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เอกสารรับฟังความคิดเห็น 

เลขที่ อนธ. 40/2560 

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับด าเนินการ 
ในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (Outsource) 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 
  

ส านักงานได้จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพ่ือส ารวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง   
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th 

 

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ส านักงานได้  
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail:  nattasasi@sec.or.th หรือ rangrong@sec.or.th  

 

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 31 มกราคม 2561 

 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ดังนี้ 

 
 

1. นางสาวณัฐศศิ ฝีมือช่าง โทรศัพท์ 0-2033-4620 
2. นางสาวรังรอง วิจิตรไกรสร โทรศัพท์ 0-2263-6050 
3. นางสาวอาชินี  ปัทมะสุคนธ์ โทรศัพท์ 0-2263-6032 

 
 

      

ส านักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้ 

 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

เลขที ่333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  

โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร: 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th  
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ตามท่ีส านักงานมีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็น 
ผู้รับด าเนินการในงานที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ (Outsource) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ด าเนินธุรกิจได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสามารถให้บุคคลอ่ืนซึ่งมีความพร้อมด้านบุคลากร 
และระบบงานเป็นผู้รับด าเนินงาน โดยใช้หลักตัวการตัวแทน ส านักงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการ 
ตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นที่ อนธ. 25/2560 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การมอบหมายให้บุคคลอ่ืน 
เป็นผู้รับด าเนินการในงานทีเ่กี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (Outsource) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2560 
ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 นั้น 

ส านักงานได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
ส านักงานจึงไดน าเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ 
ตัวกลางและตลาด (“คณะอนุกรรมการฯ”) พิจารณา และด าเนินการยกร่างประกาศตามแนวทางดังกลาว 
ที่ผานการรับฟังความคิดเห็นหลักการและการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ คือ ร่างประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่ ทธ.   /25.. เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ  

โดยหลักการดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1. หลักการที่เป็นตัวอักษรปกติ หมายถึง หลักการที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือหลักการ

ตามท่ีได้เปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว 
2. หลักการที่เป็นตัวอักษรแบบตัวหนา (bold) หมายถึง หลักการทีเ่พ่ิมเติมจากหลักการ 

ที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว 

 ส านักงานจึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการให้บุคคลอ่ืน 
เป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ และได้จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟัง
ความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป 
  

I. บทน า 
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  เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจมีทางเลือกในการ outsource งานจากผู้ให้บริการที่จะช่วย 
ลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น และสามารถก ากับดูแลด้วยตนเอง (self-regulate)  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับส านักงานมีเครื่องมือในการก ากับดูแลผู้ให้บริการงาน central utility 
function เพ่ือช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหาย หรือกระทบกับความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุน
หรือผู้ลงทุนในวงกว้าง 

 
 

ส านักงานได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับด าเนินการ 
ในงานที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ (Outsource) จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ  
โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ.   /25.. เรื่อง การให้บุคคลอ่ืน 
เป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เป็นประกาศท่ีออกทดแทนประกาศเดิม  
คือ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 25/2556 เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับด าเนินการ 
ในงานที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

1. การตีความการเป็น outsource 
หลักในการพิจารณาการเป็น outsource ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน  

มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 
(1)  เป็นงานที่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ 

งานทีเ่กี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
(2)  ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ด าเนินการในงานดังกล่าว แต่มอบหมายให้บุคคลอ่ืน 

เป็นผู้รับด าเนินการงาน 
(3)  ผู้รับด าเนินการมีอ านาจในการควบคุมการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ หรือตัดสินใจ

ในงานที่ได้รับมอบหมาย 

ตัวอย่างงานที่เข้าข่ายการเป็น outsource เช่น 
ก.  การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT audit)  

เหตุผล  งาน IT audit เป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบธุรกิจ และ 
ถือเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจที่จะต้องจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพของ

III. สรุปสาระส าคัญของร่างประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

II. เหตุผลความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ในการก าหนดหลักเกณฑ ์



 

4 

 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท1 โดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถมอบหมายให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทนได้  
ประกอบกับงาน IT audit ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจ และควบคุมดูแลการตรวจสอบและ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ IT เพ่ือให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  

