
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ที่ ทธ. 25/2556 

เร่ือง  การให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการประกอบธุรกิจ 

(ฉบับประมวล) 
______________________________ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 100 วรรคสอง มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116 และมาตรา 117  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  และมาตรา 133 วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542  และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 
มาตรา 44 มาตรา 45 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และข้อ 16 วรรคหนึ่ง (6) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาต 
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาต 
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555  และข้อ 5 วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวงการอนุญาต 
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555  คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556  เป็นต้นไป 

  ข้อ 2   ในประกาศนี้ 
  “ผู้ประกอบธุรกิจ”  หมายความว่า   ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่ไม่รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุนหรือ
การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ และผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า 
  “บริษัทในเครือ”  หมายความว่า   บริษัทที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
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  (1)  บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจ โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกัน
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทนั้น 
  (2)  บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจด้วยการมีอ านาจควบคุมระหว่างกัน 
  (3)  บริษัทที่มีผู้มีอ านาจควบคุมกิจการเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีอ านาจควบคุมกิจการของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ 
  “อ านาจควบคุมกิจการ”  หมายความว่า   อ านาจควบคุมกิจการตามบทนิยามค าว่า 
“อ านาจควบคุมกิจการ” ที่ก าหนดในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 
  “ธุรกิจทางการเงิน”  หมายความว่า   ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบริษัทประกันชีวิต  
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
  “การจัดการข้อมูลการช าระเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์”5  หมายความว่า   การให้บริการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม เรียบเรียง หรือแยกแยะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงินในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของลูกค้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
  (1)  การให้บริการเป็นศูนย์กลางในการติดต่อส าหรับการประมวลผลข้อมูลการซื้อขาย
หลักทรัพย์ 
   (2)  การให้บริการรับหรือส่งข้อมูลการช าระเงินของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อหักโอนเงิน 
ในบัญชีระหว่างลูกค้าและผู้ประกอบธุรกิจ 
  (3)  การให้บริการส่งค าสั่งหักโอนเงินไปยังธนาคารแทนผู้ประกอบธุรกิจ 
  “กองทุน”  หมายความว่า   กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
  “ผู้บริหาร”  หมายความว่า   ผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและ
ผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี 

 “ผู้ให้บริการระบบสนับสนุน”4  หมายความว่า   ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็น 
ผู้ให้บริการระบบสนับสนุนตามที่ก าหนดในประกาศผู้ให้บริการระบบสนับสนุน 

                                                        
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 47/2560  เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับด าเนินการในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวนัท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2560) 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 56/2559  เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับด าเนินการในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560) 
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“ระบบสนับสนุน”4  หมายความว่า   ระบบสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย 
หน่วยลงทุนและการจัดการกองทุนตามที่ก าหนดในประกาศผู้ให้บริการระบบสนับสนุน 
  “ประกาศผู้ให้บริการระบบสนับสนุน”4  หมายความว่า   ประกาศส านักงาน 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการ 
ระบบสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนและการจัดการกองทุน  

  ข้อ 3   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาส 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถ 
ให้บุคคลอ่ืน เช่น ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น สถาบันการเงิน หรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งมีความพร้อมในด้านบุคลากรและระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะรับด าเนินการ  
เป็นผู้รับด าเนินการภายใต้ขอบเขตของงานและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศนี้ 

  ข้อ 4   ส านักงานอาจก าหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของ
ข้อก าหนดตามประกาศนี้ เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบัติที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ 
และหากผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจมีการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดในประกาศนี้ในเร่ืองที่มีการออกแนวทางนั้น 

  ข้อ 5   ในการให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการ ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  การให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการ ให้ปฏิบัติตามหมวด 1 
  (2)  การให้บุคคลที่ประกอบกิจการอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การประกอบธุรกิจ ให้ปฏิบัติตามหมวด 2 
  (3)  การให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการในงานอ่ืนนอกเหนือจาก (1) หรือ (2) และ
มิได้มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้สามารถท าได้ตามความจ าเป็นของผู้ประกอบธุรกิจ 
 (ก)  เป็นการตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนหรือนายหน้าของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 
ที่อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  หรือ 
 (ข)  เป็นการให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการในเร่ืองที่มีข้อก าหนดไว้ 
เป็นการเฉพาะตามประกาศอื่นอยู่แล้ว 
 

