
-ร่าง- 
 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  

ที่ ทธ.        /25.. 
เร่ือง  การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้อง 

กับการประกอบธุรกิจ 
______________________________ 

  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  และข้อ 16 วรรคหนึ่ง (6) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2551  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555  และข้อ 5 วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวงการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555  คณะกรรมการก ากับตลาดทุนออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           เป็นต้นไป 

  ข้อ 2   ให้ยกเลิก 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 25/2556  เร่ือง การมอบหมายให้บุคคลอ่ืน
เป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 41/2556  เร่ือง การมอบหมายให้บุคคลอ่ืน
เป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
  (3)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 42/2558  เร่ือง การมอบหมายให้บุคคลอ่ืน
เป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
  (4)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 45/2559  เร่ือง การมอบหมายให้บุคคลอ่ืน
เป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
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  (5)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 56/2559  เร่ือง การมอบหมายให้บุคคล
อ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
  (6)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 47/2560  เร่ือง การมอบหมายให้บุคคล
อ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

  ข้อ 3   ในประกาศนี้ 
  “งานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ”  หมายความว่า   งานที่เป็นการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรืองานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
  “ผู้ประกอบธุรกิจ”  หมายความว่า   ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่ไม่รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุนหรือ  
การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ และผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

“งานที่มีผู้ให้บริการแบบรวมศูนย์” (central utility function)  หมายความว่า   งานที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจซึ่งหากผู้ให้บริการหยุดให้บริการ ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ หรือไม่สามารถ
ให้บริการได้อย่างเหมาะสม อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อตลาดทุนโดยรวม เนื่องจากมีผู้ให้บริการจ านวน
น้อยรายหรืออาจไม่สามารถหาผู้ให้บริการรายอ่ืนมาให้บริการแทนได้ในทันที  
  “คณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ”  หมายความว่า   คณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ
หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ 
  “บริษัทในเครือ”  หมายความว่า   บริษัทที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจ โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกัน 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น 
  (2)  บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจด้วยการมีอ านาจควบคุมระหว่างกัน 
  (3)  บริษัทที่มีผู้มีอ านาจควบคุมกิจการเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีอ านาจควบคุมกิจการ 
ของผู้ประกอบธุรกิจ 
  “อ านาจควบคุมกิจการ”  หมายความว่า   อ านาจควบคุมกิจการตามบทนิยามค าว่า “อ านาจ
ควบคุมกิจการ” ที่ก าหนดในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
  “กองทุน”  หมายความว่า   กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
  “ผู้บริหาร”  หมายความว่า   ผู้จัดการ และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และ
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จัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะน าการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนหรือ
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การจัดการลงทุน การจัดการสาขาของผู้ประกอบธุรกิจ การดูแลบัญชี 
ของลูกค้าเพื่อการตัดสินใจแทนลูกค้า การปฏิบัติการ การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน 
หรือการบริหารความเสี่ยง  ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน  

  ข้อ 4   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ส านักงานมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(1)  ก าหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อก าหนดตามประกาศนี้  

เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบัติที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ และหากผู้ประกอบธุรกิจ
ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจมีการปฏิบัติตามข้อก าหนดในประกาศนี้  
ในเร่ืองที่มีการออกแนวทางนั้น 

(2)  ในกรณีที่ปรากฏต่อส านักงานว่าผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด
ในประกาศนีห้รือข้อก าหนดที่ส านักงานออกโดยอาศัยอ านาจตามประกาศนี้ หรือผู้รับด าเนินการไม่สามารถ
ด ารงคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้รับด าเนินการ ตามข้อก าหนดใน
ประกาศนีห้รือตามข้อก าหนดที่ส านักงานออกโดยอาศัยอ านาจตามประกาศนี้ ให้ส านักงานมีอ านาจสั่งให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจรายนั้นแก้ไข กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้หรือ
ข้อก าหนดที่ส านักงานออกโดยอาศัยอ านาจตามประกาศนี้ หรือสั่งระงับการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็น
ผู้รับด าเนินการ 

  ข้อ 5   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการ 
ในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ  แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนหรือนายหน้า 
ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535  ที่มปีระกาศก าหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  

  ข้อ 6   ในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติในการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการ 
ตามที่ก าหนดในหมวด 1 
  (2)  มีการมอบหมายงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในหมวด 2 
  (3)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหมวด 3 
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หมวด 1 
นโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติในการมอบหมาย 

ให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการ 
______________________________ 

  ข้อ 7   ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติในการมอบหมาย
ให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้ ทั้งนี้ ผู้
ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติและดูแลให้บุคลากรของตนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย 
  (1)  ก าหนดนโยบายในเร่ืองดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ โดยนโยบายดังกล่าวต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่ก าหนดในข้อ 8 
พร้อมทั้งต้องมีการพิจารณาทบทวนความมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  
หรือในทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญ   

(2)  ก าหนดมาตรการรองรับที่ท าให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง  
ในกรณีที่ผู้รับด าเนินการไม่สามารถด าเนินงานต่อไปได้ 

(3)  ก าหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ 
การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ  
  (4)  ก าหนดมาตรการตรวจสอบดูแลให้ผู้รับด าเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
การปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงาน ก าหนดเกี่ยวกับงาน 
ที่รับด าเนินการ  รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติที่ผู้ประกอบธุรกิจก าหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องสามารถควบคุมให้ผู้รับด าเนินการไม่มีลักษณะที่จะท าให้มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า 
มีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ 
  (5)  พิจารณาคัดเลือกผู้รับด าเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง 
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

