภาพลักษณ์ที่ดีของตลาดทุน ไทย
ส่วนที่ 2
หลักการสาคัญในการประกอบการเป็ นสานักหักบัญชีหลักทรัพย์
และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ข้อ 3 เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้สานักหั กบัญชี หลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ซึ่ งเป็ นโครงสร้ างพื้นฐานทางการเงิ น (financial market infrastructures) ที่สาคัญ มีระบบงาน
รวมถึงระบบบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีความมัน่ คงปลอดภัย รวมทั้งให้บริ การแก่
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรม โดยมีการดาเนิ น งานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
มาตรฐานที่องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลด้านตลาดทุนกาหนดขึ้น สานักหักบัญชี
หลักทรัพย์และศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ตอ้ งประกอบการภายใต้หลักการที่สาคัญดังต่อไปนี้
(1) การบริ หารกิจการที่ดีและการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีความชัดเจนและโปร่ งใส
(2) การบริ หารจัดการความเสี่ ยง (risk management) ที่ดีเพื่อรองรับความเสี่ ยง
ด้านกฎหมาย (legal) ด้านเครดิต (credit) ด้านสภาพคล่อง (liquidity) ด้านการดาเนินการ (operation)
และความเสี่ ยงด้านอื่น ๆ โดยมีมาตรการในการติดตาม ควบคุม และจัดการความเสี่ ยงในแต่ละด้าน
อย่างเหมาะสม เพื่อให้มนั่ ใจว่าการบริ หารจัดการดังกล่าวสามารถรองรับความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น
(3) การมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ มีระบบและกฎเกณฑ์ในการรับและกากับดูแล
สมาชิกที่เหมาะสม และรองรั บวิธีปฏิ บตั ิ ท่ีทาให้มน่ั ใจได้ว่าจะสามารถชาระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์ได้อย่างมี ประสิ ทธิภาพ รวมถึงต้องมีกระบวนการในการจัดการกรณี ที่มีการผิดนัดชาระ
ราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ดว้ ย
(4) การบริ หารความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ (business continuity management)
โดยมีมาตรการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล อันเป็ นการส่งเสริ มและรักษาไว้ซ่ ึงความพร้อม
ในการใช้งานของระบบงานที่สาคัญของสานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้สามารถ
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
(5) การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน โปร่ งใสและเพียงพอเพื่อให้สมาชิกและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจนั้น ๆ สามารถเข้าใจผลกระทบและความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น
(6) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตอ้ งมีระบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการให้บริ การที่ทาให้
มัน่ ใจได้วา่ จะมีการเก็บรักษาหลักทรัพย์ไว้อย่างปลอดภัย และสามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ส่วนที่ 3
สาระสาคัญของข้อกาหนด
ข้อ 4 ประกาศนี้มีขอ้ กาหนดในการกากับดูแลสานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การบริ หารกิจการที่ดีและการจัดโครงสร้างองค์กร โดยมีรายละเอียดตามหมวด 2
(2) การบริ หารจัดการความเสี่ ยง โดยมีรายละเอียดตามหมวด 3
(3) การบริ หารจัดการกรณีที่มีการเชื่อมโยงการให้บริ การกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องของ
สานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดตามหมวด 4
(4) การจัดการและการเปิ ดเผยข้อมูล โดยมีรายละเอียดตามหมวด 5
(5) การบริ หารความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจและความมัน่ คงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดตามหมวด 6
(6) การใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การภายนอก โดยมีรายละเอียดตามหมวด 7
(7) การจัดการเรื่ องร้องเรี ยน โดยมีรายละเอียดตามหมวด 8
(8) การให้ความเห็นชอบระเบียบหรื อข้อบังคับ โดยมีรายละเอียดตามหมวด 9
(9) การจัดทาและเปิ ดเผยงบการเงิน โดยมีรายละเอียดตามหมวด 10
(10) การเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร โดยมีรายละเอียดตามหมวด 11
(11) ข้อกาหนดเพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของการประกอบธุ รกิจ โดยมี
รายละเอีย ดตามหมวด 12
ส่ วนที่ 4
อานาจสานักงาน
ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ สานักงานอาจกาหนดในเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดของข้อกาหนดให้มีความชัดเจนเพียงพอที่
สานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะสามารถปฏิบตั ิได้ในแนวทางเดียวกัน
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(2) กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิ (guideline) ในรายละเอียดของข้อกาหนดเพื่อเป็ นการให้
แนวทางปฏิบตั ิที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ โดยหากสานักหักบัญชีหลักทรัพย์และ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าสานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์มีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในเรื่ องที่มีการออกแนวทางนั้น
(3) เพื่อให้สานักงาน สามารถติดตามการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ได้ ให้สานักหักบัญชี
หลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ยนื่ รายงานหรื อแสดงเอกสารใดตามระยะเวลาหรื อเป็ นครั้งคราว
ต่อสานักงาน ภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด โดยต้องไม่เป็ นภาระต่อสานักหักบัญชีหลักทรัพย์
และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จนเกินสมควร
ส่วนที่ 5
บทนิยาม
ข้อ 6 ในประกาศนี้
“สานักหักบัญชีหลักทรัพย์” หมายความว่า สานักหักบัญชีหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สานักหักบัญชีสัญญา” หมายความว่า สานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายความว่า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ศูนย์ซ้ือขายสัญญา” หมายความว่า ศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
“ศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์” หมายความว่า ศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของสานักหักบัญชีหลักทรัพย์และ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี
“กรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน” หมายความว่า กรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
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“ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการฝ่ าย
หรื อผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่งเทียบเท่าตาแหน่งข้างต้นที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น และให้หมายความรวมถึง
บุคคลที่ได้ทาสัญญาให้มีอานาจทั้งหมดหรื อบางส่ วนในการจัดการด้วย
“บริ ษทั ในเครื อ” หมายความว่า บริ ษทั ในเครื อตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับดาเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจ
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี
“อานาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า อานาจควบคุมกิจการตามที่กาหนดไว้
ในมาตรา 89/1
“ผูร้ ับประโยชน์จากหุ้น” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึงมีอานาจโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) อานาจกาหนดหรื อควบคุมการใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในกิจการของ
สานักหักบัญชีหลักทรัพย์หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี
(2) อานาจกาหนดหรื อควบคุมการได้มา จาหน่าย หรื อก่อภาระผูกพันในหุน้
“ทรัพย์สินที่ได้รับมาหรื อมีไว้เพื่อสมาชิก” หมายความว่า
(1) ทรัพย์สินที่สานักหักบัญชีหลักทรัพย์ได้รับมาจากสมาชิกทั้งที่เป็ นของสมาชิกและ
ของลูกค้าเพื่อเป็ นประกันการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้ อขายหลักทรัพย์ที่
สมาชิกเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อสานักหักบัญชีหลักทรัพย์
(2) ทรัพย์สินที่สานักหักบัญชีหลักทรัพย์ได้รับมาเนื่ องจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ทั้งของสมาชิกและของลูกค้า
(3) ทรัพย์สินที่สมาชิกนามาวางไว้กบั สานักหักบัญชี หลักทรัพย์เพื่อความมัน่ คง
ของระบบการซื้ อขายและการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
หมวด 2
การบริ หารกิจการที่ดีและการจัดโครงสร้างองค์กร
ข้อ 7 สานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้มีขอ้ กาหนด
