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ิ างการ
1. กระทรวง :

หน่วยราชการอิสระ

###
2. กรม :
3. สาขาสถิตท
ิ างการ

สําน ักงานคณะกรรมการกําก ับหล ักทร ัพย์และตลาด
หล ักทร ัพย์
18. การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย

ื
ชอสถิ
ตท
ิ างการ

จํานวนบริษัทหรือบุคคลทีได ้รับการขึนทะเบียน

รายการสถิตท
ิ างการ

จํานวนบริษัทและบุคลากรทีได ้รับการขึนทะเบียนธุรกิจ
ั ญาซอขายล่
ื
หลักทรัพย์ และสญ
วงหน ้า จําแนกตามประเภท
การอนุญาต

ื
ชอรายการสถิ
ติ
ทางการ
ภาษาอ ังกฤษ (ถ้ามี)
*** ไม่ทราบเว ้นว่าง

สถานะความเป็นต ัวชวี ัด SDGs

0 - ไม่เป็ นตัวชีวัด SDGs 1 - เป็ นตัวชีวัด SDGs

สถานะความเป็นต ัวชวี ัดสถาบ ัน IMD

0 - ไม่เป็ นตัวชีวัดสถาบัน IMD 1 - เป็ นตัวชีวัดสถาบัน IMD

*** ไม่ทราบเว ้นว่าง

ตัวเลข
4. ล ักษณะข้อมูลสถิตท
ิ างการ
4.1 กรณีเป็นข้อความ ระบุเอกสาร / กฏหมาย / นโยบาย ฯลฯ ทีสน ับสนุนสถิตท
ิ างการ

ั ญาซอ
ื
ธุรกิจหลักทรัพย์, ธุรกิจจัดการลงทุน, ธุรกิจสญ
5. การจ ัดจําแนกข้อมูลสถิตท
ิ างการ
ขายล่วงหน ้า, ธุรกิจทัสต์, ธุรกิจอืนๆ
ื
ชอภาษาอ
ังกฤษของ
การจ ัดจําแนกข้อมูล
สถิตท
ิ างการ (ถ้ามี)
ื
6. ชอตารางข้
อมูลสถิตท
ิ างการ :
ั ญาซอขายล่
ื
1. จํานวนผู ้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สญ
วงหน ้า และทรัสต์
2.
3.
4.
5.
7. ระด ับการนําเสนอ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
1 ประเทศ
ภาค
จังหวัด
อําเภอ
ตําบล
เขตการปกครอง
อืนๆ
(ระบุ)
8. ความถีในการเผยแพร่ขอ
้ มูล (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
ั
ั ดาห์
รายชวโมง
รายวัน
รายสป
รายเดือน 1 รายไตรมาส
ราย 6 เดือน
1 รายปี
ราย 2 ปี
ราย 3 ปี
ราย 5 ปี
ราย 10 ปี
อืนๆ
(ระบุ)
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9. หน่วยน ับ (Unit of Measure
10. วิธก
ี ารเผยแพร่ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
ิ ชอ)
ื มพ์
เอกสาร/รายงาน/ส
(ระบุงพิ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/Capital
1 เว็บไซต์/URL ทีเข ้าถึ(ระบุ
งข ้อมูURL)
ลได ้โดยตรง
MarketReport/PP29

