
 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ที่ ทธ. 31/2556 
   เร่ือง  หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจมีส านักงานสาขา 

(ประมวล) 
 
 
           

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2551 และมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  และ 
มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 
มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
 
  ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556   เป็นต้นไป 
 
  ข้อ 2 ให้ยกเลิก 
  (1) ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 8/2551  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีส านักงานสาขา ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 
2551 
  (2) ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 45/2553  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์มีส านักงานสาขา (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่  
7 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
  (3) ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 41/2552  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทจัดการมีส านักงานสาขา ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
  (4) ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 7/2551  เร่ือง หลักเกณฑ์การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีส านักงานสาขา ลงวันที่ 2 เมษายน 
พ.ศ. 2551 
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  (5) ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 46/2553  เร่ือง หลักเกณฑ์การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีส านักงานสาขา (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่  
7 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
 
  ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการมีส านักงานสาขาของผู้ประกอบธุรกิจ ไม่ว่า
ประเภทใด แต่ไม่รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอ่ืน ซึ่งการจัดต้ัง
ส านักงานสาขาของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายอ่ืนนั้น 
 
  ข้อ 4 ในประกาศนี้ 
  “ผู้ประกอบธุรกิจ”  หมายความว่า   ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
  “ส านักงานสาขา”  หมายความว่า   ส านักงานสาขาของผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์ 
จะให้บริการแก่ลูกค้าในประเภทที่ได้รับใบอนุญาตหรือจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบใด ซึ่งได้แก่ส านักงานสาขาดังต่อไปนี้ 
  (1) ส านักงานสาขาในประเทศ 
  (2) ส านักงานสาขาในต่างประเทศ 
  (3) ส านักงานผู้แทนในต่างประเทศ 
  “สาขาเฉพาะออนไลน์”  หมายความว่า   สาขาของผู้ประกอบธุรกิจที่จัดให้มีเฉพาะ
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ส านักงานใหญ่หรือส านักงานสาขาอื่น ซึ่งลูกค้าสามารถท าธุรกรรมกับผู้ประกอบธุรกิจได้โดยใช้
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดไว้ให้เท่านั้น 
  “ส านักงานผู้แทนในต่างประเทศ”  หมายความว่า   สาขาของผู้ประกอบธุรกิจที่จัดตั้ง
ขึ้นในต่างประเทศเพื่อให้บริการด้านข้อมูลหรือเพื่อการประสานงานตามขอบเขตที่ประกาศนี้ก าหนด 
  “ผู้สอบบัญชี”  หมายความว่า   ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 
  “ผู้บริหาร”  หมายความว่า   ผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอ่ืนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของ 
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี 
 
  ข้อ 5 ผู้ประกอบธุรกิจอาจมีส านักงานสาขาได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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  (1) ส านักงานสาขาในประเทศหรือส านักงานสาขาในต่างประเทศ โดยจะเปิดท าการได้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด 1 
  (2) ส านักงานผู้แทนในต่างประเทศ โดยจะเปิดท าการได้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ในหมวด 2 
  ในการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน
สาขาตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณีด้วย 
  (1) ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย 
การควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทหลักทรัพย์ 
  (2) ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษัทหลักทรัพย์ 
  (3) ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย 
การควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 
  ข้อ 6 ส านักงานอาจก าหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของ
ข้อก าหนดตามประกาศนี้ เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบัติที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ 
และหากผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจมีการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดในประกาศนี้ในเร่ืองที่มีการออกแนวทางนั้น 
 

