
  
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สธ. 30/2561 
เร่ือง  หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการน าเทคโนโลย ี

เพื่อการติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้มาใช ้
ในการประกอบธุรกิจ 

    

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 5(1) ประกอบกบัขอ้ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี  
6 กนัยายน พ.ศ. 2556  ขอ้ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง 
มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556  
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 51/2558  เร่ือง มาตรฐานการประกอบ
ธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ขอ้ 12(2) (3) (3/1) (5) 
(6) และ (11) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัที่ 6 กนัยายน พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 6/2560  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน 
ระบบงาน และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  ส านกังานออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี   

ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
“เทคโนโลยเีพื่อการติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้”  หมายความวา่   เทคโนโลยท่ีีเกิด

จากการใชอ้ลักอริทึม (algorithm) หรือวิธีการอ่ืนใดในท านองเดียวกนั เพื่อการวิเคราะห์ แนะน า หรือ
ตดัสินใจในการลงทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ ไม่วา่ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  

“อลักอริทึม” (algorithm)  หมายความวา่   ขั้นตอนและวิธีการในการประมวลผล 
เพื่อหาผลลพัธ์ท่ีชดัเจนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ หรือวิธีการอ่ืนใดในท านองเดียวกนั  

“ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
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และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี  
6 กนัยายน พ.ศ. 2556  

ค าวา่ “ผูจ้ดัการกองทุน” และ “นกัวิเคราะห์การลงทุน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบั 
บทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
บุคคลในธุรกิจตลาดทุน 

ขอ้ 2   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัผูป้ระกอบธุรกิจท่ีน าเทคโนโลยเีพื่อการติดต่อและ
ให้บริการแก่ลูกคา้มาใช ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและความสามารถในการแข่งขนั 
ของผูป้ระกอบธุรกิจ อนัเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดมาตรฐานและคุณภาพในการประกอบธุรกิจท่ีค านึงถึง
ประโยชน์สุงสุดของลูกคา้เป็นส าคญั  

ขอ้ 3   ขอ้ก าหนดในรายละเอียดตามประกาศน้ี ก าหนดขึ้นเพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ
ปฏิบติัเพิ่มเติมตามประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

(1)  โครงสร้างองคก์ร บทบาท อ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคลากรท่ีชดัเจน  

(2)  ระบบงานท่ีสามารถรองรับการประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
(3)  ระบบงานในการติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้  
(4)  ระบบตรวจสอบและควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  
(5)  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  

ขอ้ 4   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านกังานอาจพิจารณาผ่อนผนัให้ 
ผูป้ระกอบธุรกิจไม่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในรายละเอียดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามประกาศน้ีเป็น 
การเฉพาะรายหรือเป็นการชัว่คราวได ้ ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนดเง่ือนไขใหผู้ป้ระกอบธุรกิจท่ีไดรั้บ
ผอ่นผนัตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

ขอ้ 5   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหมี้บุคคลท่ีรับผิดชอบในการน าเทคโนโลยเีพื่อ 
การติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้มาใชใ้นการประกอบธุรกิจดงัต่อไปน้ี 

(1)  คณะกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงตามขอ้ 6 
(2)  บุคคลท่ีรับผิดชอบในการจดัการและดูแลเทคโนโลยเีพื่อการติดต่อและใหบ้ริการ

แก่ลูกคา้ (designated person) ตามขอ้ 7 
(3)  บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้

ตามขอ้ 8 



3 

 

ขอ้ 6   คณะกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(1)  ตระหนกัรู้และอนุมติันโยบายในการน าเทคโนโลยเีพื่อการติดต่อและใหบ้ริการ

แก่ลูกคา้มาใช ้ 
(2)  ก าหนดบุคคลและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  
(3)  ติดตามตรวจสอบการจดัการเทคโนโลย ี 
(4)  ประเมินภาพรวมและความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากเทคโนโลย ี 
เพื่อประโยชน์ตามในวรรคหน่ึง ค าวา่ “ผูบ้ริหารระดบัสูง”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการ  

รองผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัต าแหน่งขา้งตน้ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน  

ขอ้ 7   บุคคลท่ีผูป้ระกอบธุรกิจมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการจดัการและดูแล
เทคโนโลยเีพื่อการติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้และความเขา้ใจในอลักอริทึม 
ท่ีน ามาใชโ้ดยอยา่งนอ้ยตอ้งเขา้ใจถึงความสมเหตุสมผล (rationale) ความเส่ียงและการท างานพื้นฐาน (rules) 
ของอลักอริทึม และมีจ านวนท่ีเพียงพอและสอดคลอ้งกบัการประกอบธุรกิจ  ทั้งน้ี บุคคลดงักล่าวตอ้งมี
หนา้ท่ีอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1)  ตรวจสอบและประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการน าอลักอริทึมมาใช ้และ
ด าเนินการแกไ้ขเพื่อลดความเส่ียงดงักล่าวไดโ้ดยไม่ชกัชา้  

(2)  ประเมินความเหมาะสมในการน าอลักอริทึมมาใช้  

ขอ้ 8   บุคคลท่ีผูป้ระกอบธุรกิจมอบหมายให้มีส่วนร่วมในการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อ
การติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ หรือคดัเลือกผูรั้บด าเนินการในงานเฉพาะทางเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เทคโนโลยดีงักล่าว ตอ้งเป็นผูจ้ดัการกองทุน นกัวิเคราะห์การลงทุน หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความรู้ความสามารถ
เทียบเท่ากบับุคคลดงักล่าว 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปน้ี 
(1) กรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริการออกแบบการลงทุนซ่ึงไม่มีการรับบริหารจดัการ

ทรัพยสิ์นของลูกคา้ และจดัให้มีบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการก าหนดกระบวนการและปัจจยัในการคดัเลือก
ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อรองรับการลงทุนตามแผนจดัสรรการลงทุนและ 
การติดตามและปรับปรุงการลงทุนตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการใหบ้ริการออกแบบการลงทุน  

(2) กรณีท่ีมีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นประกาศฉบบัอ่ืนใดไวเ้ป็นการเฉพาะ  
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ขอ้ 9   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี เพื่อใหลู้กคา้สามารถเขา้ใจ 
ในรายละเอียดไดโ้ดยผา่นช่องทางในการติดต่อส่ือสารต่าง ๆ หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 

(1)  ขอบเขตและขอ้จ ากดัของการใหบ้ริการทางการเงินแก่ลูกคา้อยา่งสมเหตุสมผล  
(2)  สมมติฐานของอลักอริทึมอยา่งสมเหตุสมผล 
(3)  การเปล่ียนแปลงขอ้มูลตาม (1) และ (2) อยา่งมีนยัส าคญั 
(4)  การด าเนินการในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีผิดปกติอยา่งมีนยัส าคญัจนท าให้

เทคโนโลยทีางการเงินเพื่อการติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ตอ้งหยดุชะงกัลง 

ขอ้ 10   เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การใหบ้ริการผา่นเทคโนโลยเีพื่อการติดต่อและใหบ้ริการ 
แก่ลูกคา้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหมี้ระบบควบคุมและสอบทานการท างาน 
ของเทคโนโลยดีงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ โดยตอ้งด าเนินการทดสอบ ทบทวนและปรับปรุงการท างาน
ของอลักอริทึมหรือวิธีการอ่ืนใดในท านองเดียวกนั  

ขอ้ 11   ในการน าเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อและให้บริการแก่ลูกคา้มาใชใ้น 
การประกอบธุรกิจ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจท่ีมีการน าเทคโนโลยดีงักล่าวมาใชอ้ยูแ่ลว้ก่อนวนัท่ีประกาศน้ี 
มีผลใชบ้งัคบั ปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ีภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั 

ขอ้ 12   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป  

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 
 
 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์