เกี่ยวกับการบริ หารกิจการที่ดีที่มีความชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยต้องได้รับการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการ
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ข้อกาหนดตามวรรคหนึ่ ง จะต้องเป็ นการส่ งเสริ มความมัน่ คงและประสิ ทธิ ภาพ
ของสานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ รวมทั้งคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะและ
ผูใ้ ช้บริ การโดยต้องระบุอย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) นโยบายป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) มาตรการที่เพียงพอในการป้องกันมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร อนุกรรมการ ที่ปรึ กษา
พนักงาน ลูกจ้างหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานให้แก่สานักหักบัญชีหลักทรัพย์หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ และมีมาตรการที่เพียงพอในการรักษา
ความลับของสมาชิกและลูกค้า
ให้สานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เปิ ดเผยข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การบริ หารกิจการที่ดีต่อประชาชนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องเป็ นการทัว่ ไปภายหลังจากข้อกาหนดดังกล่าว
ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการแล้ว
ข้อ 8 เพื่อให้การดาเนินการของสานักหักบัญชี หลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส และส่ งเสริ มความมีเสถียรภาพของตลาดทุน รวมทั้งสอดคล้อง
กับข้อกาหนดเกี่ยวกับการบริ หารกิจการที่ดี ซ่ ึ งได้กาหนดขึ้นตามข้อ 7 สานักหักบัญชีหลักทรัพย์และ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้มีคณะกรรมการของแต่ละองค์กรขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ กรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงานและกรรมการอิสระที่แต่งตั้งจากผูท้ ี่มีความรู ้และ
มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับตลาดทุนหรื อที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบการของสานักหักบัญชี
หลักทรัพย์หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี
เพื่อให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง สานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ตอ้ งดาเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) กาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชดั เจนของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(2) ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ข้อ 9 สานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตอ้ งดาเนินการจัดโครงสร้าง
องค์กรอย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) กรรมการอิสระตามข้อ 8 วรรคหนึ่งในจานวนดังนี้
(ก) กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดและต้องมี
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 คน ในกรณีที่เป็ นสานักหักบัญชีหลักทรัพย์
(ข) กรรมการอิสระจานวน 1 คน ในกรณีที่เป็ นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(2) ระบบการควบคุมกิจการภายในที่มีประสิ ทธิภาพ และระบบการตรวจสอบ
ที่มีประสิ ทธิภาพและเป็ นอิสระ
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นอกจากที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง สานักหักบัญชีหลักทรัพย์ตอ้ งบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยงในลักษณะดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) จัดให้มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบายในการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงและติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว โดยแต่งตั้งจากผูท้ ี่มีความรู ้และ
มีประสบการณ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ การบริ หารความเสี่ ยง หรื อการบริ หารงานสานักหักบัญชี
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ประธานและกรรมการจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมด
ต้องไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร พนักงานหรื อลูกจ้างของสานักหักบัญชี หลักทรัพย์และบริ ษทั ในเครื อของ
สานักหักบัญชีหลักทรัพย์
(2) จัดให้มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่บริ หารจัดการความเสี่ ยงตามกรอบนโยบายความเสี่ ยง
ทั้งนี้ การจ่ายผลตอบแทนให้กบั หน่วยงานดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข้อ 10 กรรมการอิสระตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความอิสระในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ เป็ นกลาง และมีความเป็ นธรรม ตลอดจนคานึ งถึงประโยชน์ ส่วนรวม ความมัน่ คงปลอดภัย
และเสถียรภาพของระบบตลาดทุนเป็ นสาคัญ
กรรมการอิสระของสานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตอ้ ง
ไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ลูกจ้าง
ที่ปรึ กษา หรื อบุคคลที่มีตาแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่าตาแหน่งข้างต้นของสานักหักบัญชี หลักทรัพย์
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และบริ ษทั ในเครื อของสานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะได้พน้ จากตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่รับตาแหน่ง
(2) เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ลูกจ้าง หรื อบุคคลที่มีตาแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่า
ตาแหน่งข้างต้น รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนร่ วมบริ หารงานของสมาชิก
(3) เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีอานาจควบคุมกิจการของสานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี
(4) เป็ นบุคคลอื่นใดที่ไม่สามารถให้ความเห็นได้โดยอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของสานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี
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หมวด 3
การบริ หารจัดการความเสี่ ยง
ข้อ 11 ให้สานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์บริ หารจัดการ
ความเสี่ ยงโดยดาเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีกรอบนโยบายบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและครอบคลุม
ความเสี่ ยงทุกด้าน โดยกรอบนโยบายดังกล่าวต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการหรื อคณะทางาน
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดังกล่าว
(2) กาหนดมาตรการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเพียงพอที่จะป้องกัน
และจัดการความเสี่ ยงในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(3) ทบทวนความเหมาะสมของกรอบนโยบายและมาตรการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
เป็ นประจา
ข้อ 12 สานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้มีแหล่งเงินทุน
ที่เพียงพอต่อการรองรับการประกอบการและความเสี่ ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบ
ธุรกิจ ทั้งนี้ ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ต้องมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจรวม 6 เดือน และ
คานวณจากงบบัญชีล่าสุดโดยต้องอยูใ่ นรู ปของทรัพย์สินที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องเพียงพอ
สานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้มีแผนดาเนินการ
เพิ่มเติมแหล่งเงินทุนที่ชดั เจนสาหรับกรณีที่เงินทุนไม่เพียงพอรองรับการประกอบการและความเสี่ ยง
ในด้านต่าง ๆ ตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 13 สานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้มีแผนเพื่อการ
กอบกูห้ รื อการเลิกประกอบกิจการ (plan for recovery or orderly wind-down) ซึ่งแผนดังกล่าวต้องได้รับ
การอนุมตั ิจากคณะกรรมการ และต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) เหตุการณ์และช่วงเวลาที่อาจทาให้สานักหักบัญชี หลักทรัพย์และศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ตอ้ งดาเนินการตามแผนเพื่อการกอบกูห้ รื อการเลิกประกอบกิจการ
(2) งานสาคัญที่เกี่ยวกับการชาระราคา ส่งมอบและรับฝากหลักทรัพย์ที่ทาให้แต่ละ
องค์กรดาเนินธุรกิจต่อไปได้
(3) แนวทางหรื อวิธีการที่ใช้เพื่อการกอบกูก้ ิจการ
(4) แนวทางหรื อวิธีการในการจัดการสิ นทรัพย์และหนี้สินของสานักหักบัญชี
หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาชิก และลูกค้าในกรณีที่การกอบกูก้ ิจการไม่บรรลุผล
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หมวด 4
