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ประกาศบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
เรื�อง ระบบงานเชื�อมโยงกับศูนย์รับฝาก 

 
 ตามที�ขอ้บงัคบัของศูนยร์ับฝาก (ในส่วนที�เกี�ยวกบังานรับฝากหลกัทรัพย)์ หลกัเกณฑ ์303.03 กาํหนดให้
ศูนยรั์บฝากอาจกาํหนดหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัระบบงานด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ของผูฝ้าก
ที�สอดคลอ้งและสามารถเชื�อมโยงกบัระบบงานของศนูยร์ับฝากนั3น  

เพื�อให้ระบบงานดา้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ของผูฝ้ากเป็นไปตามมาตรฐานและเพื�อ
มิให้เกิดความเสียหายต่อระบบงานเชื�อมโยงกบัระบบการรับฝากของศูนยร์ับฝาก ศูนยร์ับฝากขอกาํหนดหลกัเกณฑ์
และมาตรฐานระบบงานดา้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ของผูฝ้าก ดงันี3  

1. มาตรฐานระบบคอมพวิเตอร์ของผู้ฝากที�ใช้ในการเชื�อมต่อกบัระบบงานเชื�อมโยงกบัศูนย์รับฝาก  

ผูฝ้ากอาจต่อเชื�อมระบบคอมพิวเตอร์ของผูฝ้ากกบัระบบงานเชื�อมโยงกบัศูนยร์ับฝากเมื�อไดร้ับ
อนุญาตเป็นลายลกัษณ์อักษรจากศูนย์รับฝาก โดยระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ฝากต้องประกอบด้วยอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และชุดคําสั�งคอมพิวเตอร์ที�ใช้ในการเชื�อมต่อกับระบบงานเชื�อมโยงกับศูนย์รับฝากซึ� งระบบ
คอมพิวเตอร์ของผูฝ้ากดงักลา่วตอ้งมีการทาํงานที�ไดม้าตรฐานตามที�กาํหนดโดยศูนยร์ับฝากหรือบุคคลที�ศูนยรั์บฝาก
มอบหมายให้เป็นผูใ้หบ้ริการ 

2. การเชื�อมต่ออุปกรณ์คอมพวิเตอร์ที�ใช้ในงานรับฝาก  

(1) ผูฝ้ากอาจเชื�อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผูฝ้ากเขา้กบัระบบงานเชื�อมโยงกบัศูนยรั์บฝากเพื�อใช้
ในการบันทึกหรือรับข้อมูลผ่านระบบงานเชื�อมโยงกับศูนย์รับฝากที�ได้มีการเชื�อมต่อนั3 น การเชื�อมต่ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ดงักลา่วตอ้งไดรั้บอนุญาตจากศูนยรั์บฝาก ตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการที�ศนูยร์ับฝากกาํหนด 

(2)  ผูฝ้ากอาจใหบุ้คคลอื�นใดที�ไดรั้บอนุญาตจากผูฝ้ากเชื�อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที�ใชใ้นงานรับฝาก
เขา้กบัระบบคอมพิวเตอร์ของผูฝ้ากซึ�งเชื�อมต่อกบัระบบงานเชื�อมโยงกบัศูนยรั์บฝากเพื�อให้บุคคลดงักล่าวสามารถ
บนัทึกขอ้มูลเขา้มาในระบบคอมพิวเตอร์ของผูฝ้ากไดโ้ดยตรง หรือเพื�อให้บุคคลดงักล่าวได้รับขอ้มูลผ่านระบบงาน
เชื�อมโยงกบัศูนยรั์บฝากที�ไดจ้ากการเชื�อมต่อนั3น การเชื�อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดงักล่าวตอ้งไดร้ับอนุญาต
จากศูนยร์ับฝากตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด  

(3) ผูฝ้ากตอ้งรับผิดในความเสียหายใดๆ ที�เกิดหรืออาจเกิดขึ3นแก่ระบบงานเชื�อมโยงกบัศูนยรั์บฝาก
ซึ� งเกิดจากการเชื�อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผูฝ้ากหรือการให้บุคคลอื�นใดเชื�อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ
บุคคลนั3นเขา้กบัระบบคอมพิวเตอร์ของผูฝ้ากซึ�งเชื�อมต่อกบัระบบงานเชื�อมโยงกบัศูนยรั์บฝากไม่วา่กรณีใดๆ 
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3 การตดิตั3งอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ที�ใช้ในการเชื�อมต่อกบัระบบงานเชื�อมโยงกบัศูนย์รับฝาก 