หมวด 1 
หลกัเกณฑ์การมีส านักงานสาขาในประเทศหรือส านักงานสาขาในต่างประเทศ 

 
ส่วนที ่1 

การอนุญาต 
 

  ข้อ 7 ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะมีส านักงานสาขาในประเทศหรือส านักงานสาขา 
ในต่างประเทศต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1) มีเงินกองทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 
        (ก) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องอยู่ภายใต้บังคับเกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุน
สภาพคล่องสุทธิ ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องสามารถด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตาม
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หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย 
เร่ืองดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
      (ข) ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนรวมหรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล ต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีแล้ว ไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทจัดการ และประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยการท าประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ และข้อก าหนดส าหรับบริษัท
จัดการในการด ารงความเพียงพอของเงินกองทุน 
       (ค) ในกรณีของผู้ประกอบธุรกิจประเภทอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ต้องมีส่วน
ของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินฉบับล่าสุดซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วที่มีสถานะเป็นบวก  
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีการเพิ่มทุนภายหลังจากวันที่ในงบการเงินฉบับล่าสุด ผู้ประกอบธุรกิจ
อาจน าข้อมูลการเพิ่มทุนดังกล่าวมาค านวณรวมเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมได้ 
  (2) มีระบบการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อระงับข้อพิพาทอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น มีการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนเกี่ยวกับการก าหนดให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าและมีการเข้าร่วมโครงการอนุญาโตตุลาการ
ของส านักงานเพื่อระงับข้อพิพาท เป็นต้น 
  (3) มีแผนงานเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจและมีความพร้อมของระบบงานเพื่อ
รองรับการมีส านักงานสาขา ซึ่งต้องมีระบบการจัดการด้านการปฏิบัติงาน ระบบการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน และระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องมี
ความพร้อมด้านบุคลากร 
  (4) มีผลการประเมินจากการตรวจสอบโดยส านักงานในคราวล่าสุดในเร่ืองการจัดการ
ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (operational risk) และการจัดการความเสี่ยงด้านลูกค้าสัมพันธ์ 
(customer relationship risk) ไม่เกินกว่าระดับปานกลางหรือระดับที่ยอมรับได้  เว้นแต่จะได้รับการ 
ผ่อนผันจากส านักงาน 
  (5) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีอาญาไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนั้น  ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระท า 
อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มี
ลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต และไม่มีประวัติการกระท าความผิดดังกล่าวในช่วง
ระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด แต่ไม่เกินสามปีย้อนหลังก่อนวันที่จะเร่ิมเปิดด าเนินการส านักงานสาขา 
หรือก่อนวันยื่นค าขออนุญาต แล้วแต่กรณี หรือหากอยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ หรือถูกด าเนินคดี หรือ 
มีประวัติการกระท าความผิดดังกล่าว แต่ได้ด าเนินการให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบต่อ 
การกระท าที่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบธุรกิจมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวออกจากบริษัทแล้ว 
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  (6) ในช่วงระยะเวลาสิบสองเดือนย้อนหลังก่อนวันที่จะเร่ิมเปิดด าเนินการ หรือก่อน
วันยื่นค าขออนุญาต แล้วแต่กรณี ไม่ปรากฏว่ามีความผิดในลักษณะที่เป็นการจงใจอ าพรางฐานะการเงิน
หรือผลการด าเนินงานที่แท้จริงของผู้ประกอบธุรกิจ หรือหากปรากฏความผิดดังกล่าวแต่ได้ด าเนินการ
ให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบต่อการกระท าที่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบธุรกิจมีลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวออกจากบริษัทแล้ว 
  (7) ไม่อยู่ระหว่างถูกคณะกรรมการก ากับตลาดทุนหรือส านักงานสั่งห้าม ระงับ หรือ
จ ากัดการประกอบธุรกิจ หรืออยู่ระหว่างแก้ไขฐานะการเงินหรือการด าเนินงาน ตามค าสั่งของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนหรือส านักงาน 
  (8) ไม่อยู่ระหว่างถูกส านักงานสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายใน  
การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน หรือการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และไม่อยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไขตามค าสั่งดังกล่าว  เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน 
 