การบริ หารจัดการกรณีที่มีการเชื่อมโยงการให้บริ การกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ของสานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ข้อ 14 ในกรณีที่สานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้บริ การ
เกี่ยวกับการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรื อให้บริ การรับฝากหลักทรัพย์แก่สมาชิกที่มีลูกค้า
เป็ นนิ ติบุคคลซึ่ งให้บริ การกับลูกค้าอีกทอดหนึ่ ง (tiered participant) สานักหักบัญชี หลักทรัพย์
และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ต้องควบคุมดูแลและติดตามความเสี่ ยงของสมาชิกรายดังกล่าวที่อาจ
เกิดขึ้นด้วย
ข้อ 15 ในกรณีที่สานักหักบัญชีหลักทรัพย์จะทาการเชื่อมโยงการให้บริ การกับ
สานักหักบัญชี หลักทรัพย์อื่นหรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สานักหักบัญชี หลักทรัพย์ตอ้ งกาหนด
มาตรการเพื่อบริ หารจัดการความเสี่ ยงก่อนดาเนินการดังกล่าวอย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) กฎหมายหรื อกฎเกณฑ์รองรับการเชื่อมโยงการให้บริ การและคุม้ ครอง
การทาธุรกรรมของสานักหักบัญชีหลักทรัพย์ที่แตกต่างกัน
(2) ขั้นตอนและวิธีการจัดการในกรณี ท่ีมีการผิดนัดชาระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์ (default management) ที่สามารถบังคับใช้กบั สานักหักบัญชี หลักทรัพย์อื่นหรื อ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงการให้บริ การระหว่างกันได้
(3) ประสิ ทธิภาพในการเรี ยกหรื อบังคับหลักประกันได้ทนั ต่อเหตุการณ์
(4) ความเพียงพอของแหล่งเงินทุนรองรับความเสี่ ยงที่เกิดจากการเชื่อมโยง
การให้บริ การ
ในกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะทาการเชื่อมโยงการให้บริ การกับศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์อื่นหรื อสานักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตอ้ งกาหนดมาตรการเพื่อบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงอย่างน้อยตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง (1) โดยอนุโลม
หมวด 5
การจัดการและการเปิ ดเผยข้อมูล
ข้อ 16 สานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตอ้ งเปิ ดเผยหรื อเผยแพร่
ระเบียบ ข้อบังคับ ข่าวสารหรื อข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริ การเป็ นสานักหัก บัญชี หลักทรัพย์และ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อย่างเพียงพอ เพื่อให้สมาชิก ลูกค้าของสมาชิก หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้าใจความเสี่ ยง
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จากการใช้บริ การ และต้องทบทวนข้อมูลที่เปิ ดเผยหรื อเผยแพร่ เป็ นประจาหรื อทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อปรับปรุ งให้ขอ้ มูลดังกล่าวเป็ นปัจจุบนั
ข้อ 17 สานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้มีระบบ
การจัดการและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่มีประสิ ทธิภาพ รัดกุม และครบถ้วน
โดยต้องสามารถรวบรวม ประมวลผลและเรี ยกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาอันสมควร
ในกรณีที่ระบบงานตามวรรคหนึ่งไม่สามารถใช้การได้ สานักหักบัญชีและศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ตอ้ งดาเนินการให้มีระบบสารองเพื่อให้การจัดการและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจสามารถดาเนินการต่อไปได้ตามปกติ
ข้อ 18 สานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตอ้ งมีระเบียบหรื อ
ข้อบังคับที่กาหนดให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกีย่ วกับการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ รวมถึง
ข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการประกอบการเป็ นสานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กบั
ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซ้ื อขายสัญญา สานักหักบัญชีสัญญา ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
สานักงานและธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการกากับตรวจสอบฐานะทางการเงิน
และความเสี่ ยงของสมาชิก
ข้อ 19 เพื่อพิทกั ษ์ประโยชน์ของประชาชนและเพื่อคุม้ ครองผูล้ งทุน ให้สานักหักบัญชี
หลักทรัพย์เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ สมาชิก การกระทาความผิด
และการลงโทษสมาชิก รวมตลอดถึงข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการประกอบการเป็ นสานักหักบัญชี
หลักทรัพย์ ซึ่งเป็ นสาระสาคัญต่อการทาธุรกรรมกับสมาชิก
การเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ต้องกระทาในลักษณะที่ทนั ต่อเหตุการณ์ มีขอ้ มูล
เพียงพอ และประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ประเภทของข้อมูล วิธีการและ
เงื่อนไขในการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว ให้เป็ นไปตามที่สานักหักบัญชี หลักทรัพย์กาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
หมวด 6
การบริ หารความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจและความมัน่ คงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
________________________
ข้อ 20 ในหมวดนี้
“ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชาระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์” หมายความว่า

11

ระบบคอมพิวเตอร์หรื อระบบเครื อข่ายที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
(clearing and settlement) รวมถึงการรับฝากหลักทรัพย์ (depository) ซึ่ งหากไม่สามารถดาเนิ นการ
ได้อย่างต่อเนื่ องอาจส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสานักหักบัญชี หลักทรัพย์หรื อศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับสานักหักบัญชี หลักทรัพย์หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี
ข้อ 21 หมวดนี้มีขอ้ กาหนดในการบริ หารความต่อเนื่ องในการดาเนิ นธุ รกิจและ
ความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การบริ หารความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 1
(2) การทบทวน ติดตามและตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชาระราคา
ส่งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 2
(3) การรายงานการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชาระราคา
ส่งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์ (material systems change report) โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 3
(4) การบริ หารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่ งผลกระทบต่อความมัน่ คงปลอดภัย
(incident management) โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 4
(5) การกาหนดนโยบาย การติดตามและการวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 5
ส่วนที่ 1
การบริ หารความต่อเนื่องในการดาเนินธุ รกิจ
ข้อ 22 สานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตอ้ งดาเนินการให้มี
ความพร้อมในการให้บริ การโดยอย่างน้อยต้องกาหนดในเรื่ องดังต่อไปนี้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(1) นโยบายการบริ หารความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการหรื อคณะทางานที่ได้รั บมอบหมายจากคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อให้มนั่ ใจว่า
หากมี เหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้น การชาระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์ยงั สามารถดาเนินการได้
อย่างต่อเนื่ อง หรื อสามารถแก้ไขให้กลับมาดาเนินการต่อได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
(2) แผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับนโยบายที่กาหนดขึ้นตาม (1)
โดยได้รับความเห็นชอบจากผูจ้ ดั การหรื อผูด้ ารงตาแหน่งเทียบเท่าที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
ข้อ 23 แผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามข้อ 22(2) ต้องระบุรายละเอียด
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
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(1) มาตรการรองรับเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่อาจมีผลกระทบต่อการให้บริ การเป็ น
สานักหักบัญชี หลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยต้องกาหนดขอบเขตของกรณี ฉุกเฉิ น
ให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งขั้นตอนการดาเนินการ และผูร้ ับผิดชอบในการ
ดาเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวในแต่ละกรณีให้ชดั เจน