ดังนั้น ด้วยเหตุผลข้างต้น แม้การมอบหมายงาน IT audit อาจมีลักษณะเป็น 
ครั้งคราว เช่น ปีละครั้ง และอาจเป็นการท าสัญญากับผู้รับด าเนินการปีต่อปี เป็นต้น ก็ถือได้ว่าผู้รับด าเนินการ 
มีอ านาจในการควบคุมการปฏิบัติงาน และตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมาย จึงเข้าข่ายการเป็น outsource  

ข. การให้บริการ internet trading platform ที่มีการบริหารจัดการค าสั่งซ้ือขาย 
(order management) รวมถึงการคัดกรองค าสั่งซ้ือขายไม่เหมาะสม (order screening)  

เหตุผล  ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ที่จะต้องจัดให้มีระบบหรือ 
กระบวนการในการบริหารจัดการค าสั่งซ้ือขาย และตรวจสอบค าสั่งซื้อขายของลูกค้าที่ไม่เหมาะสม  
ก่อนส่งเข้าระบบการซื้อขาย ประกอบกับงานดังกล่าว ผู้ให้บริการต้องควบคุมการปฏิบัติงานของระบบ 
ให้เป็นไปตามสัญญาการให้บริการระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้ให้บริการ รวมทั้งดูแลให้ค าสั่งซื้อขาย 
ของลูกค้าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงถือได้ว่าผู้ให้บริการในงานดังกล่าวมีอ านาจในการควบคุม 
การปฏิบัติงาน รวมถึงดุลยพินิจในการตัดสินใจในงานนั้น จึงเข้าข่ายการเป็น outsource 

อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบธุรกิจยังคงบริหารจัดการค าสั่งซ้ือขาย รวมถึง 
คัดกรองค าสั่งซ้ือขายไม่เหมาะสมด้วยตนเอง จะถือได้ว่าผู้ให้บริการ internet trading platform 
ดังกล่าวไม่มีอ านาจควบคุมการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ หรือตัดสินใจใด ๆ แต่เป็นเพียงผู้ให้บริการ 
software vendor ดังนั้น จึงไม่เข้าข่ายการเป็น outsource 

 ตัวอย่างงานที่ไม่เข้าข่ายการเป็น outsource โดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถด าเนินการ
ได้ตามความจ าเป็นโดยไม่ต้องแจ้งต่อส านักงาน เช่น 

ค.  งานปฏิบัติการภายหลังการซื้อขาย (back office) ของ Back Office Service Bureau (“BSB”)  
  เหตุผล  งาน back office ของ BSB เป็นการให้บริการด้านระบบ software  
ซึ่งท าหน้าที่ประมวลผลข้อมูล และจัดท าข้อมูล/รายงานเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
โดยมีผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ใช้งานระบบดังกล่าวในฐานะ user ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของ user ในการเรียกใช้
ข้อมูล/รายงานใด ๆ จากระบบ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึง reconcile ข้อมูลที่ได้ 
จากระบบด้วยตนเอง จึงถือได้ว่า BSB เป็นเพียงผู้ให้บริการ software vendor ซึ่งไม่มีอ านาจควบคุม 
การปฏิบัติงาน บริหารจัดการ หรือตัดสินใจใด ๆ ในงานดังกล่าว ดังนั้น จึงไม่เข้าข่ายการเป็น outsource 

 ง. งานสนับสนุนการประกอบธุรกิจ เช่น งานการพิมพ์เอกสาร งานธุรการ งานรักษา
ความปลอดภัย และงานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น  

เหตุผล  งานดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบธุรกิจ 

                                                           
1 ประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 3/2559  เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดให้มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. การแบ่งประเภทงานส าหรับการ outsource 
 เพ่ือรองรับรูปแบบการประกอบธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะให้บริการตามความถนัดมากขึ้น 
และส่งเสริมให้มีผู้ให้บริการงานที่มีผู้ให้บริการแบบรวมศูนย์ (central utility function) ซึ่งสามารถช่วย 
ลดภาระงานอันเป็นต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจ โดยผู้ใช้บริการไม่มีภาระในการก ากับดูแลผู้ให้บริการ 
ส านักงานจึงปรับปรุงประเภทงานส าหรับการ outsource ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน  
เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