                                                        
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 56/2559  เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับด าเนินการในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560) 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 56/2559  เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับด าเนินการในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560) 
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หมวด 1 
การให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการ 

____________ 

  ข้อ 6   การให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการในงานของผู้ประกอบธุรกิจ  
ให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถกระท าได้เท่าที่จ าเป็นเพื่อช่วยให้การประกอบธุรกิจมีประสิทธิภาพและ 
ต้องไม่มีผลเสมือนเป็นการไม่ประกอบธุรกิจ  ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืน 
เป็นผู้รับด าเนินการ 
  (2)  มีมาตรการรองรับให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในกรณีที่ 
ผู้รับด าเนินการไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ 
  (3)  งานที่จะให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนด าเนินการได้ ต้องไม่ใช่งานที่เป็นเร่ืองเฉพาะตัว 
หรือเป็นเร่ืองที่ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องด าเนินการเองหรือ 
ต้องไม่ใช่งานที่มีข้อก าหนดไว้เป็นการเฉพาะตามประกาศอื่น 
  (4)  ในกรณีที่การให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการเป็นงานเกี่ยวกับ 
การลงทุนของกองทุน ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (ก)  ให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือ 
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับด าเนินการ โดยต้องระบุรายละเอียดของการด าเนินการดังกล่าวอย่างชัดเจน 
ไว้ในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าที่เป็นกองทุน 
ส ารองเลี้ยงชีพหรือที่เป็นกองทุนส่วนบุคคลอ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน  แล้วแต่กรณี 
 (ข)  จัดให้มีการรายงานการควบคุมดูแลผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นไว้ในรายงาน 
การก ากับดูแลการปฏิบัติงานประจ าปี (annual compliance report) 
  (5)1   ในกรณีที่การให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการเป็นงานเกี่ยวกับ 
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ประกอบธุรกิจต้องให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผู้รับด าเนินการ และต้องได้รับความยินยอม
จากลูกค้าที่มอบหมายให้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อน 
 
 

                                                        
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 41/2556  เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับด าเนินการในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2556  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557) 
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หมวด 2 
การให้บุคคลที่ประกอบกิจการอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการ 

ในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 
____________ 

  ข้อ 7   ผู้ประกอบธุรกิจอาจให้บุคคลที่ประกอบกิจการอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการ 
ในงานที่เกีย่วข้องกับการประกอบธุรกิจได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ประเภทของงานและลักษณะของบุคคลที่จะเป็นผู้รับด าเนินการต้องเป็นไปตาม 
ที่ก าหนดในส่วนที่ 1 
  (2)  ต้องได้รับอนุญาตจากส านักงานตามที่ก าหนดในส่วนที่ 2  เว้นแต่จะก าหนดไว้
เป็นการเฉพาะให้ด าเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาต 
  (3)  ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามที่ก าหนดในส่วนที่ 3 

ส่วนที่ 1 
ประเภทของงานและลักษณะของบุคคลที่จะเป็นผู้รับด าเนินการ 

____________ 

  ข้อ 84   งานที่ผู้ประกอบธุรกิจอาจให้บุคคลที่ประกอบกิจการอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการ
ตามหมวดนี้ ได้แก่งานดังต่อไปนี้  เว้นแต่เป็นกรณีตามวรรคสอง 
  (1)  งานจัดการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของลูกค้า 
  (2)  งานบริหารความเสี่ยง เฉพาะกรณีที่ผู้รับด าเนินการเป็นบริษัทในเครือ 
  (3)  งานตรวจสอบและควบคุมภายใน เฉพาะกรณีที่ผู้รับด าเนินการเป็นบริษัทในเครือ
หรือส านักงานสอบบัญชี 
  (4)  งานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน เฉพาะกรณีที่ผู้รับด าเนินการเป็นบริษัทในเครือ 
  (5)  งานจัดระบบและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (6)  งานที่มีลักษณะในการรวบรวม เรียบเรียง หรือแยกแยะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า   
ทั้งนี้ ในกรณีที่งานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงินของลูกค้า ต้องให้บริษัทในเครือหรือ 
ส านักงานสอบบัญชีเป็นผู้รับด าเนินการ 
  (7)  งานจัดท าทะเบียนของลูกค้า 
  (8)  งานปฏิบัติการภายหลังการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

