
  

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กธ. 17/2560 

เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและ 

การออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสาํนกัหักบญัชีหลกัทรัพย ์

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และการใหบ้ริการเป็นนายทะเบียน 

หลกัทรัพย ์ตามโครงการทดสอบและพฒันานวตักรรม 

เพื่อสนบัสนุนการใหบ้ริการเก่ียวกบัตลาดทุน 

(ฉบบัประมวล) 

_______________________ 

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 

และมาตรา 222 ประกอบกบัมาตรา 206 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี   

   ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการส้ินสุดลง  

ของใบอนุญาตตามโครงการทดสอบดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ใบอนุญาตประกอบการเป็นสาํนกัหกับญัชีหลกัทรัพย ์

  (2)   ใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ 

   (3)  ใบอนุญาตการใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์

   ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 

  “ใบอนุญาต”  หมายความวา่   ใบอนุญาตประกอบการเป็นสาํนกัหกับญัชีหลกัทรัพย ์

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์หรือการใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ตามโครงการทดสอบ แลว้แต่กรณี 

   “โครงการทดสอบ”  หมายความวา่   โครงการทดสอบและพฒันานวตักรรม 

เพื่อสนบัสนุนการใหบ้ริการเก่ียวกบัตลาดทุน (Regulatory Sandbox) 

 ขอ้ 3   ในการเขา้ร่วมโครงการทดสอบ ใหบุ้คคลท่ีมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ีท่ีประสงค ์

จะขอรับใบอนุญาต ยืน่คาํขอรับใบอนุญาตตามแบบคาํขอรับใบอนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐาน

ประกอบคาํขอรับใบอนุญาตตามท่ีระบุในคู่มือสาํหรับประชาชนต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามขั้นตอน

และวิธีการท่ีระบใุนคู่มือสาํหรับประชาชน 

ร่างประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีผา่น 

การพิจารณาของฝ่ายพณ. 2 แลว้เมื่อ 

วนัท่ี 2 มีนาคม 2560 

ผา่นทาง CDSD เลขท่ี    คร้ังท่ี 1 
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 (1)0

1  เป็นบริษทัจาํกัด บริษทัมหาชนจาํกัด ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าด้วย 

ธุรกิจสถาบนัการเงิน ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือนิติบุคคล 

ท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 

 (2)  มีการนาํนวตักรรมมาใชใ้นการประกอบการ (innovative financial services)  

ซ่ึงสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาการใหบ้ริการในตลาดทุนไทย หรือเป็นประโยชน์ 

ต่อผูล้งทุนไทยหรือตลาดทุนไทย 

  (3)  มีความพร้อมในการเขา้ร่วมโครงการทดสอบในเร่ืองดงัน้ี 

 (ก)  มีเงินทุน ระบบงาน และบุคลากร ท่ีสามารถรองรับการประกอบการ

ตลอดเวลาท่ีเขา้ร่วมโครงการทดสอบไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 (ข)  มีการประเมินความเส่ียงและการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น 

จากการประกอบการ 

 (ค)  มีกระบวนการติดต่อและใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ โดยมีรายละเอียดครอบคลุม

การดาํเนินการในส่วนของการเป็นสาํนกัหกับญัชีหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์หรือนายทะเบียน

หลกัทรัพย ์ตามโครงการทดสอบ แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี ตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับ

ตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการสาํหรับสาํนักหักบญัชีหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพยแ์ละนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ตามโครงการทดสอบและพฒันานวตักรรมเพื่อสนบัสนุน 

การใหบ้ริการเก่ียวกบัตลาดทุน  

 (ง)  มีแผนการรายงานผลการทดสอบและความคืบหนา้ในการประกอบการ 

ใหส้าํนกังานทราบอยา่งต่อเน่ือง 

 (จ)  มีแผนการรองรับการออกจากโครงการทดสอบ (exit strategy) ท่ีชดัเจน  

เม่ือครบกาํหนดระยะเวลาการเขา้ร่วมโครงการทดสอบหรือตอ้งออกจากโครงการทดสอบก่อนครบ

กาํหนดระยะเวลา 

 (4)  มีการกาํหนดขอบเขตการประกอบการในวงจาํกดัเพื่อลดผลกระทบหรือ 

ความเสียหายอยา่งมีนยัสาํคญัต่อผูล้งทุนหรือตลาดทุนในวงกวา้ง เช่น จาํกดัประเภทหรือจาํนวน 

ของผูใ้ชบ้ริการ เป็นตน้ 

 (5)  มีการกาํหนดระยะเวลาในการเขา้ร่วมโครงการทดสอบไม่เกิน 1 ปีนบัแต่ 

วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

 (6)  มีผลการศึกษาหรือผลการวิจยัท่ีแสดงถึงความเป็นไปไดใ้นการนาํนวตักรรม 

มาใชใ้นการประกอบการ 

 
1 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 23/2562  เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 

ในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสาํนกัหกับญัชีหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และการให้บริการเป็น

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ตามโครงการทดสอบและพฒันานวตักรรมเพ่ือสนบัสนุนการให้บริการเก่ียวกบัตลาดทุน  (ฉบบัท่ี  2) ลงวนัท่ี  

12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (มีผลใชบ้งัคบัเมื่อวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) 
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 (7)  ไม่มีประวติัวา่เคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขเก่ียวกบั 