2.1  งานทีไ่ม่ใช่งาน central utility function หมายถึง งานที่เป็นการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบธุรกิจ ที่ไม่เข้าข่ายงาน  
central utility function เช่น งานบริหารความเสี่ยง งานตรวจสอบและควบคุมภายใน และงานก ากับดูแล 
การปฏิบัติงาน เป็นต้น การ outsource งานกลุ่มนี้ไม่จ ากัดประเภทผู้ให้บริการ โดยจะก ากับตามหลัก 
ตัวการตัวแทน ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจยังคงต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ outsource เสมือนผู้ประกอบธุรกิจ
ด าเนินการเอง 

2.2  งานที่มีผู้ให้บริการแบบรวมศูนย์ (central utility function) หมายถึง งานที่ไม่ใช่
งานตามข้อ 2.1 โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ (1) เป็นงานที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ (2) งานดังกล่าวมี 
ผู้ให้บริการจ านวนน้อยรายหรือผู้ใช้บริการอาจไม่สามารถหาผู้ให้บริการรายอื่นมาให้บริการแทนได้ในทันท ี
หากผู้ให้บริการหยุดให้บริการ ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างเหมาะสม  
และ (3) งานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อตลาดทุนโดยรวม  

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการงานกลุ่มนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานตามคุณสมบัติ
และเงื่อนไขที่ก าหนด โดยปัจจุบันงานทีเ่ข้าข่ายเป็นงาน central utility function ได้แก่ การให้บริการ
ระบบสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนและจัดการกองทุน (fund service platform)2  
และการให้บริการจัดการข้อมูลการช าระเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ (e-payment)3 

3. การก าหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติส าหรับการ outsource 
 ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติ

ส าหรับการ outsource โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องดูแลให้บุคลากรของตนปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ 
และวิธีปฏิบัติดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมบทบาทในการก ากับดูแลด้วยตนเองของผู้ประกอบธุรกิจ   
(self-regulate) ส านักงานได้เพ่ิมเติมให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  

                                                           
2 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ สน. 55/2559  เรื่อง การขอรับความเหน็ชอบเป็น 
ผู้ให้บริการระบบสนับสนุนงานที่เกีย่วข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนและการจัดการกองทุน ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

3 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ สธ. 40/2560  เรื่อง  การให้ความเห็นชอบเป็น 
ผู้ให้บริการการจัดการข้อมลูการช าระเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ ลงวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 



 

6 

 

 3.1  การทบทวนนโยบาย outsource 
   ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการพิจารณาทบทวนความมีประสิทธิภาพและความเหมาะสม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือในทันทีเม่ือมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจอย่างมี
นัยส าคัญ (นโยบายดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ) 

3.2  รายละเอียดที่ต้องระบุในนโยบายการ outsource  
ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีนโยบาย outsource ซึ่งต้องระบุรายละเอียดและ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยเพ่ิมเติมในเรื่องดังต่อไปนี้  

(1)  กรณีผู้รับด าเนินการอยู่ในต่างประเทศ : ผู้ประกอบธุรกิจต้องพิจารณาถึง 
การเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และกฎหมายของประเทศของผู้รับด าเนินการ 
ตลอดจนความซับซ้อนในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่อยู่ในต่างประเทศของผู้รับด าเนินการด้วย 

(2)  กรณี outsource ช่วง : ผู้ประกอบธุรกิจต้องก าหนดแนวทางการพิจารณา  
ซึ่งมีข้ันตอนการขออนุมัติจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจก่อนด าเนินการ และหากเป็นงาน central 
utility function ต้องก าหนดให้บุคคลที่รับด าเนินการช่วงนั้นเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานด้วย  ทั้งนี้ เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า ไม่ว่างาน central utility function จะมีการ outsource  
กันไปกี่ทอด ส านักงานจะสามารถก ากับดูแลผู้ให้บริการในงานดังกล่าวได้ 

 4. การ outsource งาน central utility function  
4.1  ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ outsource งาน central utility function ให้บุคคลที่

ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานเป็นผู้รับด าเนินการเท่านั้น ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
ส านักงานประกาศก าหนด 

4.2  ให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับยกเว้นการด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1)  มาตรการ BCP ของผู้ประกอบธุรกิจ และมาตรการตรวจสอบดูแลให้ 

ผู้รับด าเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก าหนด 
(2)  นโยบาย outsource ในส่วนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับด าเนินการ ซึ่งรวมถึง