(1) ผูฝ้ากตอ้งติดตั3งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที�ใชใ้นการเชื�อมต่อกบัระบบงานเชื�อมโยงกบัศูนยรั์บฝาก
เฉพาะในที�ทาํการแต่ละแห่งของผูฝ้ากเท่านั3น ยกเวน้ผูฝ้ากไดร้ับอนุญาตจากศูนยร์ับฝากในกรณีที�ผูฝ้ากประสงค์
จะทาํการติดตั3งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดงักล่าวนอกที�ทาํการของผูฝ้าก 

(2) ผูฝ้ากต้องแจ้งให้ศูนยรั์บฝากทราบถึงสถานที�ติดตั3งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชนิดและจาํนวนของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดงักล่าว รวมทั3งหน่วยงานและบุคลากรผูรั้บผดิชอบ ตลอดจนนโยบายการอนุญาตให้ใชง้านระบบ
คอมพิวเตอร์ของผูฝ้ากภายในระยะเวลาที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด 

4 การใช้ระบบคอมพวิเตอร์หรือชุดคาํสั�งคอมพวิเตอร์ที�ผู้ฝากใช้ในงานรับฝาก 

(1) ผูฝ้ากอาจใชชุ้ดคาํสั�งคอมพิวเตอร์ของตนเองหรือผูพ้ฒันาระบบในการเชื�อมต่อกบัระบบงาน
เชื�อมโยงกบัศูนยรั์บฝากไดเ้มื�อไดรั้บอนุญาตจากศนูยรั์บฝากตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี3  

(1.1) ผูฝ้ากต้องยื�นเอกสารหรือสื� อที�แสดงรายละเอียดของชุดคาํสั�งคอมพิวเตอร์ที�ใช้ใน
ระบบงานเชื�อมโยงตามที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด โดยผูฝ้ากตอ้งรับรองว่าระบบคอมพิวเตอร์ของผูฝ้ากมีการทาํงานที�
ถูกต้องตามและไม่ขดัหรือแยง้ต่อข้อกาํหนดของศูนยรั์บฝาก รวมทั3 งไม่ทาํให้เกิดความเสียหายแก่ระบบงาน
เชื�อมโยงกบัศูนยรั์บฝากและมีการดาํเนินการที�ไดม้าตรฐานที�กาํหนดตามขอ้ 6  

(1.2) ในกรณีที�ผูฝ้ากใชร้ะบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคาํสั�งคอมพิวเตอร์ที�ใชใ้นงานรับฝากซึ� ง
พฒันาโดยผูพ้ฒันาระบบ ผูฝ้ากตอ้งให้ผูพ้ฒันาระบบดงักล่าวรับรองว่าตนเองมีคุณสมบติัตาม (2) พร้อมทั3งรับรอง
ว่าชุดคาํสั�งคอมพิวเตอร์หรือการทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผูฝ้ากดงักล่าวมีการทาํงานที�ถูกตอ้งตามและ
ไม่ขดัหรือแยง้ต่อขอ้กาํหนดของศูนยรั์บฝาก รวมทั3งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบงานเชื�อมโยงกบัศูนยรั์บฝาก 
และมีการดาํเนินการที�ไดม้าตรฐานที�กาํหนดตามขอ้ 6 
 ศูนยรั์บฝากอาจกาํหนดให้ผูฝ้ากจดัให้มีหรือทาํการเปลี�ยนแปลงผูท้าํการตรวจสอบและรับรองการทาํงาน
ของระบบคอมพิวเตอร์และชุดคาํสั�งคอมพิวเตอร์ไดต้ามที�เห็นสมควร 

 (1.3) ระบบคอมพิวเตอร์และ/หรือชุดคาํสั�งคอมพิวเตอร์ของผูฝ้ากและ/หรือผูพ้ฒันาระบบตอ้ง
ผา่นการทดสอบการทาํงานตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการที�ศนูยรั์บฝากกาํหนด 