(2) รายชื่อระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชาระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์
(3) การประเมินความเสี่ ยงและโอกาสที่อาจทาให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับ
การชาระราคา ส่ งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์ไม่สามารถดาเนิ นการต่อไปได้ รวมทั้งผลกระทบ
ที่อาจมีต่อการดาเนินธุรกิจ (business impact analysis: BIA)
(4) ระยะเวลากูค้ ืนระบบงาน (recovery time objective)
(5) ข้อมูลล่าสุดที่จะกูค้ ืนได้ (recovery point objective)
(6) รายละเอียดของระบบงานสารองและศูนย์สารองที่สอดคล้องกับนโยบาย
การบริ หารความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจและแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 24 สานักหักบัญชี หลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้มีมาตรการ
ควบคุมติดตามและสื่ อสารกับสมาชิก เพื่อให้ปฏิบตั ิตามนโยบายการบริ หารความต่อเนื่องในการดาเนิน
ธุรกิจ และแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข้อ 25 เพื่อให้การกากับดูแลการบริ หารความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ให้สานักหักบัญชี หลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดาเนิ นการในเรื่ องดังต่อไปนี้
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(1) ทดสอบแผนการดาเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื่ องร่ วมกับสมาชิกและผู ท้ ี่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินผลการทดสอบแผนตาม (1) โดยผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถและมีความเป็ น
อิสระจากผูจ้ ดั ทาหรื อผูบ้ ริ หารแผนนั้น
(3) รายงานผลการทดสอบตาม (2) ต่อ คณะกรรมการและสานักงาน ภายใน 90 วัน
นับแต่วนั ที่ดาเนินการทดสอบเสร็ จสิ้ น
ข้อ 26 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชาระราคา
ส่งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์ที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของสานักหักบัญชีหลักทรัพย์หรื อ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้สานักหักบัญชีหลักทรัพย์หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทบทวนและปรับปรุ ง
แผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ชกั ช้า

13

ส่วนที่ 2
การทบทวน ติดตามและตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์
ที่เกี่ยวกับการชาระราคา ส่งมอบ และ
รับฝากหลักทรัพย์
ข้อ 27 เพื่อให้การกากับดูแลเกี่ยวกับขั้นตอนหรื อกระบวนการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
กับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชาระราคา ส่ งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ให้สานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ทบทวน ติดตามและตรวจสอบขั้นตอนหรื อกระบวนการปฏิบตั ิงานของ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชาระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์ ตามแผนการตรวจสอบ
ซึ่งจัดทาตามระดับความเสี่ ยงของแต่ละองค์กร โดยผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถและมีความเป็ นอิสระ เช่น
ผูต้ รวจสอบภายในหรื อภายนอก (internal or external auditor) เป็ นต้น ทั้งนี้ ให้สานักหักบัญชี
หลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จดั ส่งรายงานผลการทบทวน ติดตามและตรวจสอบปี ละ 1 ครั้ง
พร้อมทั้งแผนการตรวจสอบซึ่งจัดทาตามระดับความเสี่ ยงของแต่ละองค์กรต่อสานักงาน ภายใน
60 วันนับแต่วนั ที่ได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการหรื อคณะทางานที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการดังกล่าว
(2) ทดสอบการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชาระราคา ส่งมอบ และรับฝาก
หลักทรัพย์ (penetration test) ให้ครบถ้วนทุกระบบงานทุก 3 ปี โดยเรี ยงลาดับความสาคัญตามผลการ
ประเมินความเสี่ ยง และรายงานผลการทดสอบดังกล่าวต่อสานักงาน ภายในไตรมาสแรกของปี ถัดจาก
ปี ที่มีการทดสอบแต่ละระบบ
ส่วนที่ 3
การรายงานการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับ
การชาระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์
(material systems change report)
__________________
ข้อ 28 เพื่อให้การกากับดูแลการประกอบธุรกิจโดยรวมของสานักหักบัญชี
หลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดาเนิ นการไปด้วยความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิ ภาพ และ
ทันต่อเหตุการณ์ ให้สานักหักบัญชี หลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รายงานการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
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ที่มีนัยสาคัญต่อระบบคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวกับการชาระราคา ส่ งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์ ต่อ
สานักงานภายในเดือนมกราคมของปี ถัดไป
ส่วนที่ 4
การบริ หารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่ ง
ผลกระทบต่อความมัน่ คงปลอดภัย
(incident management)
ข้อ 29 ในส่ วนนี้
“เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงปลอดภัย” หมายความว่า
(1) เหตุการณ์ที่ทาให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชาระราคา ส่งมอบ และ
รับฝากหลักทรัพย์ไม่สามารถดาเนินการได้ตามปกติ (system disruption and system degrade)
(2) เหตุการณ์ที่ทาให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชาระราคา ส่งมอบ และ
รับฝากหลักทรัพย์ไม่สามารถดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน สานักหักบัญชี หลักทรัพย์ หรื อ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด (system non-compliance)
(3) เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชาระราคา ส่งมอบ
และรับฝากหลักทรัพย์อนั เกิดจากการบุกรุ ก (system intrusion)
ข้อ 30 เมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจส่ งผลกระทบต่อความมัน่ คงปลอดภัยเกิดขึ้น ให้สานักหักบัญชี
หลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา พร้อมทั้งกาหนด
แนวทางการแก้ไข และรายงานเหตุการณ์ดงั กล่าวต่อผูบ้ ริ หาร รวมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องไว้ในลักษณะที่พร้อมให้สานักงานเรี ยกดูหรื อตรวจสอบได้
ข้อ 31 เพื่อให้เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงปลอดภัยได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม สานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ตอ้ งดาเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) กาหนดและดาเนินการตามแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อความมัน่ คงปลอดภัยที่กาหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(2) จัดให้มีบุคคลหรื อหน่วยงานเพื่อทาหน้าที่รับแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าว
(point of contact) และรายงานต่อผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับสานักหักบัญชีหลักทรัพย์และ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี เพื่อดาเนินการต่อไป (escalation procedure)
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ข้อ 32 ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่ งผลกระทบต่อความมัน่ คงปลอดภัยซึ่ งมี
ความร้ายแรง นอกจากต้องปฏิบตั ิตามข้อ 30 และข้อ 31 แล้ว ให้สานักหักบัญชี หลักทรัพย์และ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รายงานเหตุการณ์ดงั กล่าวต่อสานักงาน ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ เพิ่มเติมด้วย
(1) รายงานโดยทางวาจาหรื อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทนั ทีเมื่อทราบเหตุการณ์
(2) รายงานผลการตรวจสอบเหตุการณ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร (investigation report)
เมื่อเหตุการณ์น้ นั ได้รับการแก้ไขแล้วภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่คณะกรรมการหรื อคณะทางานที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการดังกล่าวได้รับรายงาน แต่ท้ งั นี้ ต้องไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่เกิด
เหตุการณ์ น้ นั
รายงานผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง (2) ต้องประกอบด้วยคาอธิบายรายละเอียด
ของเหตุการณ์ ผลกระทบต่อการดาเนินงานของสานักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ
สมาชิก รวมทั้งสาเหตุที่แท้จริ งของปั ญหา (root cause) ขั้นตอนการดาเนินการแก้ไขปัญหาและ