                                                        
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 56/2559  เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับด าเนินการในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การประกอบธุรกิจ (ฉบบัท่ี 5) ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560) 
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  (9)  งานปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการลงทุนของกองทุน เฉพาะกรณีที่ผู้รับด าเนินการ
เป็นบริษัทในเครือหรือสถาบันการเงิน 
  (10)  งานการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน เฉพาะเท่าที่จ าเป็นเพื่อช่วยให้ 
การประกอบธุรกิจมีประสิทธิภาพและต้องไม่มีผลเสมือนเป็นการไม่ประกอบธุรกิจ โดยผู้รับด าเนินการ
เป็นบุคคลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 11 และต้องปฏิบัติดังนี้ 
 (ก)  ระบุรายละเอียดของการด าเนินการดังกล่าวอย่างชัดเจนไว้ในรายละเอียด 
ของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าที่เป็น 
กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแล้ว แล้วแต่กรณี 
 (ข)  มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บุคคลอ่ืนเป็น 
ผู้รับด าเนินการ 
 (ค)  มีการรายงานการควบคุมดูแลบุคคลอ่ืนที่เป็นผู้รับด าเนินการไว้ในรายงาน 
การก ากับดูแลการปฏิบัติงานประจ าปี (annual compliance report) 
  (11)  งานอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานตาม (1) ถึง (9) 
   ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้ผู้ให้บริการระบบสนับสนุนเป็นผู้รับด าเนินการในงาน 
ตามวรรคหนึ่งได้ทั้งหมด  ทั้งนี้ เฉพาะงานในส่วนที่ผู้ให้บริการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบตาม
ประกาศผู้ให้บริการระบบสนับสนุน 

  ข้อ 94   ยกเลิกทั้งข้อ 

ส่วนที่ 2 
การอนุญาตให้บุคคลที่ประกอบกิจการอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการ 

ในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 
____________ 

  ข้อ 105   ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บุคคลที่ประกอบกิจการอ่ืนที่มีลักษณะ 
ดังต่อไปนี้เป็นผู้รับด าเนินการในงานตามข้อ 8 ได้โดยไม่ต้องยื่นค าขออนุญาตตามข้อ 12 
  (1)  สถาบันการเงิน หรือบริษัทในเครือของผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังน้ี 
 
 

                                                        
4 ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 56/2559  เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับด าเนินการในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560) 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 47/2560  เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับด าเนินการในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวนัท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2560) 
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 (ก)  ส านักงานหรือธนาคารแห่งประเทศไทย 
 (ข)  หน่วยงานก ากับดูแลที่เป็นสมาชิกของ International Organization of 
Securities Commissions (IOSCO) โดยหน่วยงานดังกล่าวต้องเป็นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน 
Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the 
Exchange of Information (MMOU) หรือหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่มีบันทึกความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือกับส านักงานในระดับไม่น้อยกว่าความช่วยเหลือ 
ที่ก าหนดตาม MMOU และหน่วยงานก ากับดูแลดังกล่าวมีอ านาจตามกฎหมายที่จะสามารถให้ความ
ช่วยเหลือแก่ส านักงานได้ตามบันทึกความเข้าใจนั้น  ทั้งนี้ การให้ความคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน
ตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของประเทศที่หน่วยงานก ากับดูแลดังกล่าวตั้งอยู่ต้องไม่ด้อยกว่า
หลักเกณฑ์ของส านักงาน 
 (ค)  ธนาคารกลางที่เป็นสมาชิกของ Bank for International Settlement (BIS) 
  (2)  ส านักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีในสังกัดเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
ส านักงานให้เป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน  ทั้งนี้ เฉพาะงานตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง  
(3) หรือ ข้อ 8 วรรคหนึ่ง (6) เฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงินของลูกค้า 
  (3)  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น 
  (4)  ผู้ให้บริการระบบสนับสนุน  ทั้งนี้ เฉพาะงานในส่วนที่ผู้ให้บริการดังกล่าว 
ได้รับความเห็นชอบตามประกาศผู้ให้บริการระบบสนับสนุน 
  (5)  ผู้ให้บริการการจัดการข้อมูลการช าระเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากส านักงาน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ส านักงานก าหนด 
  (6)  นิติบุคคลอ่ืนนอกเหนือจาก (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ที่มีประสบการณ์ในการท างาน 
ไม่น้อยกว่าห้าปีในงานที่จะรับด าเนินการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ  ทั้งนี้ การนับประสบการณ์ในการ
ท างานของผู้รับด าเนินการดังกล่าว อาจนับประสบการณ์การท างานต่อเนื่องจากประสบการณ์ของ
กิจการอ่ืนได ้ หากนิติบุคคลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับกิจการอ่ืนในลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้ 
 (ก)  กรรมการและผู้บริหารของนิติบุคคลดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคล
เดียวกับกรรมการและผู้บริหารของกิจการอ่ืน 
 (ข)  นิติบุคคลดังกล่าวเกิดจากการควบเข้ากันของกิจการอ่ืนหรือปรับโครงสร้าง 
ทางธุรกิจของกิจการอ่ืน 
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 (ค)  นิติบุคคลดังกล่าวได้รวมเอาธุรกิจของกิจการอ่ืนมาเป็นธุรกิจของนิติบุคคลนั้น 
 (ง)  นิติบุคคลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับกิจการอ่ืนใน
ลักษณะที่สามารถน าประสบการณ์ของกิจการอ่ืนมาใช้ในการประกอบธุรกิจของตนได้ 