กรณใีห้บริษัทในเครือเป็นผู้ท าสัญญา outsource กับผู้รับด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจ 
(3)  สัญญา outsource ในส่วนมาตรการ BCP ของผู้รับด าเนินการ  

 5. การ outsource งานทีไ่ม่ใชง่าน central utility function  
5.1  ผู้ประกอบธุรกิจต้องพิจารณาคัดเลือกผู้รับด าเนินการที่มีคุณสมบัติและ 

ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(1)  มีความพร้อมในด้านบุคลากรและระบบงานอย่างเพียงพอที่จะท าให้ 

งานของผู้ประกอบธุรกิจเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง โดยต้องมีระบบที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
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(2)  ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
หรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ 

5.2  การ outsource การลงทุนของกองทุน : ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุรายละเอียด
ของการ outsource อย่างชัดเจนไว้ในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือได้รับความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าที่เป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ แล้วแต่กรณี รวมทั้ง 
จัดให้มีการรายงานการควบคุมดูแลการ outsource ไว้ใน annual compliance report 

5.3  การ outsource การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ผู้ประกอบธุรกิจต้องได้รับ
ความยินยอมจากลูกค้าก่อน 

 6. สาระส าคัญของสัญญา outsource 
เพ่ิมเติมรายละเอียดที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุในสัญญา outsource ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

6.1  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับด าเนินการในการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล การรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจ และข้อมูลของลูกค้า 

6.2  การก าหนดให้ผู้รับด าเนินการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
และระเบียบวิธีปฏิบัติที่ผู้ประกอบธุรกิจก าหนดขึ้น 

 7. การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการ outsource 
เพ่ือลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจในการยื่นขออนุญาตหรือแจ้งส านักงานก่อนหน้า 

การ outsource จึงก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการ outsource ต่อส านักงาน
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการ outsource ดังกล่าว และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ  
(เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้รับด าเนินการ หรือกรณีเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการ  
ของผู้รับด าเนินการได้) ตามแบบท่ีจัดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน  ทั้งนี้ การแจ้งดังกล่าวรวมถึง 
กรณีการ outsource ช่วงด้วย  

ตัวอย่าง  บริษัท Z outsource งาน IT audit ให้แก่ audit firm เป็นผู้รับด าเนินการ
และจะพิจารณา outsource งานดังกล่าวกับ audit firm เป็นรายปี โดยการท าสัญญาปีต่อปี บริษัท Z  
มีหน้าที่ต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการ outsource งานดังกล่าวต่อส านักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่
มีการ outsource ในครั้งแรก  

ในปีถัดไป หากบริษัท Z ยังคง outsource งานดังกล่าวแก่ audit firm รายเดิม 
(ตามที่เคยแจ้งไว้ต่อส านักงาน) บริษัท Z ไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการ outsource  
ต่อส านักงานใหม่ แต่เมื่อใดที่บริษัท Z มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานหรือผู้รับด าเนินการเป็นบริษัทอ่ืน 
บริษัท Z ต้องแจ้งส านักงานภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย 
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8. การรายงานสรุปการ outsource 
เพ่ือให้ส านักงานมีข้อมูลในการก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงาน 

สรุปการ outsource ให้ส านักงานทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยรายงานดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณา 
ของคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจแล้ว (ทั้งนี้ ส านักงานไม่ได้ก าหนดรูปแบบและวิธีการรายงาน 
สรุปการ outsource โดยเพื่อความคล่องตัว ผู้ประกอบธุรกิจอาจจัดท าสรุปรายงานไว้ใน annual compliance 
report ได้)  

 9. บทเฉพาะกาล 
การ outsource ใด ๆ ทีผู่้ประกอบธุรกิจได้ด าเนินการตามประกาศ outsource 

ปัจจุบันก่อนวันที่ร่างประกาศฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ ให้ถือเป็นการ outsource ตามประกาศนี้   
ทั้งนี้ ในกรณีที่นโยบายหรือสัญญา outsource ของผู้ประกอบธุรกิจยังไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ตามร่างประกาศนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมให้เป็นไปตามร่างประกาศนี้ภายใน 
โอกาสแรกที่สามารถท าได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ร่างประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ช่วงเวลาที่คาดว่าประกาศจะมีผลบังคับใช้ 
ประกาศออกภายในไตรมาส 1 ของปี 2561 โดยมีผลใช้บังคับในไตรมาส 2 ของปี 2561 
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เร่ือง ร่างประกาศเกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับด าเนินการ 
ในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (Outsource) 