มาตรการป้ องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนั้นอีก
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามความในวรรคหนึ่ง คาว่า “เหตุการณ์ที่อาจส่ งผล
กระทบต่อความมัน่ คงปลอดภัยซึ่ งมีความร้ายแรง” หมายความว่า
(1) เหตุการณ์ที่ส่งผลให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชาระราคา ส่งมอบ และ
รับฝากหลักทรัพย์ไม่สามารถดาเนินการได้ตามปกติในลักษณะที่ทาให้การให้บริ การต้องหยุดชะงักลง
(2) เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชาระราคา
ส่งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์อนั เกิดจากการบุกรุ ก ซึ่งอาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือของแต่ละองค์กร
อย่างร้ายแรง
ส่วนที่ 5
การกาหนดนโยบาย การติดตามและการวิเคราะห์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ 33 เพื่อให้การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีประสิ ทธิภาพ สามารถรักษาไว้ซ่ ึงความลับ
ความถูกต้องความน่าเชื่อถือของข้อมูล และความพร้อมใช้งาน ตลอดจนการติดตามวิเคราะห์ความเสี่ ยง
ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชาระราคา ส่ งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์ได้อย่าง
เหมาะสม ให้สานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดาเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
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(1) กาหนดนโยบายและมาตรการควบคุมการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่สานักงานยอมรับได้ หรื อมาตรฐานอื่นที่สามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวและเป็ นที่ยอมรับได้ในอุตสาหกรรม ซึ่งนโยบายดังกล่าวต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผูจ้ ดั การหรื อผูด้ ารงตาแหน่งเทียบเท่าที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น โดยต้องมีการทบทวนและ
ปรับปรุ งให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั
(2) ติดตามและวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวกับ
การชาระราคา ส่ งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์โดยบันทึกและจัดเก็บหลักฐานการใช้งาน รวมถึง
เหตุการณ์ที่เกิดจากการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (log)
หมวด 7
การใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การภายนอก
ข้อ 34 การใดที่มิได้มีกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์กาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ
ให้สานักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตอ้ งดาเนินการด้วยตนเอง หากการนั้นเป็ นการกระทาด้วย
ความจาเป็ นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการประกอบธุ รกิจ ให้สานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์สามารถใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การภายนอกได้โดยต้องมัน่ ใจว่าผูใ้ ห้บริ การภายนอกสามารถปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการใช้บริ การนั้นไม่มีผลเสมือนเป็ นการไม่ประกอบธุรกิจ
ในการใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การภายนอก สานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ตอ้ งกาหนดอย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) นโยบาย ขอบเขต หรื อลักษณะงานที่จะใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การภายนอกเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรโดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็ นการทัว่ ไปหรื อเป็ นรายกรณี จากคณะกรรมการ
หรื อคณะทางานที่คณะกรรมการดังกล่าวมอบหมาย
(2) มาตรการบริ หารจัดการความเสี่ ยงในการใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การภายนอกที่
เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
(3) มาตรการตรวจสอบบริ การของผูใ้ ห้บริ การภายนอกที่มีประสิ ทธิภาพเพื่อให้
การปฏิบตั ิงานของผูใ้ ห้บริ การภายนอกเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กร
ความในวรรคสองมิให้นามาใช้บงั คับกับกรณีที่สานักหักบัญชี หลักทรัพย์และ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นบริ ษทั ที่ตลาดหลักทรัพย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้น และใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การภายนอกที่เป็ นตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
บริ ษทั ที่ตลาดหลักทรัพย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
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หมวด 8
การจัดการเรื่ องร้องเรี ยน
ข้อ 35 สานักหักบัญชี หลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้มีระบบ
การจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยนหรื อข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการชาระราคา ส่งมอบและรับฝาก
หลักทรัพย์ หรื อเกิดขึ้นจากการใช้บริ การของแต่ละองค์กรที่มีประสิ ทธิภาพ ซึ่งอย่างน้อยต้องดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีระเบียบปฏิบตั ิที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรี ยน
หรื อข้อพิพาท โดยการกาหนดระเบียบปฏิบตั ิดงั กล่าวต้องคานึงถึงการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนด้วย
(2) จัดให้มีหน่วยงานหรื อบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยน
หรื อข้อพิพาท
(3) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณาข้อร้องเรี ยนหรื อข้อพิพาท
ให้ผรู ้ ้องเรี ยนหรื อคู่พิพาททราบ
(4) จัดทารายงานสรุ ปข้อร้องเรี ยนหรื อข้อพิพาทต่อสานักงาน ทุก 6 เดือน ทั้งนี้
ในรายงานดังกล่าวต้องมีบทสรุ ปสาระสาคัญและผลการพิจารณาหรื อการดาเนิ นการของแต่ละองค์กรด้วย
หมวด 9
การให้ความเห็นชอบระเบียบหรื อข้อบังคับ
ข้อ 36 ระเบียบหรื อข้อบังคับของสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
ให้มีผลใช้บงั คับเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และในกรณี ที่ระเบียบหรื อ
ข้อบังคับดังกล่ำวอำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจหรื อประโยชน์ได้เสี ยของสมำชิก ให้สำนักหักบัญชี
หลักทรัพย์หรื อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จดั ให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกบุคคลดังกล่ำว และเสนอ
รำยงำนกำรรับฟั งควำมคิดเห็นนั้นต่อคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบ
การขอความเห็นชอบระเบียบหรื อข้อบังคับตามวรรคหนึ่ ง มิให้ใช้บงั คับกับระเบียบ
หรื อข้อบังคับดังต่อไปนี้
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(1) ระเบียบหรื อข้อบังคับที่เกี่ยวกับกำรบริ หำรงำนภำยในองค์กรของสำนักหักบัญชี
หลักทรัพย์และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
(2) ระเบียบหรื อข้อบังคับของสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ตลำดหลักทรัพย์ถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด
ของบริ ษทั นั้น และเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่กำหนดไว้ในข้อ 36/1
กำรรับฟั งควำมคิดเห็นระเบียบหรื อข้อบังคับตำมวรรคหนึ่ ง มิให้ใช้บงั คับกับ
ระเบียบหรื อข้อบังคับตำมวรรคสอง (1)
ข้อ 36/11 ให้ระเบียบหรื อข้อบังคับของสานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ตามข้อ 36 วรรคสอง (2) มีผลใช้บงั คับได้โดยไม่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน หากเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดไว้โดยครบถ้วนดังต่อไปนี้
(1) เป็ นการกาหนดหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรื อข้อบังคับของสานักหักบัญชี
หลักทรัพย์หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่มีลกั ษณะอย่างหนึ่ งอย่างใดดังนี้
(ก) การกาหนดหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรื อข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 หรื อประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติดงั กล่าว
(ข) การกาหนดหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรื อข้อบังคับ โดยยังคงสาระสาคัญ
ของระเบียบหรื อข้อบังคับที่มีผลใช้บงั คับอยูก่ ่อนแล้ว ในลักษณะที่เป็ นการจัดหมวดหมู่หรื อเนื้ อหา
หรื อแก้ไขความขาดตกบกพร่ องของระเบียบหรื อข้อบังคับนั้น
(2) ให้สานักหักบัญชีหลักทรัพย์หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จดั ส่งร่ างระเบียบหรื อ
ข้อบังคับตาม (1) ต่อสานักงาน พร้อมรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของร่ างระเบียบหรื อข้อบังคับ