  ข้อ 11   ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บุคคลต่างประเทศท าการลงทุนในต่างประเทศ 
เพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของผู้ประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องยื่นค าขออนุญาตตามข้อ 12  
หากบุคคลนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  สามารถประกอบธุรกิจการจัดการลงทุนได้โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศ 
ที่บุคคลต่างประเทศนั้นประกอบธุรกิจอยู่ 
  (2)  อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลตามข้อ 10(1)(ข) 
  (3)  เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากส านักงาน 

  ข้อ 124   นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 10 และข้อ 11 ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะให้
บุคคลที่ประกอบกิจการอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตามข้อ 8  
วรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) และ (11) ต้องได้รับอนุญาตจากส านักงานก่อนการมอบหมายให้ด าเนินการ
ดังกล่าว โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานตามแบบค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบค าขอตามที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชน  ทั้งนี้ ส านักงานจะพิจารณาค าขออนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส านักงานได้รับค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 
ที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรับประชาชน 

  ข้อ 13   ผู้ประกอบธุรกิจที่ยื่นค าขออนุญาตตามข้อ 12 จะได้รับอนุญาตต่อเมื่อ 
ผู้รับด าเนินการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีความพร้อมในด้านบุคลากรและระบบงานในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ 
ที่จะท าให้งานของผู้ประกอบธุรกิจยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงาน ก าหนดเกี่ยวกับงานที่รับด าเนินการ  รวมทั้ง 
ระเบียบวิธีปฏิบัติที่ผู้ประกอบธุรกิจก าหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยต้องมี 
ระบบที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 (ก)  ระบบการบริหารความเสี่ยง 
 (ข)  ระบบการควบคุมภายใน 

                                                        
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 56/2559  เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับด าเนินการในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560) 
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 (ค)  ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวข้อง ล่วงรู้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล  รวมทั้งเพื่อป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลอันมิพึงเปิดเผย
ระหว่างหน่วยงานและบุคลากร 
 (ง)  ระบบการรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนและ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีไว้อย่างชัดเจน 
  (2)  ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ 
มีพฤติการณ์อ่ืนที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน 
  (3)  ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ 
การควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ 

ส่วนที่ 3 
เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ 

____________ 

  ข้อ 14   ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตงานที่ให้บุคคลที่ 
ประกอบกิจการอ่ืนตามข้อ 10 รับด าเนินการต่อส านักงาน โดยต้องแจ้งล่วงหน้าภายในสิบห้าวัน 
ก่อนวันเร่ิมการด าเนินงานดังกล่าว 