  ข้อ 8 ในการอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจมีส านักงานสาขาในประเทศหรือส านักงาน
สาขาในต่างประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีของส านักงานสาขาในประเทศ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากส านักงาน 
หากผู้ประกอบธุรกิจมีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 7 ในวันเร่ิมเปิดด าเนินการ และได้แจ้งรายละเอียดการมี
ส านักงานสาขาให้ส านักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อยห้าวันท าการก่อนวันเริ่มเปิดด าเนินการตามแบบที่
จัดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน 
  (2) ในกรณีของส านักงานสาขาในต่างประเทศ ให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นค าขออนุญาต 
ต่อส านักงานพร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ  ทั้งนี้ ตามแบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
ส านักงาน 
 
  ข้อ 91 ในการพิจารณาค าขออนุญาตมีส านักงานสาขาในต่างประเทศตามข้อ 8(2)  
ให้ส านักงานพิจารณาค าขอภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
ประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรับประชาชน 

 
  ข้อ 10 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะขยายขอบเขตการให้บริการที่มากกว่า
สาขาเฉพาะออนไลน์ที่เปิดด าเนินการอยู่แล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งรายละเอียดการขยายขอบเขต

                                                        
1ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 43/2558 เร่ือง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจมี

ส านักงานสาขา (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 10/07/2558 



6 
 

ดังกล่าวให้ส านักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อยห้าวันท าการก่อนวันที่จะเปิดให้บริการ  ทั้งนี้ ตามแบบที่
จัดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน 
 

ส่วนที ่2 
 การด าเนินงานของส านักงานสาขาในประเทศหรือส านักงานสาขาในต่างประเทศ 

 
  ข้อ 11 ผู้ประกอบธุรกิจต้องด าเนินการเกี่ยวกับส านักงานสาขาในประเทศหรือ
ส านักงานสาขาในต่างประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) ใช้ถ้อยค าประกอบกับชื่อที่แสดงว่าเป็นส านักงานสาขา และในกรณีที่เป็นสาขา
เฉพาะออนไลน์ให้ระบุว่าเป็นการให้บริการเฉพาะออนไลน์ให้ชัดเจนด้วย 
  (2) จัดให้ส านักงานสาขามีความพร้อมในการเปิดด าเนินการ โดยจัดให้มีบุคลากรและ
ทรัพยากรให้เพียงพอกับการด าเนินงาน ตลอดจนจัดให้มีการบริหารจัดการและระบบการก ากับดูแล 
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3) จัดให้มีการเก็บข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ในลักษณะที่พร้อมให้ส านักงานเรียกดูและตรวจสอบได้โดยไม่ชักช้า 
  (4) รายงานให้ส านักงานทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ส านักงานสาขาในต่างประเทศ
ถูกหน่วยงานก ากับดูแลตลาดทุนหรือหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายของประเทศที่ส านักงานสาขา 
ในต่างประเทศตั้งอยู่ สั่งลงโทษหรือสั่งให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการใด ๆ ที่มีผลกระทบ 
อย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงานของส านักงานสาขาในต่างประเทศ 
 
  ข้อ 122 ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน  
เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้จัดการส านักงานสาขาหรือผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงานสาขา 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีส านักงานสาขาในประเทศ ต้องจัดให้มีผู้จัดการส านักงานสาขาหรือ
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงานสาขา 
  (2) ในกรณีส านักงานสาขาในต่างประเทศ ต้องจัดให้มีผู้จัดการส านักงานสาขา 
เพื่อปฏิบัติงานประจ าให้ส านักงานสาขาแห่งนั้นเพียงแห่งเดียว  เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก
ส านักงาน 

                                                        
2ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 11/2557 เร่ือง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจมี
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  (3) ในกรณีสาขาเฉพาะออนไลน์ ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงาน
สาขา 
 