(ถ้ามี) เป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทาการ ก่อนวันที่สานักหักบัญชีหลักทรัพย์หรื อศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ประสงค์จะประกาศใช้ระเบียบหรื อข้อบังคับดังกล่าว
ข้อ 37 เมื่อสานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เสนอระเบียบหรื อ
ข้อบังคับ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับตลาดทุนแล้ว คณะกรรมการกากับตลาดทุน
จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่ได้รับระเบียบหรื อข้อบังคับและเอกสาร
หลักฐานประกอบคาขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 38
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เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว หากคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ไม่แจ้งผลการพิจารณาหรื อไม่แจ้งให้มีการแก้ไขระเบียบหรื อข้อบังคับดังกล่าวไปยังสานั กหักบัญชี
หลักทรัพย์หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ถือว่าระเบียบหรื อข้อบังคับนั้นได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ข้อ 38 ในการเสนอระเบียบหรื อข้อบังคับเพื่อขอความเห็นชอบ ให้สานักหักบัญชี
หลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ยนื่ เอกสารหลักฐานประกอบการขอความเห็นชอบดังต่อไปนี้
(1) หนังสื อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ เหตุผล และความจาเป็ นในการออก
ระเบียบหรื อข้อบังคับ ดังกล่าว รวมทั้งประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนแนวทาง
ในการบังคับใช้ระเบียบหรื อข้อบังคับดังกล่าว
(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาระเบียบ
หรื อข้อบังคับดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา เช่น ระเบียบหรื อข้อบังคับของ
ต่างประเทศในเรื่ องทานองเดียวกัน เป็ นต้น และในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้ความเห็นชอบระเบียบ
หรื อข้อบังคับดังกล่าวไม่เป็ นเอกฉันท์ ให้สานักหักบัญชีหลักทรัพย์หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ระบุ
จานวนกรรมการที่ไม่เห็นด้วยพร้อมทั้งสรุ ปความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วยดังกล่าว
(3) บันทึกความเห็นของคณะอนุกรรมการของสานักหักบัญชี หลักทรัพย์หรื อ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่พิจารณากลัน่ กรองและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระเบียบหรื อข้อบังคับ ในกรณีที่มีการเสนอระเบียบหรื อข้อบังคับต่อคณะอนุกรรมการ
(4) รายงานการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกและเอกสารประกอบ พร้อมทั้ง
ความเห็นของสานักหักบัญชีหลักทรัพย์หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในเรื่ องดังกล่าว
ข้อ 39 ในกรณีที่ขอ้ เท็จจริ งและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนอาจสั่งให้สานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กาหนดระเบียบหรื อข้อบังคับ
เพิ่มเติม ยกเลิก หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรื อข้อบังคับที่มีอยูแ่ ล้ว ตลอดจนอาจสั่งให้สานักหักบัญชี
หลักทรัพย์หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดาเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนเห็นสมควร
ข้อ 40 ในกรณี ที่มีความจาเป็ น สานักหักบัญชี หลักทรัพย์และศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะออกระเบียบหรื อข้อบังคับเพื่อใช้บงั คับเป็ นการชัว่ คราวได้โดยไม่ตอ้ งดาเนินการตาม
ข้อ 36 ก็ได้
ในกรณีที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนเห็นว่า สานักหักบัญชีหลักทรัพย์หรื อศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ดาเนินการตามวรรคหนึ่งโดยไม่สุจริ ตหรื อไม่มีเหตุอนั สมควร คณะกรรมการกากับตลาด
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ทุนอาจสั่งให้สานักหักบัญชี หลักทรัพย์หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ยกเลิกหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ระเบียบหรื อข้อบังคับดังกล่าว ตลอดจนดาเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนเห็นสมควร
หมวด 10
การจัดทาและเปิ ดเผยงบการเงิน
ข้อ 41 สานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตอ้ งจัดทาและส่งงบการเงิน
ประจางวดการบัญชีสาหรับรอบปี ที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วต่อสานักงานจานวน
1 ฉบับ พร้อมทั้งดาเนิ นการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีงบดุล งบกาไรขาดทุน และรายงานของผูส้ อบบัญชีเพื่อให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ณ ที่ทาการของสานักหักบัญชี หลักทรัพย์หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี
(2) เผยแพร่ งบดุล งบกาไรขาดทุน และรายงานของผูส้ อบบัญชี โดยลงประกาศใน
หนังสื อพิมพ์รายวันแห่ งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ฉบับหรื อในเว็บไซต์ของแต่ละองค์กร ในการนี้
ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงได้ว่ามีการลงประกาศดังกล่าวแล้วต่อสานักงานด้วย
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งต้องกระทาให้แล้วเสร็จภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่งบ
การเงินได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุน้ แต่ไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี
ข้อ 42 ในการจัดทางบการเงิน สานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ต้องจัดให้มีผสู ้ อบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังนี้
(1) ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับประโยชน์จากหุ้นที่ออกโดยสานักหักบัญชี หลักทรัพย์
กรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้างของสานักหักบัญชีหลักทรัพย์น้ นั
(2) ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานให้สอบบัญชีและลงลายมือชื่อเพื่อแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั หลักทรัพย์ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี และไม่อยู่ระหว่างถูก สานักงาน
สั่งพักการทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี
สานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตอ้ งดาเนินการให้มีขอ้ กาหนด
ในสัญญาที่ทากับผูส้ อบบัญชี เกี่ยวกับการให้ความร่ วมมือกับสานักงาน ในการชี้ แจงหรื อนาส่ งข้อมูล
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี รวมทั้งในเรื่ องอื่นใดตามที่สานักงานร้องขอ
ข้อ 43 สานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตอ้ งจัดทาและเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
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ในกรณีที่การจัดทาหรื อการเปิ ดเผยข้อมูลในเรื่ องใดไม่มีมาตรฐานการบัญชีไทย
กาหนดไว้ ให้สานักหักบัญชี หลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี
ต่อไปนี้
(1) มาตรฐานการบัญชีของ International Accounting Standards Board
(2) ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานการบัญชีตาม (1) ให้ใช้มาตรฐานการบัญชีของ American
Institution of Certified Public Accountants หรื อ Financial Accounting Standards Board
ในกรณีที่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีในวรรคสอง (1) หรื อ (2) ให้สานักหักบัญชี
หลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ระบุแหล่งที่มาของมาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวด้วย
หมวด 11
การเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร
ข้อ 44 ให้สานักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เก็บรักษาข้อมูลและ
เอกสารให้เป็ นไปตามกาหนดเวลาดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจตามที่ระบุไว้ในข้อ 17 ให้เก็บรักษาไม่น้อยกว่า
10 ปี นับแต่วนั ที่ได้มาหรื อวันที่มีการดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลนั้น
(2) แผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่ องตามข้อ 22(2) ให้เก็บรักษาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
นับแต่วนั ที่มีการจัดทาแผนดังกล่าว
(3) แผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องที่แก้ไขตามข้อ 26 ให้เก็บรักษาไม่นอ้ ยกว่า
3 ปี นับแต่วนั ที่มีการแก้ไขแผนดังกล่าว
(4) หลักฐานการใช้งานรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดจากการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามข้อ 33(2) ให้เก็บรักษาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์กาหนด