(2) ผูพ้ฒันาระบบของผูฝ้ากตอ้งมีหรือดาํรงคุณสมบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี3  
(2.1)  มีฐานะทางการเงินที�มั�นคงและไม่มีความเสี�ยงที�อาจมีผลกระทบให้ไม่สามารถดาํเนินธุรกิจ

ไดอ้ยา่งมั�นคง 
(2.2) มีผลงานดา้นการพฒันาและการให้บริการดา้นชุดคาํสั�งคอมพิวเตอร์ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อน

ยื�นคาํขอหรือภายในระยะเวลาที�ศูนยรั์บฝากเห็นสมควร 
(2.3) มีผูบ้ริหารที�มีความสามารถ ความซื�อสัตย ์มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และมี

ประสบการณ์ในธุรกิจดา้นพฒันาระบบคอมพิวเตอร์  
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(2.4) มีระบบการจดัการดา้นการพฒันาและให้บริการชุดคาํสั�งคอมพิวเตอร์ที�เป็นที�ยอมรับ
ตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที�ศูนยรั์บฝากยอมรับ 

(2.5) มีบุคลากรที�เพียงพอซึ� งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานดา้นการพฒันา
และให้บริการดา้นชุดคาํสั�งคอมพิวเตอร์ที�เกี�ยวกบัระบบงานเชื�อมโยงกบัศูนยรั์บฝาก  

(3) ในกรณีที�ศูนยรั์บฝากเห็นว่าผูพ้ฒันาระบบของผูฝ้ากไม่สามารถดาํรงคุณสมบติัดงักล่าว หรือ
รับรองการทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคาํสั�งคอมพิวเตอร์ที�ใชใ้นการเชื�อมต่อกบัระบบงานเชื�อมโยงกบั
ศูนยรั์บฝากไม่ถกูตอ้งซึ�งอาจทาํให้เกิดความเสียหายแก่ระบบงานเชื�อมโยงกบัศนูยรั์บฝาก ศูนยรั์บฝากอาจห้ามผูฝ้าก
ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคาํสั�งคอมพิวเตอร์ดงักล่าวหรือกาํหนดใหผู้ฝ้ากทาํการเปลี�ยนแปลงผูพ้ฒันาระบบ หรือ
ดาํเนินการอื�นใดตามที�ศูนยรั์บฝากเห็นสมควร 

(4) ผูฝ้ากตอ้งรับผิดในความเสียหายใดๆ ที�เกิดหรืออาจเกิดขึ3นแก่ระบบงานเชื�อมโยงกบัศูนยรั์บฝาก
ซึ�งเกิดจากการใชชุ้ดคาํสั�งคอมพิวเตอร์ที�ใชใ้นงานรับฝาก 

ในกรณีที�ผูฝ้ากเป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพยห์รือตลาดสัญญาซื3อขายล่วงหน้าซึ� งไดรั้บอนุญาตให้
เชื�อมต่ออปุกรณ์คอมพิวเตอร์ที�ใชใ้นการซื3อขายและมีการยื�นเอกสารและหลกัฐานตามหลกัเกณฑที์�ตลาดหลกัทรัพย์
หรือตลาดสัญญาซื3อขายล่วงหน้ากาํหนดแลว้ ศูนยรั์บฝากอาจพิจารณายกเวน้การเรียกให้ผูฝ้ากยื�นเอกสารหรือสื�อที�
แสดงรายละเอียดของชุดคาํสั�งคอมพิวเตอร์ตามหลกัเกณฑ์ของศูนยรั์บฝาก หรืออาจเรียกให้ยื�นเอกสารและหลกัฐาน
อื�นเพิ�มเติมไดต้ามที�เห็นสมควร 

5  การเปลี�ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ�มเติมเกี�ยวกบัระบบคอมพวิเตอร์ของผู้ฝาก 