  ข้อ 133 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้จัดการส านักงานสาขาหรือผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงานของส านักงานสาขา มีลักษณะไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อ 12 พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวได้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1) กรณีส านักงานสาขาในประเทศหรือสาขาเฉพาะออนไลน์ในประเทศ ให้แต่งต้ัง
ผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงานสาขาดังกล่าวแทน
เป็นการชั่วคราว 
  (2) กรณีส านักงานสาขาในต่างประเทศหรือสาขาเฉพาะออนไลน์ในต่างประเทศ  
ให้แต่งต้ังบุคลากรดังต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงานสาขาดังกล่าวแทนเป็นการ
ชั่วคราว 
        (ก) ผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจ 
        (ข) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานให้ด ารงต าแหน่งในระดับควบคุม 
ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจอยู่แล้วตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 
  (3) ด าเนินการแต่งตั้งผู้จัดการส านักงานสาขารายใหม่ หรือผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน
รายใหม่ แล้วแต่กรณี ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่รู้ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวหรือวันที่พ้นจากต าแหน่ง 
แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันระยะเวลาดังกล่าวจากส านักงาน 
 
  ข้อ 14 ในกรณีที่เป็นการให้บริการของสาขาเฉพาะออนไลน์ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้อง
จัดให้มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการด าเนินงานเฉพาะในเร่ืองดังต่อไปนี้เท่านั้น 
  (1) การรับค าขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อส่งให้
ส านักงานใหญ่หรือส านักงานสาขาอื่นพิจารณาอนุมัติ 
  (2) การให้ข้อมูลตามหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้อง
เปิดเผยกับผู้ลงทุน 
  (3) การจัดให้มีช่องทางที่ลูกค้าสามารถขอค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากผู้ท าหน้าที่แนะน าการลงทุนที่ส านักงานใหญ่หรือที่ส านักงานสาขาอื่น 

                                                        
3ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 11/2557 เร่ือง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจมี
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  (4) การส่งค าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกค้าต้องด าเนินการ
ด้วยตนเอง 
  (5) การรับหรือส่งมอบเงิน 
  (6) การอ่ืนใดที่จ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องตามที่ส านักงานประกาศก าหนด 
  ในการด าเนินงานของสาขาเฉพาะออนไลน์ตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจอาจจัดให้มี
บุคลากรเฉพาะเพื่อท าหน้าที่ในการประสานงานหรืออ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง 
ก็ได ้
 

ส่วนที ่3 
การควบคุมและการปิดท าการส านักงานสาขาในประเทศหรือส านักงานสาขาในต่างประเทศ 

 
  ข้อ 15 เมื่อปรากฏหลักฐานต่อส านักงานว่าส านักงานสาขาในประเทศหรือส านักงาน
สาขาในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ส านักงานอาจ
ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นแก้ไข กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
หรือเพิกถอนการอนุญาตการมีส านักงานสาขาแห่งนั้นได้ 
  (1) มีการด าเนินงานในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า 
  (2) มีการด าเนินงานในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของ
ประเทศไทย หรืออาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ทั้งนี้ เฉพาะกรณีส านักงานสาข 
ในต่างประเทศ 
  (3) ไม่สามารถด ารงลักษณะได้ตามข้อ 7 
  (4) ไม่มีการจัดการด้านการปฏิบัติงาน ระบบการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน หรือระบบ
การจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่มีประสิทธิภาพ 
  (5) ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 2 ของหมวดนี้ 
 
  ข้อ 16 ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะปิดส านักงานสาขาในประเทศหรือส านักงานสาขา
ในต่างประเทศแห่งใดไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ให้แจ้งวันปิดท าการต่อส านักงานอย่างน้อย
สามสิบวันก่อนด าเนินการปิดส านักงานสาขา 
 
  ข้อ 17 ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ปิดส านักงานสาขาในประเทศหรือ
ส านักงานสาขาในต่างประเทศ ปิดประกาศแจ้งให้ลูกค้าทราบตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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  (1) ปิดประกาศการปิดส านักงานสาขาไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการของส านักงานสาขา
แห่งนั้นเพื่อให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันระยะเวลา
การปิดประกาศจากส านักงาน 
  (2) ประกาศตาม (1) ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อไปยังส านักงานใหญ่
หรือส านักงานสาขาแห่งอ่ืนด้วย 
 