(5) หลักฐานการตรวจสอบผูใ้ ห้บริ การภายนอกตามข้อ 34 วรรคสอง(3) และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การภายนอก ให้เก็บรักษาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี นับแต่วนั ที่
มีการดาเนิ นการนั้น
(6) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรี ยนหรื อข้อพิพาท และผลการพิจารณา
ตามข้อ 35(4) ให้เก็บรักษาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี นับแต่วนั ที่มีขอ้ ยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยนหรื อข้อพิพาทนั้น
ในการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการกากับตลาดทุนมีอานาจ
สั่งการเป็ นประการอื่นได้ตามที่เห็นสมควร
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การจัดเก็บข้อมูล เอกสารและหลักฐานตามข้อกาหนดในวรรคหนึ่ง ให้สานักหักบัญชี
หลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จดั เก็บไว้ในลักษณะที่พร้อมให้สานักงานเรี ยกดู หรื อตรวจสอบได้
หมวด 12
ข้อกาหนดเพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของการประกอบธุรกิจ
ส่วนที่ 1
ข้อกาหนดเพิ่มเติมสาหรับการประกอบการเป็ น
สานักหักบัญชีหลักทรัพย์
ข้อ 45 ในการให้บริ การระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ สานักหักบัญชี
หลักทรัพย์ตอ้ งมีระบบที่สามารถให้ความมัน่ ใจว่าจะมีการปฏิบตั ิการชาระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์ตามสัญญาซื้ อขายหลักทรัพย์ โดยสานักหักบัญชี หลักทรัพย์ตอ้ งเข้าผูกพันหรื อแทนที่เป็ น
คู่สัญญากับผูซ้ ้ื อและผูข้ ายหลักทรัพย์ในทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายให้แก่
สานักหักบัญชีหลักทรัพย์ภายหลังจากที่เกิดรายการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และสานักหักบัญชี
หลักทรัพย์หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องจะยกเลิก แก้ไข หรื อเปลี่ยนแปลงรายการมิได้
ข้อ 46 สานักหักบัญชีหลักทรัพย์ตอ้ งกาหนดระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ
การชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ชดั เจน เพื่อให้การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์เป็ นไปอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ โดยอย่างน้อยต้องมีการดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) ประมวลผลการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อแจ้งยอดสุ ทธิของการชาระราคาและ
ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่สมาชิก
(2) กาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
รวมทั้งกาหนดจุดเวลาเพื่อการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ถือว่าเป็ นที่สุด (finality of
settlement) ในข้อบังคับอย่างชัดเจน
(3) กาหนดขั้นตอนและวิธีดาเนินการเมื่อสมาชิกมีการผิดนัดชาระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์ให้ชดั เจน เพื่อให้สามารถจัดการเมื่อเกิดเหตุผิดนัดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและทันเวลา โดยมีการ
เปิ ดเผยขั้นตอนและวิธีการดาเนินการดังกล่าวเป็ นการทัว่ ไป รวมทั้งทดสอบร่ วมกับสมาชิกและผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง และทบทวนขั้นตอนและวิธีดาเนิ นการกรณี สมาชิกผิดนัด (default procedure) อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง
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(4) ในกรณี ที่มีการชาระราคาผ่านธนาคารพาณิ ชย์ สานักหักบัญชี หลักทรัพย์ตอ้ ง
กาหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ธนาคารพาณิชย์ที่เหมาะสม และมีประสิ ทธิภาพ โดยต้องมีมาตรการ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น
(5) มีระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบ delivery versus payment (DVP)
ข้อ 47 สานักหักบัญชีหลักทรัพย์ตอ้ งมีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิกที่โปร่ งใสและ
เป็ นธรรม โดยการกาหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าวต้องคานึงถึงความเหมาะสม ฐานะทางการเงิน
และระบบการบริ หารความเสี่ ยงของผูส้ มัครเป็ นสมาชิกเป็ นสาคัญ
ข้อ 48 เพื่อให้การดาเนินงานของสมาชิกเป็ นไปตามระเบียบหรื อข้อบังคับ
สานักหักบัญชีหลักทรัพย์ตอ้ งดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีระเบียบหรื อข้อบังคับที่ใช้บงั คับกับสมาชิก
(2) จัดให้มีมาตรการในการกากับดูแลให้สมาชิกปฏิบตั ิตามระเบียบหรื อข้อบังคับ
(3) จัดให้มีมาตรการดาเนินการกับสมาชิกที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบหรื อ
ข้อบังคับ
(4) ประเมินผลการปฏิบตั ิตามระเบียบหรื อข้อบังคับของสมาชิกในช่วงเวลาที่เหมาะสม
(5) จัดทารายงานการประเมินผลและการดาเนินการต่อสมาชิกที่ฝ่าฝื นระเบียบหรื อ
ข้อบังคับ แล้วจัดส่งให้สานักงานเพื่อทราบ
ข้อ 49 สานักหักบัญชีหลักทรัพย์ตอ้ งมีระบบกากับตรวจสอบฐานะทางการเงินและ
ความเสี่ ยงโดยรวมของสมาชิกโดยอย่างน้อยต้องมีการประเมินและติดตามฐานะทางการเงิน
ความมัน่ คงทางการเงิน และระบบการบริ หารความเสี่ ยงของสมาชิกอย่างสม่าเสมอ และมีมาตรการ
ดาเนินการเพื่อให้มนั่ ใจว่าฐานะทางการเงินและระบบการบริ หารความเสี่ ยงของสมาชิกเป็ นไปตาม
ระเบียบหรื อข้อบังคับของสานักหักบัญชีหลักทรัพย์
ข้อ 50 ในกรณีที่สานักหักบัญชีหลักทรัพย์ลงทุนหรื อฝากทรัพย์สินไว้กบั ธนาคาร
พาณิชย์ท้ งั ในและต่างประเทศ สานักหักบัญชี หลักทรัพย์ตอ้ งมีการประเมินความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการใช้บริ การจากธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ในและต่างประเทศดังกล่าว เพื่อให้มน่ั ใจว่าธนาคารพาณิ ชย์
ทั้งในและต่างประเทศ มีกระบวนการเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีประสิ ทธิภาพ มีความสามารถชาระหนี้
เมื่อทวงถาม และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลขององค์กรที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ การลงทุนและฝากทรัพย์สิน
ดังกล่าวต้องไม่กระจุกตัวในธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ในและต่างประเทศแห่งใดแห่งหนึ่งมากเกินควร
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ข้อ 51 ในการดูแลรักษาทรัพย์สินที่ได้รับมาหรื อมีไว้เพื่อสมาชิก สานักหักบัญชี
หลักทรัพย์ตอ้ งดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทาและเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินที่ได้รับมาหรื อมีไว้เพื่อสมาชิ กแยกจากของสานัก
หักบัญชี หลักทรัพย์ โดยให้ดาเนิ นการแยกเป็ นบัญชี ของสมาชิกแต่ละราย รวมทั้งจัดทาและเก็บ
รักษาบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าแยกจากบัญชีทรัพย์สินของสมาชิกให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั
(2) จัดเก็บทรัพย์สินที่ได้รับมาหรื อมีไว้เพื่อสมาชิกให้มีความปลอดภัย มัน่ คง และ
มีรายการและจานวนตรงตามที่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินตาม (1)
(3) จัดเก็บทรัพย์สินที่ได้รับมาหรื อมีไว้เพื่อสมาชิกแยกจากทรัพย์สินของสานักหักบัญชี
หลักทรัพย์ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้วา่ เป็ นทรัพย์สินที่ได้รับมาหรื อมีไว้เพื่อสมาชิกโดยปราศจาก
เหตุสงสัย
(4) รายงานการดูแลรักษาทรัพย์สินดังกล่าวให้สมาชิกทราบภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม
ให้สานักหักบัญชีหลักทรัพย์กาหนดกฎเกณฑ์สาหรับการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 52 ในการดูแลรักษาทรัพย์สินที่ได้รับมาหรื อมีไว้เพื่อสมาชิก สานักหักบัญชี
หลักทรัพย์จะใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การภายนอกมิได้
ในกรณีที่สานักหักบัญชีหลักทรัพย์ได้ปฏิบตั ิตามวิธีการที่กาหนดดังต่อไปนี้ มิให้ถือว่า
เป็ นการใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การภายนอกและให้ถือว่าเป็ นการแยกทรัพย์สินตามข้อ 51(3)
(1) ในกรณีที่เป็ นทรัพย์สินประเภทเงิน ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) จัดเก็บโดยการฝากไว้กบั ธนาคารพาณิชย์หรื อธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น หรื อลงทุนตามกรอบหรื อนโยบายการลงทุนที่สานักหักบัญชี หลักทรัพย์กาหนดขึ้น
โดยในการกาหนดกรอบหรื อนโยบายการลงทุนดังกล่าวต้องคานึงถึงสภาพคล่อง ความเสี่ ยงในการลงทุน
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเสถียรภาพของระบบการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
(ข) ในกรณีที่เป็ นการลงทุน ให้รายงานกรอบหรื อนโยบายการลงทุนที่กาหนด
ตาม (ก) รวมทั้งในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อสานักงานโดยไม่ชกั ช้า พร้อมทั้งต้องเปิ ดเผยให้