 
ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ตอบ ___________________________________ ต าแหน่ง __________________________ 

ชื่อบริษัท ______________________________________________________________________ 

โทรศัพท ์________________________________โทรสาร ________________________________ 

อีเมล์ _________________________________________________________________________ 

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  บริษัทหลักทรัพย์ 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม / กองทุนส่วนบุคคล 

  ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

  ธนาคารพาณิชย์ 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) _____________________________________________________ 

 

 

 

กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง ส านักงาน ก.ล.ต. 
เลขที่ 333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207  

หรือ email : nattasasi@sec.or.th หรือ rangrong@sec.or.th 

 

*** ส านักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *** 

แบบส ารวจความคดิเห็น 

mailto:หรือ
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ส านักงานจะปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับร่างประกาศเกี่ยวกับการมอบหมายให้
บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (Outsource) ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ.   /25.. เรื่อง การให้บุคคลอ่ืน
เป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

  

1.1 นิยามการเป็น outsource   

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

1.2 การแบ่งประเภทงานส าหรับการ outsource 
 (1) งานทีไ่ม่ใช่งานที่มีผู้ให้บริการแบบรวมศูนย ์
 (2) งานท่ีมีผู้ให้บริการแบบรวมศูนย์ (central utility function) 

  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

1.3 การก าหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติส าหรับการ outsource 
 (1) การทบทวนนโยบาย outsource 
 (2) รายละเอียดที่ต้องระบุในนโยบาย outsource 
 (2.1) กรณี outsource แก่ผู้รับด าเนินการที่อยู่ในต่างประเทศ 
 (2.2) กรณี outsource ช่วง  

  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

แบบส ารวจความคิดเห็น 
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ส านักงานจะปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับร่างประกาศเกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคคลอ่ืน

เป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (Outsource) ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1.4 การ outsource งาน central utility function  
 (1) การ outsource ให้แก่บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานเท่านั้น 
 (2) การยกเว้นการด าเนินการในเรือ่งดังต่อไปนี้  

(2.1) มาตรการ BCP และมาตรการตรวจสอบดูแลผูร้ับด าเนินการ 
(2.2) นโยบาย outsource ในส่วนการคัดเลือกผูร้ับด าเนินการ และการด าเนินการให ้

บริษัทในเครือมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผูร้ับด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
ของผู้ประกอบธุรกิจ 

(2.3) สาระส าคญัของสัญญา outsource ในส่วนมาตรการ BCP ของผู้รับด าเนินการ 

  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

1.5 การ outsource งานที่ไม่ใช่งาน central utility function 
 (1) ให้ผู้ประกอบธุรกิจพิจารณาคดัเลือกผู้รับด าเนินการทีม่ีคุณสมบตัิและไม่มลีักษณะต้องห้าม
ตามที่ก าหนด 

(2) การ outsource การลงทุนของกองทุน 
(3) การ outsource การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 
 

 
 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

1.6 สาระส าคัญของสัญญา outsource 
เพิ่มเตมิให้สัญญา outsource ต้องมีสาระส าคญัในเรื่องดังต่อไปนี ้

 (1) การรักษาความปลอดภัยของขอ้มูล การรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 
 (2) การก าหนดให้ผู้รับด าเนินการตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบตัิงาน และระเบียบวิธีปฏิบัต ิ

  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ส านักงานจะปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับร่างประกาศเกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคคลอ่ืน

เป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (Outsource) ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1.7 การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการ outsource 
 การแจ้งรายละเอยีดเกี่ยวกับการ outsource ต่อส านักงานภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีมีการ 
outsource และในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั รวมถงึกรณีการ outsource ช่วง 

  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

1.8 การรายงานสรุปการ outsource 
 การรายงานสรุปการ outsource ให้ส านักงานทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 
 

 

 
 

 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

1.9 บทเฉพาะกาล 
 ให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมนโยบายหรือข้อสญัญาทีย่ังไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดตามร่างประกาศนี้ให้เปน็ไปตามร่างประกาศนี้ภายในโอกาสแรกที่สามารถท าได้ แตต่้อง
ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันท่ีร่างประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

1.10 อื่น ๆ   
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 