  ข้อ 15   ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติในการให้บุคคล 
ที่ประกอบกิจการอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้  ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติและดูแลให้บุคลากรของตนปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ 
และวิธีปฏิบัติดังกล่าวด้วย 
  (1)  มีการก าหนดนโยบายในเร่ืองดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ  ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่ก าหนดในข้อ 18 
  (2)  มีมาตรการรองรับที่ท าให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง ในกรณีที่ 
ผู้รับด าเนินการไม่สามารถด าเนินงานต่อไปได้ 
  (3)  มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง 
  (4)  มีการพิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
ในการคัดเลือกผู้รับด าเนินการ 
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  ข้อ 163   ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสัญญา
ดังกล่าวต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อยในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
   (1)  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับด าเนินการ โดยต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อย 
ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
 (ก)  ความรับผิดต่อผู้ประกอบธุรกิจอันเน่ืองมาจากการกระท าหรือการละเลย 
การปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้รับด าเนินการ 
 (ข)  มาตรการที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องของ 
ผู้รับด าเนินการ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงงานที่รับด าเนินการให้ผู้ประกอบธุรกิจ 
 (ค)  การก าหนดให้ผู้รับด าเนินการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงาน ก าหนดเกี่ยวกับงานที่ได้รับด าเนินการ
รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติที่ผู้ประกอบธุรกิจก าหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
  (2)  ให้ผู้รับด าเนินการยินยอมให้ส านักงานเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของ  
ผู้รับด าเนินการ เรียกดู หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ 
  (3)  เหตุ เงื่อนไข และวิธีการ ในการเลิกสัญญาหรือระงับการด าเนินการ 
  (4)  ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่มีการเรียกเก็บ 
  ในกรณีที่ผู้รับด าเนินการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการช่วง  
ผู้ประกอบธุรกิจต้องด าเนินการให้ผู้รับด าเนินการจัดให้มีข้อสัญญาซึ่งมีรายละเอียดตามที่ก าหนดใน
วรรคหนึ่ง (1) ด้วย  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการมอบหมายงานกันกี่ทอดก็ตาม 

  ข้อ 17   ในกรณีที่สัญญาตามข้อ 16 เป็นสัญญาที่บริษัทในเครือของผู้ประกอบธุรกิจ 
เป็นผู้ท าสัญญากับผู้รับด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจต้องมั่นใจได้ว่า
สัญญาดังกล่าวจะรองรับ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ผู้รับด าเนินการมีต่อผู้ประกอบธุรกิจ
เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ท าสัญญาด้วยตนเอง และผู้ประกอบธุรกิจต้องด าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (1)  ด าเนินการให้บริษัทในเครือมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามนโยบายซึ่งผู้ประกอบธุรกิจก าหนดไว้ตามข้อ 18(2) 
 
 

                                                        
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 45/2559  เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับด าเนินการในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
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  (2)  ด าเนินการให้บริษัทในเครือก าหนดสาระส าคัญในสัญญาให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อ 16 และเพิ่มเติมข้อสัญญาที่มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ไว้ในสัญญาด้วย 
 (ก)  ให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับประโยชน์ในงานที่บุคคลอ่ืนจะด าเนินการให้ 
 (ข)  ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจากผู้รับด าเนินการได้ 
 (ค)3  ถูกยกเลิก 
  (3)  ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาให้เป็นไปตาม (2) และจัดเก็บส าเนาสัญญา
ดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 19(3) 

  ข้อ 18   นโยบายการให้บุคคลที่ประกอบกิจการอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการตามข้อ 15(1) 
ต้องระบุรายละเอียดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ขอบเขตและลักษณะงานที่จะให้ด าเนินการ 
  (2)  หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับด าเนินการซึ่งมีรายละเอียดของแนวทางการพิจารณา 
ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
 (ก)  ฐานะทางการเงิน ซึ่งต้องก าหนดในลักษณะที่จะท าให้สามารถกลั่นกรอง
หรือคัดเลือกผู้รับด าเนินการที่ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือมีพฤติการณ์อ่ืนที่แสดงให้เห็นได้ว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน 
 (ข)  ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องก าหนดในลักษณะ 
ที่จะท าให้สามารถกลั่นกรองหรือคัดเลือกผู้รับด าเนินการที่มีระบบงานในการด าเนินการที่เพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพ 
 (ค)  ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และชื่อเสียงในทางธุรกิจ 
 (ง)  ความพร้อมของผู้รับด าเนินการในกรณีที่รับด าเนินการให้ผู้ประกอบธุรกิจ
หลายราย 
 (จ)  ประวัติการถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องร้องด าเนินคดีในเร่ืองที่เกี่ยวกับงาน 
ที่จะให้ด าเนินการ 
 (ฉ)  ความเกี่ยวข้องกับกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจ 
  (3)  หลักเกณฑ์การทบทวนและการเปลี่ยนตัวผู้รับด าเนินการ 
 
 