สมาชิกทราบด้วย
(ค) ระบุวตั ถุประสงค์การจัดเก็บอย่างชัดเจน พร้อมทั้งแสดงว่าการฝากหรื อ
ลงทุนดังกล่าวเป็ นการดาเนินการโดยสานักหักบัญชี หลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตาม
มาตรา 223/3
(2) ในกรณีที่เป็ นทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์ ให้จดั เก็บโดยฝากไว้ที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์หรื อธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระบุวตั ถุประสงค์การจัดเก็บอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง
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แสดงว่าการฝากหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นการดาเนินการโดยสานักหักบัญชี หลักทรัพย์เพื่อประโยชน์
ในการปฏิบตั ิตามมาตรา 223/3
(3) ในกรณีที่เป็ นทรัพย์สินอื่น ให้เก็บโดยมีเอกสารหลักฐานที่สามารถชี้เฉพาะได้วา่
ทรัพย์สินนั้นเป็ นทรัพย์สินของสมาชิก หรื อลูกค้าของสมาชิกโดยปราศจากเหตุสงสัย
ข้อ 53 ในการดาเนินการตามข้อ 51 และข้อ 52 ให้สานักหักบัญชีหลักทรัพย์
ตรวจสอบและดูแลให้พนักงานปฏิบตั ิตามประกาศและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องซึ่ งสานักหักบัญชี
หลักทรัพย์กาหนดขึ้นโดยเคร่ งครัด ทั้งนี้ หากปรากฏต่อสานักงานว่าสานักหักบัญชี หลักทรัพย์
แห่งใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามประกาศหรื อกฎเกณฑ์ที่สานักหักบัญชี หลักทรัพย์กาหนดขึ้น
หรื อดาเนิ นการที่ไม่เหมาะสมในการประกอบการเป็ นสานักหักบัญชี หลักทรัพย์ สานักงานอาจสั่งให้
สานักหักบัญชี หลักทรัพย์แห่ งนั้นดาเนิ นการให้เป็ นไปตามประกาศและกฎเกณฑ์ดงั กล่าว หรื อ
ดาเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรได้
ส่วนที่ 2
ข้อกาหนดเพิม่ เติมสาหรับการประกอบการเป็ น
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ข้อ 54 เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและรักษาความน่าเชื่อถือ ความโปร่ งใสและความเสมอภาค
ในการให้บริ การเป็ นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ระเบียบหรื อข้อบังคับของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในเรื่ อง
ดังต่อไปนี้ ตอ้ งไม่มีขอ้ กาหนดที่เป็ นการจากัด ขัดขวางหรื อลิดรอนสิ ทธิ ของสมาชิกหรื อจากัด
การให้บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(1) หลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รับฝาก หรื อบุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
อนุญาตให้เป็ นสมาชิก
(2) การให้บริ การฝาก ถอน และโอนหลักทรัพย์ หรื อบริ การอื่นใดที่เกี่ยวกับการให้บริ การ
ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(3) อัตราค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าปรับที่เกี่ยวกับการให้บริ การของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์
(4) การดาเนิ นการกับ สมาชิ ก ที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบหรื อข้อบังคับ
ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ข้อ 55 ในการให้บริ การเป็ นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้
มีระบบงานดังต่อไปนี้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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(1) ระบบงานด้านการรับฝาก ถอน และโอนหลักทรัพย์ และระบบงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็ นจริ งและเป็ นปัจจุบนั รวมทั้ง
สามารถนาไปใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
(2) ระบบการจัดการ รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และเรี ยกดูขอ้ มูลเกี่ยวกับ
การรับฝาก ถอน และโอนหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับการให้บริ การในงานศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ ระบบสารองข้อมูลไว้ใช้ทดแทนในกรณี ที่ไม่สามารถนาข้อมูลนั้นมาใช้ได้
(3) ระบบการรายงานข้อมูลหลักทรัพย์ เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้ตรวจสอบข้อมูล
หลักทรัพย์คงเหลือประจาวันในบัญชีฝากหลักทรัพย์และความถูกต้องในการทารายการของสมาชิก
(4) ระบบตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่าบุคคลที่สั่งให้ดาเนิ นการเกี่ยวกับหลักทรัพย์
ในบัญชีของสมาชิกเป็ นสมาชิกหรื อบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากสมาชิก
ข้อ 56 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้มีสัญญากับสมาชิกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
โดยต้องกาหนดขอบเขตและเงื่อนไขในการให้บริ การรับฝากหลักทรัพย์อย่างชัดเจน
ข้อ 57 การโอนหลักทรัพย์จากบัญชีสมาชิกรายหนึ่งไปยังบัญชีของสมาชิกอีกรายหนึ่ง
หรื อภายในบัญชี สมาชิกรายเดียวกัน โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ประกอบการโดยตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 224 จะกระทาได้ต่อเมื่ อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์น้ นั ได้รับคาร้ องขอจากสมาชิ ก หรื อเมื่อ
สานักหักบัญชีหลักทรัพย์ได้แจ้งรายการการส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิกที่ได้ซ้ือขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละสิ้ นวัน ทั้งนี้ ให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดาเนิ นการโอนหลักทรัพย์ให้เป็ นไป
ตามระเบียบหรื อข้อบังคับที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด และเมื่อมีการบันทึกบัญชีการโอน
หลักทรัพย์ตามระเบียบหรื อข้อบังคับดังกล่าวแล้ว ให้การโอนหลักทรัพย์ดงั กล่าวมีผลสมบูรณ์ตาม
กฎหมาย
ในกรณีที่เป็ นการโอนหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิกที่ได้ซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
ตามวรรคหนึ่ง ให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดาเนินการโอนหลักทรัพย์เมื่อได้รับแจ้งยืนยันการชาระราคา
หลักทรัพย์จากสานักหักบัญชีหลักทรัพย์ และเมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์บนั ทึกบัญชีการโอนหลักทรัพย์
แล้ว ให้ถือว่าการโอนหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นที่สุด (finality of settlement) โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องจะยกเลิก แก้ไข หรื อเปลี่ยนแปลงรายการมิได้
ข้อ 58 ในกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ลงทุนหรื อฝากทรัพย์สินไว้กบั ธนาคารพาณิชย์
ทั้งในและต่างประเทศ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตอ้ งมีการประเมินความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริ การ
จากธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ในและต่างประเทศดังกล่าว เพื่อให้มนั่ ใจว่าธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ในและ
ต่างประเทศมี กระบวนการเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีประสิ ทธิภาพ มีความสามารถชาระหนี้เมื่อทวงถาม
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และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลขององค์กรที่น่าเชื่อถือ และ ทั้งนี้ การลงทุนและฝากทรัพย์สินดังกล่าวต้อง
ไม่กระจุกตัวในธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ในและต่างประเทศแห่งใดแห่งหนึ่งมากเกินควร
หมวด 13
บทเฉพาะกาล
ข้อ 59 ให้บรรดาประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ คาสั่ง และหนังสื อเวียน ที่ออก หรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทด. 94/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการเป็ นสานักหักบัญชี และ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทด. 97/2552 เรื่ อง การดูแลรักษาทรัพย์สินที่สานักหักบัญชีได้รับมาหรื อมีไว้เพื่อสมาชิก ลงวันที่
28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งใช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับ ยังคงใช้บงั คับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คาสั่ง และหนังสื อเวียน
ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ใช้บงั คับ
ข้อ 60 ในกรณี ท่ีมีประกาศฉบับอื่นอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทด. 94/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการเป็ นสานักหักบัญชี และ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทด. 97/2552 เรื่ อง การดูแลรักษาทรัพย์สินที่สานักหักบัญชีได้รับมาหรื อมีไว้เพื่อสมาชิก
ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ให้ การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2559
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