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รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำ Standard Data Format ของชุดข้อมูล single form
และแนวทางจัดการและโอนย้ายข้อมูลระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
1. ประเภทข้ อ มู ล ที ่ ก ำหนดใน standard data format เป็ น ข้ อ มู ล เดี ย วกั บ ที่
อยู่ใน single form เท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อผู้ประกอบธุรกิจในการปรับปรุงระบบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
single form
2. วั น ที ่ เริ ่ ม ใช้ standard data format คื อ อย่ างช้ าภายในวั น ที ่ 1 มกราคม 2566
ทั ้ งนี ้ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิ จมีเวลาเพี ยงพอในการเตรี ยมการ สำหรั บผู ้ ประกอบธุ รกิ จที่ ย ั งอยู ่ ระหว่ าง
การเตรียมการเพื่อรับ-ส่ง standard data format ตามแนวทางที่ตกลงร่วมกันนี้ หากลูกค้าแจ้งความประสงค์
จะใช้ single form ในการเปิดบัญชีลงทุ น ขอให้ ผู ้ ประกอบธุ รกิ จอำนวยความสะดวกให้ ลู กค้ าด้ วยวิ ธี การ
ที่สามารถทำได้ในเบื้องต้นไปก่อน เช่น การส่ง-รับ ไฟล์ .pdf และทำการ re-key จนกว่าจะใช้การรับ-ส่งข้อมูล
ในรูปแบบ standard data format ได้
3. ระยะเวลาและวิธีการรับ-ส่งข้อมูล
3.1 ระยะเวลาในการนำส่ งข้อ มู ลลู กค้าไม่ เกิน 2 วั นทำการนับตั ้ งแต่ได้ รั บคำร้ องจาก
เจ้าของข้อมูล ยกเว้นเป็นกรณีเหตุสุดวิสัย เช่น ระบบของบริษัทขัดข้อง และได้แจ้งเหตุล่าช้าให้เจ้าของข้อมูลได้
รับทราบแล้ว เป็นต้น
3.2 ให้จัดทำข้อมู ลลู กค้าในรู ปแบบไฟล์ .csv เนื่องจากเป็นรู ปแบบที่ ใช้ งานกันทั ่ วไป
ทั้งนี้ จนกว่าจะมีโครงสร้างมาตรฐานกลางสำหรับรับ-ส่งข้อมูลระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
3.3 กรณีผู้ประกอบธุรกิ จยังพั ฒนาระบบส่วน import ไฟล์ .csv เข้าระบบไม่แล้วเสร็ จ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ดำเนินการนำข้ อมู ลลูกค้ าเข้ าระบบของผู้ ประกอบธุรกิ จเอง โดยลูกค้ าไม่ม ี ภาระ
การ re-key ข้อมูล
3.4 ในการดำเนินการรับ-ส่งข้อมูลต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของ
ข้อมูลที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน เช่น เมื่อลูกค้าร้องขอข้ อมูลดังกล่ าว ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที ่ตรวจสอบว่ า
เป็นความประสงค์ของลูกค้าจริง และนำส่งไฟล์ข้อมูลไปยังลูกค้าตามระบบงานของผู้ประกอบธุรกิจที่เป็ นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมู ลตามที ่ กล่ าวแล้ วข้ างต้ น โดยลู กค้ าสามารถนำส่ งต่ อไปให้ ผู ้ ประกอบ
ธุรกิจรายอื่นด้วยตนเองตามระบบงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจที่ลูกค้าจะนำส่งข้ อมู ลให้
ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลตามที่กล่าวแล้วข้างต้นเช่นกัน และในอนาคตหากมีระบบ
กลางแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจสามารถกำหนดการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างกันผ่านระบบดังกล่าวต่อไปได้
3.5 กำหนดมาตรฐานการรั บ-ส่ งข้อมู ลให้มี มาตรฐานไม่ต ่ ำกว่ามาตรฐานที ่หลักเกณฑ์
ที ่ เกี ่ ยวข้องของสำนั กงาน ก.ล.ต. หรื อหน่ วยงานกำกั บดู แลกำหนดไว้ อยู ่ แล้ วในปั จจุ บั น เช่ น ประกาศ
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แนวปฏิ บ ั ต ิ ที ่ นป. 3/2559 เรื ่ อ ง แนวปฏิ บ ั ต ิ ใ นการจั ด ให้ ม ี ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ลงวั น ที่
12 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่กำหนดให้มีการเข้ ารหั สไฟล์ที ่ส่ งผ่ านอี เมล เป็นต้น และขอให้คำนึงถึงหลัก การ
ดังต่อไปนี้ประกอบการกำหนดกระบวนการรับ-ส่งข้อมูลด้วย
(1) เจ้าของข้อมูลแจ้งความประสงค์แก่ผู้ประกอบธุรกิจให้จัดส่งข้อมูล โดยดำเนินการ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) ในการยืนยันตัวตน (authentication) ผู้ประกอบธุรกิจ (ทั้งผู้รับและผู้ส่งข้อมูล)
ต้องตรวจสอบว่าบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าของข้อมูล เป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวจริง
(3) ผู้รับข้อมูลต้องมีกระบวนการให้ลูกค้ายื นยันความถูกต้องและเป็นปั จจุบัน ของ
ข้อมูลของตนเองก่อนการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาเปิดบัญชี
(4) มีวิธีการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (data security)
(5) ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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