 (1) ในกรณีที�ผูฝ้ากตอ้งการจะเปลี�ยนแปลงหรือแกไ้ขเพิ�มเติมเกี�ยวกบัระบบคอมพิวเตอร์ของผูฝ้าก
ดงัต่อไปนี3  ให้ผูฝ้ากดาํเนินการตามขอ้ 4 (1) ก่อนที�จะเริ�มใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของผูฝ้ากที�มีการเปลี�ยนแปลงหรือ
แกไ้ขเพิ�มเติมแลว้ 
  (1.1) เปลี�ยนแปลงผูพ้ฒันาระบบ 
 (1.2) เปลี�ยนแปลงเทคโนโลยขีองชุดคาํสั�งคอมพิวเตอร์ 
 (1.3) เปลี�ยนแปลงฟังก์ชนัการทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผูฝ้ากในส่วนที�เกี�ยวกบัการ
เชื�อมต่อกบัระบบงานเชื�อมโยงกบัศูนยรั์บฝาก   
 (1.4) เรื�องอื�นๆ ตามที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด 
 (2) ในกรณีที�ผูฝ้ากตอ้งการจะเปลี�ยนแปลงหรือแกไ้ขเพิ�มเติมเกี�ยวกบัระบบคอมพิวเตอร์ของผูฝ้าก
ดงัต่อไปนี3  ให้ผูฝ้ากรายงานให้ศูนยรั์บฝากทราบตามแบบที�ศูนยรั์บฝากกาํหนดโดยดาํเนินการตามขอ้ 4 (1) (1.1) 
และ (1.2) ก่อนที�จะเริ�มใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของผูฝ้ากที�มีการเปลี�ยนแปลงหรือแกไ้ขเพิ�มเติมแลว้ 
 (2.1) เปลี�ยนแปลงโครงสร้างของระบบเครือข่ายของระบบคอมพิวเตอร์ของผูฝ้ากที�เชื�อมต่อ
กบัระบบงานเชื�อมโยงกบัศูนยร์ับฝาก (Network Architecture) 
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 (2.2) เปลี�ยนแปลงสถานที�ตั3งของเครื�องคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิวเตอร์ของผูฝ้าก
ที�เชื�อมต่อกบัระบบงานเชื�อมโยงกบัศนูยรั์บฝาก    
 (2.3) เรื�องอื�นๆ ที�ศนูยร์ับฝากกาํหนด 
 (3) ในกรณีที�ผูฝ้ากเปลี�ยนแปลงหรือแกไ้ขเพิ�มเติมเกี�ยวกบัระบบคอมพิวเตอร์ของผูฝ้ากดงัต่อไปนี3  ผูฝ้าก
ตอ้งรายงานใหศู้นยรั์บฝากทราบตามแบบและภายในระยะเวลาที�ศนูยร์ับฝากกาํหนด 
 (3.1) เปลี�ยนแปลงโครงสร้างของระบบเครือข่ายของระบบคอมพิวเตอร์ (Network Architecture) 
ของสาํนกังานสาขาของผูฝ้าก 
 (3.2) เปลี�ยนแปลงฟังก์ชนัการทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผูฝ้ากในส่วนที�เกี�ยวเนื�องกบั
ระบบงานเชื�อมโยงกบัศูนยรั์บฝากที�นอกเหนือจาก (1.3) 
 (3.3) เปลี�ยนแปลงสถานที�ตั3 งของเครื� องคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิวเตอร์ของ
สาํนกังานสาขาของผูฝ้าก 
 (3.4) เปลี�ยนแปลงหรือแกไ้ขการดาํเนินการบริหารและควบคุมระบบรักษาความปลอดภยัในการ
ปฏิบติังาน (Security Management) 
 (3.5) เรื�องอื�นๆ ตามที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด 
 (4) ผูฝ้ากตอ้งมีมาตรการควบคุมดูแลการแกไ้ขหรือเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัระบบคอมพิวเตอร์ของผูฝ้าก
อยา่งเคร่งครัดเพื�อป้องกนัความเสียหายที�อาจเกิดแก่ระบบงานเชื�อมโยงกบัศูนยรั์บฝาก  

ในกรณีที�ผูฝ้ากเป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพยห์รือตลาดสัญญาซื3อขายล่วงหน้าซึ� งมีการรายงาน
การเปลี�ยนแปลงหรือแกไ้ขเพิ�มเติมเกี�ยวกบัระบบคอมพิวเตอร์ที�ใชใ้นการซื3อขายของผูฝ้ากตามหลกัเกณฑ์ที�ตลาด
หลกัทรัพยห์รือตลาดสัญญาซื3อขายล่วงหนา้กาํหนดแลว้ ศูนยร์ับฝากอาจพิจารณายกเวน้การเรียกให้ผูฝ้ากรายงาน
การเปลี�ยนแปลงหรือแกไ้ขเพิ�มเติมเกี�ยวกบัระบบคอมพิวเตอร์ตามหลกัเกณฑ์ของศูนยรั์บฝาก หรืออาจเรียกให้
รายงานเพิ�มเติมไดต้ามที�เห็นสมควร 