                                                        
3 ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 45/2559  เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับด าเนินการในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
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  (4)  แนวทางการพิจารณาในกรณีที่ผู้รับด าเนินการจะให้บุคคลอ่ืนรับด าเนินการช่วง 
ซึ่งครอบคลุมถึงเร่ืองดังต่อไปนี้ 
 (ก)  ก าหนดให้บุคคลอ่ืนที่รับด าเนินการช่วงต้องเป็นบุคคลตามข้อ 10 หรือข้อ 11
หรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานตามข้อ 12 
 (ข)  มีขั้นตอนการขออนุมัติจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจก่อนด าเนินการ 
  (5)  แนวทางการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมตามระดับความส าคัญของงาน 
ที่ให้ด าเนินการ 
  (6)  ระบบรักษาความปลอดภัยของผู้รับด าเนินการในการดูแลรักษาข้อมูล 
ของผู้ประกอบธุรกิจและลูกค้า 
  (7)  มาตรการตรวจสอบดูแลให้ผู้รับด าเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงาน ก าหนดเกี่ยวกับงานที่รับ
ด าเนินการ  รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติที่ผู้ประกอบธุรกิจก าหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยมาตรการดังกล่าวต้องสามารถควบคุมให้ผู้รับด าเนินการไม่มีลักษณะที่จะท าให้ 
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงาน 
อันดีของธุรกิจ 

  ข้อ 19   ผู้ประกอบธุรกิจต้องก ากับดูแลการให้บุคคลที่ประกอบกิจการอ่ืนเป็น 
ผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ อย่างน้อยในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
  (1)  จัดให้มีการติดตามและทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและการด าเนินการ 
ของผู้รับด าเนินการเป็นประจ า โดยอย่างน้อยต้องทบทวนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้รับด าเนินการ หรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศนี้  
และต้องเปลี่ยนตัวผู้รับด าเนินการทันทีหากบุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้าม หรือ 
ไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้รับด าเนินการอีกต่อไป 
  (2)  จัดท าสรุปการให้บุคคลที่ประกอบกิจการอ่ืนด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การประกอบธุรกิจให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เสนอต่อผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของผู้ประกอบธุรกิจ 
  (3)  จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บุคคลที่ประกอบกิจการอ่ืน
ด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจไว้ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยต้องจัดเก็บ 
ในลักษณะที่พร้อมให้ส านักงานเรียกดูหรือตรวจสอบได้โดยไม่ชักช้า 
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  (4)  จัดให้ส านักงานเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับด าเนินการได้ เมื่อส านักงาน
ร้องขอ 

  ข้อ 19/15   มิให้น าความในข้อ 18(7) และข้อ 19 มาใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1)  ผู้ประกอบธุรกิจที่ให้ผู้ให้บริการระบบสนับสนุนเป็นผู้รับด าเนินการ  ทั้งนี้ 
เฉพาะงานในส่วนที่ผู้ให้บริการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบตามประกาศผู้ให้บริการระบบสนับสนุน 
  (2)  ผู้ประกอบธุรกิจที่ให้ผู้ให้บริการการจัดการข้อมูลการช าระเงินในการซื้อขาย
หลักทรัพย์เป็นผู้รับด าเนินการ 

  ข้อ 20   ในกรณีที่ปรากฏต่อส านักงานว่าผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามข้อก าหนดในประกาศนี้ หรือบุคคลที่ประกอบกิจการอ่ืนซึ่งเป็นผู้รับด าเนินการไม่สามารถ 
ด ารงคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในประกาศนี้ หรือบุคคลดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมที่จะเป็นผู้รับด าเนินการ ให้ส านักงานแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจรายนั้นแก้ไข กระท าการ หรือ
งดเว้นกระท าการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ หรือสั่งระงับการให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการ 

หมวด 3 
บทเฉพาะกาล 
____________ 

  ข้อ 21   ให้ถือว่าการให้บุคคลที่ประกอบกิจการอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการในงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ 
ได้ด าเนินการโดยชอบอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ เป็นการให้บุคคลที่ประกอบกิจการอ่ืน
เป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่กระท าได้โดยชอบตามประกาศนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 47/2560  เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับด าเนินการในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวนัท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2560) 
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  ในกรณีที่นโยบายหรือสัญญาให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการยังไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดตามประกาศนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายหรือข้อสัญญาดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในโอกาสแรกที่สามารถท าได้  แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 
 
 
 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ์) 
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 