อืนๆ
(ระบุ)
11. ภาษาทีใชใ้ นการเผยแพร่ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
1 ไทย
1 อังกฤษ
12. แนวคิดและคําจําก ัดความ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงว่าด ้วยการ
อนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ประกอบด ้วยใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์
7 ประเภท
1. ใบอนุญาตแบบ ก หมายความว่า ใบอนุญาตให ้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ได ้หลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด ้วยธุรกิจทรัพย์ดงั ต่อไปนี
ื
(1) การเป็ นนายหน ้าซอขายหลั
กทรัพย์ หมายความว่า การเป็ น
ื ขาย หรือแลกเปลียนหลักทรัพย์ให ้แก่บค
นายหน ้าหรือตัวแทน เพือซอ
ุ คลอืนเป็ นทางค ้า
ปกติ โดยได ้รับค่านายหน ้า ค่าธรรมเนียา หรือค่าตอบแทนอืน
ื ขาย หรือ
(2) การค ้าหลักทรัพย์ หมายความว่า การซอ
แลกเปลียนหลักทรัพย์ในนามของตนเองเป็ นทางค ้าปกติ โดยกระทํานอกตลาด
ื
หลักทรัพย์หรือศูนย์ซอขายหลั
กทรัพย์
(3) การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ หมายความว่า การรับหลักทรัพย์
ทังหมดหรือบางสว่ นจากบริษัทหรือเจ ้าของหลักทรัพย์ไปเสนอขายต่อประชาชน โดย
ได ้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอืน ทังนี ไม่วา่ จะมีเงือนไขอย่างหนึงอย่างใดหรือไม่
ก็ตาม
(4) การเป็ นทีปรึกษาการลงทุน หมายความว่า การให ้คําแนะนํ า
แก่ประชาชนไม่วา่ ดดยทางตรงหรือทางอ ้อมเกียวกับคุณค่าของหลักทรัพย์หรือความ
ื
เหมาะสมในการลงทุนทีเกียวกับหลักทรัพย์นัน หรือทีเกียวกับการซอหรื
อขายหลักทรัพย์
ใดๆ เป็ นทางค ้าปกติ ทังนี โดยได ้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอืน แต่ไม่รวมถึงการ
ให ้คําแนะนํ าแก่ประชาชนในลักษณะทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ดนวณ
การกองทุ
น)รวม หมายความว่า การจัดการลงทุน
13. (5)
วิธก
ี การจั
ารคํา
(ถ ้ามี

14. ปี เริมต้นทีมีการจ ัดทําข้อมูลสถิตท
ิ 2557
างการ
15. รูปแบบการจ ัดเก็บข้อมูลสถิตท
ิ างการ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า
.doc .docx 1 .xls .xlsx
.csv
.pdf
.txt
อืนๆ
(ระบุ)
16. ประเภทฐานข้อมูลทีจ ัดเก็บข้อมูลสถิตท
ิ างการ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า
1 Oracle
DB2
1 Ms SQL
อืนๆ
(ระบุ)
17. หน่วยงานร ับผิดชอบผลิต/จ ัดทําข้อมูลสถิตท
ิ างการ
*** ไม่ต ้องกรอก
กระทรวง : หน่วยราชการอิสระ
*** ไม่ต ้องกรอก
กรม/หน่วยงานสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานัก/ศูนย์/กอง
กลุม
่ /ฝ่ าย : ฝ่ ายจัดการและวิเคราะห์ข ้อมูลตลาดทุน
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ื ้รับผิดชอบ
ชอผู
คุณอัชรีย ์ มูฮําหมัด
ตําแหน่ง :
ั ท์ : 02-263-6062
โทรศพ
E-mail Address :
18. แหล่งทีมาของข้อมูลทีนํามาใชใ้ นการจ ัดทําสถิตท
ิ างการ (สามารถเพิมข้อย่อยได้)
จัดทําข ้อมูลเอง
18.1
ฝ่ ายกํ
หน่วยงานเจ้าของข้
อมูลากับและตรวจสอบธุรกิจหลักทรัพย์, ฝ่ ายกํากับธุรกิจ
จัดการลงทุน ( การจัดการกองทุนรวม, การจัดการกองทุน
รายงาน
ระบุ (อืนๆ
วิธก
ี ารเก็บรวบรวมข้
อมูล
ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ
ระเบียบวิธส
ี ถิต ิ (ถ้ามี

รายไตรมาส
ความถีในการเก็บรวบรวมข้
อมูล

ระบุ (อืนๆ

18.2
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
วิธก
ี ารเก็บรวบรวมข้อมูล

ระบุ (อืนๆ

ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ
ระเบียบวิธส
ี ถิต ิ (ถ้ามี

ความถีในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ระบุ (อืนๆ

18.3
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
วิธก
ี ารเก็บรวบรวมข้อมูล

ระบุ (อืนๆ

ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ
ระเบียบวิธส
ี ถิต ิ (ถ้ามี
ความถีในการเก็บรวบรวมข้อมูล
19. หมายเหตุ

ระบุ (อืนๆ