การเขา้ร่วมโครงการทดสอบมาก่อน 

 (8)1  ในกรณีท่ีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์ 

ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่จะไม่คิดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอ่ืนจากการประกอบการเป็น

สาํนกัหักบญัชีหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์หรือการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์

จากผูใ้ชบ้ริการตลอดระยะเวลาท่ีเขา้ร่วมโครงการทดสอบ 

  ขอ้ 4   ให้สาํนกังานดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูข้อรับใบอนุญาตและ 

เสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาอนุญาต โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จ

ภายใน 180 วนันบัแต่วนัท่ีสาํนกังานไดรั้บคาํขอ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอท่ีถูกตอ้ง

ครบถว้นตามคูมื่อสาํหรับประชาชน 

  ใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีกาํหนดในคู่มือสาํหรับประชาชน  ทั้งน้ี 

ใบอนุญาตดงักล่าวใหมี้ระยะเวลาส้ินสุดไมเ่กิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะขอขยายระยะเวลาการประกอบการออกไป  

ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตยืน่คาํขอ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอท่ีถูกตอ้งครบถว้นตาม 

คู่มือสาํหรับประชาชนต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยืน่ผา่นสาํนกังานก่อนใบอนุญาตส้ินสุดลง 

ไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุไวใ้นคู่มือสาํหรับประชาชน 

  คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาคาํขอขยายระยะเวลาตามวรรคสามใหแ้ลว้เสร็จ 

ภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีสาํนกังานไดรั้บคาํขอ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอท่ีถูกตอ้ง

ครบถว้นตามคู่มือสาํหรับประชาชน 

 ขอ้ 5   ใบอนุญาตส้ินสุดลงเม่ือเป็นไปตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 (1)  ครบกาํหนดระยะเวลาตามท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตตามขอ้ 4 วรรคสอง หรือ 

ตามท่ีไดรั้บอนุญาตใหข้ยายระยะเวลาออกไปตามขอ้ 4 วรรคส่ี แลว้แต่กรณี 

 (2)  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตยติุการประกอบการก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการเขา้ร่วม

โครงการทดสอบโดยไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามขอ้ 6 

 (3)  คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามขอ้ 8 

 ขอ้ 6   ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะขอยติุการประกอบการก่อนครบกาํหนด

ระยะเวลาการเขา้ร่วมโครงการทดสอบ ใหบุ้คคลดงักล่าวยื่นคาํขออนุญาตยติุการประกอบการ  พร้อมทั้ง

เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือสาํหรับประชาชนต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
1 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 23/2562  เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 

ในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสาํนกัหกับญัชีหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และการให้บริการเป็น

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ตามโครงการทดสอบและพฒันานวตักรรมเพ่ือสนบัสนุนการให้บริการเก่ียวกบัตลาดทุน  (ฉบบัท่ี  2) ลงวนัท่ี  

12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (มีผลใชบ้งัคบัเมื่อวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) 
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โดยยืน่ผา่นสาํนกังานก่อนยติุการประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุไว้

ในคู่มือสาํหรับประชาชน 

 คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาคาํขอตามวรรคหน่ึงใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนันบัแต่

วนัท่ีสาํนกังานไดรั้บคาํขอ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือสาํหรับ

ประชาชน 

 ขอ้ 7   ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไม่สามารถดาํรงคุณสมบติัตามท่ีไดแ้สดงไว ้

ตามขอ้ 3(3) หรือ (4) ใหส้าํนกังานมีอาํนาจสั่งใหบุ้คคลดงักล่าวดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

ภายในระยะเวลาท่ีสาํนกังานกาํหนด 

 ขอ้ 8   คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือ 

 (1)  มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่การประกอบการไม่สามารถแกไ้ขปัญหาหรือพฒันา 

การใหบ้ริการในตลาดทนุไทยหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนไทยหรือตลาดทุนไทย 

ตามท่ีไดแ้สดงไวใ้นขอ้ 3(2) 

 (2)  มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่นวตักรรมท่ีนาํมาใชใ้นการประกอบการอาจก่อใหเ้กิด

ผลกระทบหรือความเสียหายอยา่งมีนยัสาํคญัต่อผูล้งทุนหรือตลาดทุนในวงกวา้ง 

 (3)  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไม่สามารถดาํรงคุณสมบติัท่ีแสดงไวใ้นขอ้ 3 

 (4)  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑส์าํหรับการประกอบการ 

เป็นสาํนกัหกับญัชีหลกัทรัพย ์ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์หรือนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ตามโครงการ

ทดสอบ แลว้แต่กรณี ท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  

และวิธีการสาํหรับสาํนกัหกับญัชีหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ 

ตามโครงการทดสอบและพฒันานวตักรรมเพื่อสนบัสนุนการใหบ้ริการเก่ียวกบัตลาดทุน 

 (5)  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งของสาํนกังานตามขอ้ 7 

 ใหส้าํนกังานแจง้คาํสั่งตามวรรคหน่ึงใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตทราบเป็นหนงัสือ 

   ขอ้ 9   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป  

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2560  

 

 

 (นายวรวิทย ์ จาํปีรัตน์) 

 ประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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