6 การมคีวามพร้อมในการใช้ระบบคอมพวิเตอร์ของผู้ฝาก  

ผูฝ้ากตอ้งมีความพร้อมในการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของผูฝ้าก ดงัต่อไปนี3  
(1) ผูฝ้ากตอ้งจดัให้มีการบริหารและควบคุมระบบรักษาความปลอดภยัในการปฏิบติังาน (Security 

Management) ดงัต่อไปนี3 ที�ไดม้าตรฐานที�ศนูยรั์บฝากกาํหนดแนบทา้ยวิธีปฏิบติันี3  
(1.1) มีระบบรักษาความปลอดภัยในสถานที�ตั3 งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผูฝ้าก (Physical 

Security) ที�ใชใ้นต่อเชื�อมกบัระบบงานเชื�อมโยงกบัศูนยรั์บฝาก   
(1.2) มีระบบการป้องกนัไม่ให้บุคคลอื�นที�ไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้สู่ระบบและสามารถรับรู้หรือ

เปลี�ยนแปลงขอ้มลูในระบบ (Network Security) 
(1.3) มีระบบการตรวจสอบยืนยนัผูใ้ชร้ะบบว่าเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตและมีการป้องกนัความลบั

ของลูกคา้ (User Authentication and Privacy) 
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(1.4) มีมาตรฐานรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล (Information Security Standard) 
(1.5) เรื�องอื�นๆ ตามที�ศูนยรั์บฝากกาํหนด 

(2) ผูฝ้ากต้องจัดให้มีแผนสํารองและระบบสํารองของระบบคอมพิวเตอร์ของผูฝ้ากที� เชื�อมต่อกับ
ระบบงานเชื�อมโยงกบัศูนยรั์บฝากที�จะสามารถทาํงานไดท้นัทีเพื�อรองรับในกรณีที�ระบบคอมพิวเตอร์ของผูฝ้าก
ดงักล่าวไมส่ามารถทาํงานไดต้ามปกติ และจดัใหมี้การทดสอบระบบสาํรองดงักล่าวอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั3 ง โดยผูฝ้าก
ตอ้งรายงานแผนสํารองและระบบสํารองดงักล่าวพร้อมผลการทดสอบระบบสํารองให้ศูนยรั์บฝากทราบภายใน
ระยะเวลาที�กาํหนด  

(3) ผูฝ้ากต้องเข้าร่วมการทดสอบระบบงานเชื�อมโยงกบัศูนยรั์บฝาก ระบบงานสํารองและการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์สํารองที�ศูนยรั์บฝากจดัเตรียมไวใ้ห้ผูฝ้ากในกรณีที�ระบบสํารองของผูฝ้ากไม่สามารถทาํงานได้
ตามปกติตามที�ศูนยรั์บฝากกาํหนดและรายงานผลการทดสอบดงักล่าวมายงัศูนยรั์บฝาก โดยการรายงานผลการทดสอบ
ตอ้งให้ผูมี้อาํนาจลงนามที�ผูฝ้ากไดแ้จง้รายชื�อต่อศูนยรั์บฝากรับรองรายงานดงักล่าว     

(4) ผูฝ้ากต้องจัดให้มีบุคลากรในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของผูฝ้ากที� เชื�อมต่อกบัระบบงาน
เชื�อมโยงกบัศูนยรั์บฝากอยา่งเพียงพอ เพื�อประสานงานกบัศูนยรั์บฝากในช่วงเวลาทาํการและนอกเวลาทาํการ  

(5) ผูฝ้ากต้องรับรองระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคาํสั�งคอมพิวเตอร์ที�ใช้ในการเชื�อมต่อกบัระบบงาน
เชื�อมโยงกบัศูนยรั์บฝากตามขอ้ 4 (2) (2.1) และ (2.2) ทุก 2 ปี 
 

ทั3งนี3  ให้ใชบ้งัคบัตั3งแต่วนัที�  24 สิงหาคม 2558  เป็นตน้ไป 
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