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กรรมการผูจัดการ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอรม จำกัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ กลต.นธ.(ว) 35/2565 เรื่อง การจัดทำ Standard Data Format ของชุดขอมูล single
form และแนวทางจัดการและโอนยายขอมูลระหวางผูประกอบธุรกิจ
ตามที ่ ประกาศแนวปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ นป. 4/2563 เรื ่ อง แบบฟอร มมาตรฐาน (single form)
สำหรับการทำธุรกรรมในตลาดทุน ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ไดกำหนดชุดขอมูล (data set) ขั้นต่ำ
สำหรั บการเป ดบั ญชี ให เป นมาตรฐานเดียวกั นในการทำธุ รกรรมในตลาดทุน ซึ ่งมีผลใชบ ังคับเมื่อวันที่
1 กรกฎาคม 2564 โดย single form นี้ จะชวยอำนวยความสะดวกแกลูกคา ลดภาระในการกรอกขอมูลซ้ำ
เพื่อเปดบั ญชี ใหม และในกรณี ที่ล ู กค าไดแจงความประสงคจะขอใหผ ูประกอบธุรกิ จสงแฟมขอมู ลหรื อ
ชุดขอมูลดังกลาวไปยังผูประกอบธุรกิจรายอื่น ใหผูประกอบธุรกิจดำเนินการตามความประสงคดังกล าว
โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล อยางไรก็ดี เนื่องจากมีผูประกอบธุรกิจ
ใหความเห็นวา ควรมีการตกลงรวมกันถึง standard data format ของชุดขอมูล single form เพื่อใหการ
รั บ -ส ง ข อมู ลระหว างกั นทำได ส ะดวกรวดเร็ ว ผ านระบบอิ เล็ กทรอนิ กส ลดภาระการ re-key ข อมู ล
ของเจาหนาที่ซึ่งตองใชเวลาและอาจเกิดขอผิดพลาด นั้น
สำนั กงานคณะกรรมการกำกั บหลั กทรัพย และตลาดหลักทรัพย (“สำนั กงาน ก.ล.ต.”)
จึงไดจัดตั้งโครงการจัดทำ Standard Data Format ของชุดขอมูล single form และแนวทางจัดการ
และโอนย า ยข อ มู ล ระหว า งผู  ป ระกอบธุ ร กิ จ โดยได จ ั ดตั ้ ง คณะทำงานใหญ แ ละคณะทำงานย อ ย
ที่ประกอบดวยผูเกี่ยวของทั้งหมด กลาวคือ ผูแทนจากสมาคมผูประกอบธุรกิจที่ตองใช single form ทุกแหง
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ไดแก สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ
สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ สมาคมประกันชีวิตไทย ชมรมบริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน
บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอรม จำกัด และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด โดยไดมี
การจัดประชุมหารือเพื่อรวมกันกำหนด standard data format และรายละเอียดที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2564 และดำเนินการแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2565 ทั้งนี้ ที่ประชุมไดมีขอสรุปวา
ให ผ ู  ประกอบธุ รกิ จไปจั ดเตรี ยมระบบใหแลวเสร็จ และเริ่มมีการสงขอมูลตาม standard data format
อย างช าภายในวั นที ่ 1 มกราคม 2566 โดยในระหว างที่ ผ ู  ป ระกอบธุ ร กิ จ ยั ง จั ด ทำระบบไม แ ล ว เสร็ จ
ผูประกอบธุรกิจยังคงตองเปนผูนำขอมูลเขาระบบ โดยลูกคาไมมีภาระการ re-key ขอมูล
สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณคณะทำงานทุกทานที่ชวยใหความเห็นและใหความร วมมื อ
ดวยดีมาโดยตลอด ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอนำสงรายละเอียดที่เกี่ยวของพรอมกับไฟล Standard Data
Format (ตามสิ่งที่สงมาดวย) มายังทาน เพื่อนำไปปรับใชตอไป
ทั้งนี้ หากทานมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอโปรดติดตอฝายนโยบาย
ธุรกิจตัวกลาง โทรศัพท 1207 กด 7 หรืออีเมล insec@sec.or.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)
เลขาธิการ
สิ่งที่สงมาดวย 1. รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำ Standard Data format ของชุดขอมูล single form
และแนวทางจัดการและโอนยายขอมูลระหวางผูประกอบธุรกิจ
2. ไฟล Standard Data Format
ฝายนโยบายธุรกิจตัวกลาง
โทรศัพท 1207 กด 7
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