หมวด 2 
หลกัเกณฑ์การมีส านักงานผู้แทนในต่างประเทศ 

 
  ข้อ 18 ส านักงานผู้แทนในต่างประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจจะจัดตั้งขึ้นให้ด าเนินการได้
เฉพาะในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
  (1) ท าการศึกษา วิจัย และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
การเงินในต่างประเทศ 
  (2) ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (Liaison Office) ระหว่างลูกค้าและสถาบัน 
ในต่างประเทศกับส านักงานใหญ่ โดยไม่มีการให้บริการแก่ลูกค้าในลักษณะเดียวกับส านักงานสาขา
ตามหมวด 1 
  (3) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลหรือประสานงานอ่ืนใดตามที่ส านักงานประกาศก าหนด
เพิ่มเติม 
 
  ข้อ 19 ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะมีส านักงานผู้แทนในต่างประเทศจะต้องมี 
ความพร้อมในการด าเนินงานในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
  (1) มีแผนงานเพื่อรองรับการมีส านักงานผู้แทนในต่างประเทศ 
  (2) มีความพร้อมของระบบงาน โดยอย่างน้อยต้องมีระบบการจัดการด้านการ
ปฏิบัติงาน ระบบการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน และระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสาร
หลักฐานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร 
  ในการอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจมีส านักงานผู้แทนในต่างประเทศ ให้ถือว่าได้รับ
อนุญาตจากส านักงาน หากผู้ประกอบธุรกิจมีลักษณะตามวรรคหนึ่งในวันเร่ิมเปิดด าเนินการ และได้แจ้ง
รายละเอียดการมีส านักงานผู้แทนในต่างประเทศให้ส านักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อยห้าวันท าการ 
ก่อนวันเร่ิมเปิดด าเนินการตามแบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน 
 
  ข้อ 20 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจถูกหน่วยงานก ากับดูแลตลาดทุนหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจตามกฎหมายของประเทศที่ส านักงานผู้แทนในต่างประเทศตั้งอยู่ สั่งลงโทษหรือสั่งให้กระท าการ
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หรืองดเว้นกระท าการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงานของส านักงานผู้แทนใน
ต่างประเทศ ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานให้ส านักงานทราบโดยไม่ชักช้า 
 
  ข้อ 21 เมื่อปรากฏหลักฐานต่อส านักงานว่าส านักงานผู้แทนในต่างประเทศของ 
ผู้ประกอบธุรกิจมีการประกอบกิจการอ่ืนนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 18 หรือด าเนินการอ่ืนใดอัน
อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของประเทศไทย หรืออาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศที่ส านักงานผู้แทนในต่างประเทศดังกล่าวตั้งอยู่ ให้ส านักงานมีอ านาจสั่งเพิกถอน
การอนุญาตการมีส านักงานผู้แทนแห่งนั้นได้ 
 
  ข้อ 22 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีความประสงค์จะปิดส านักงานผู้แทนในต่างประเทศ
แห่งใดไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ให้แจ้งวันปิดท าการต่อส านักงานอย่างน้อยสามสิบวัน 
ก่อนด าเนินการปิดส านักงานผู้แทนในต่างประเทศ 
 

หมวด 3 
บทเฉพาะกาล 

 
  ข้อ 23 ให้ส านักงานสาขาของผู้ประกอบธุรกิจ และส านักงานผู้แทนในต่างประเทศ
ของผู้ประกอบธุรกิจที่มีการจัดต้ังและด าเนินการได้โดยชอบอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
เป็นส านักงานสาขาของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานตามประกาศนี้ 
  ประกาศ  ณ  วันที่  26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

      
 
 
 

(นายวรพล  โสคติยานุรักษ์) 
เลขาธิการ 

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
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          ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 11/2557 เร่ือง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการ
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          ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 43/2558 เร่ือง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการ
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นุเบกษา เมื่อวันที่  
 