  ข้อ 8   นโยบายการให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ตามข้อ 7(1) ต้องระบุรายละเอียดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ขอบเขตและลักษณะงานที่จะให้ด าเนินการ 
  (2)  หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับด าเนินการซึ่งมีรายละเอียดของแนวทางการพิจารณา 
ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
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 (ก)  ฐานะทางการเงิน ซึ่งต้องก าหนดในลักษณะที่จะท าให้สามารถกลั่นกรองหรือ
คัดเลือกผู้รับด าเนินการที่ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือมี
พฤติการณ์อ่ืนที่แสดงให้เห็นได้ว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน 
 (ข)  ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องก าหนดในลักษณะ 
ที่จะท าให้สามารถกลั่นกรองหรือคัดเลือกผู้รับด าเนินการที่มีระบบงานในการด าเนินการที่เพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพ 
 (ค)  ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และชื่อเสียงในทางธุรกิจ 
 (ง)  ความพร้อมของผู้รับด าเนินการในกรณีที่รับด าเนินการให้ผู้ประกอบธุรกิจหลายราย 
 (จ)  ประวัติการถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องร้องด าเนินคดีในเร่ืองที่เกี่ยวกับงาน 
ที่จะให้ด าเนินการ 
 (ฉ)  ความเกี่ยวข้องกับกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจ 
 (ช)  ในกรณีที่ผู้รับด าเนินการอยู่ในต่างประเทศ ต้องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง 
หรือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และกฎหมายของประเทศของผู้รับด าเนินการ ตลอดจน
ความซับซ้อนในการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจที่อยู่ในต่างประเทศของผู้รับด าเนินการด้วย  
  (3)  หลักเกณฑ์การทบทวนและการเปลี่ยนตัวผู้รับด าเนินการ 
  (4)  แนวทางการพิจารณาในกรณีที่ผู้รับด าเนินการจะให้บุคคลอ่ืนรับด าเนินการช่วง  
ซึ่งต้องมีขั้นตอนการขออนุมัติจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจก่อนด าเนินการ และหากเป็น 
การมอบหมายงานที่มีผู้ให้บริการแบบรวมศูนย์ ต้องก าหนดให้บุคคลที่รับด าเนินการช่วงนั้นเป็นบุคคล 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานตามข้อ 10 ด้วย 
  (5)  แนวทางการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมตามระดับความส าคัญของงานที่ให้
ด าเนินการ  
  (6)  ระบบรักษาความปลอดภัยของผู้รับด าเนินการในการดูแลรักษาข้อมูลของ 
ผู้ประกอบธุรกิจและลูกค้า 

หมวด 2 
หลักเกณฑ์การมอบหมายงาน 

______________________________ 

  ข้อ 9   ในการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับ
ด าเนินการ ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การมอบหมายงานในหมวดนี้ 
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ส่วนที ่1 
การมอบหมายงานที่มีผู้ให้บริการแบบรวมศูนย์ 

______________________________ 

ข้อ 10   ในการมอบหมายงานที่มีผู้ให้บริการแบบรวมศูนย์ ผู้ประกอบธุรกิจต้องมอบหมาย
ให้บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานเป็นผู้รับด าเนินการเท่านั้น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการที่ส านักงานประกาศก าหนด 

  ข้อ 11   มิให้น าความในข้อ 7(2) และ (4) ข้อ 8(2) ข้อ 16(1)(ข) และข้อ 17(1) มาใช้บังคับ
กับผู้ประกอบธุรกิจที่มีการมอบหมายงานที่มีผู้ให้บริการแบบรวมศูนย์ให้กับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงาน 

ส่วนที ่2 
การมอบหมายงานที่มิใช่งานที่มีผู้ให้บริการแบบรวมศูนย์ 

______________________________ 

  ข้อ 12   ในการมอบหมายงานที่มิใช่งานที่มีผู้ให้บริการแบบรวมศูนย์ ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
พิจารณาคัดเลือกผู้รับด าเนินการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(1)  มีความพร้อมในด้านบุคลากรและระบบงานในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ  
ที่จะท าให้งานของผู้ประกอบธุรกิจเป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานก าหนดเกี่ยวกับงานที่รับด าเนินการ  รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติ 
ที่ผู้ประกอบธุรกิจก าหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยต้องมีระบบที่เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 (ก)  ระบบการบริหารความเสี่ยง 
 (ข)  ระบบการควบคุมภายใน 
 (ค)  ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวข้อง ล่วงรู้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล  รวมทั้งเพื่อป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลอันมิพึงเปิดเผย
ระหว่างหน่วยงานและบุคลากร 
 (ง)  ระบบการรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนและ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีไว้อย่างชัดเจน 



7 

  (2)  ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ 
มีพฤติการณ์อ่ืนที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน 
  (3)  ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ  
การควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ 

  ข้อ 13   ในการมอบหมายงานที่เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ระบุรายละเอียดของการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการในงานดังกล่าว 
อย่างชัดเจนไว้ในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
จากลูกค้าที่เป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ แล้วแต่กรณี  

(2)  จัดให้มีการรายงานการควบคุมดูแลบุคคลอ่ืนที่เป็นผู้รับด าเนินการไว้ในรายงาน 
การก ากับดูแลการปฏิบัติงานประจ าปี (annual compliance report) 

  ข้อ 14   ในการมอบหมายงานที่เกี่ยวกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ผู้ประกอบธุรกิจต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าที่มอบหมายให้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อน  

  ข้อ 15   ผู้ประกอบธุรกิจต้องก ากับดูแลการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการ 
ในงานตามข้อ 12 ข้อ 13 และข้อ 14 อย่างน้อยในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
  (1)  จัดให้มีการติดตามและทบทวนความเหมาะสมของการด าเนินการของผู้รับด าเนินการ 
เป็นประจ า โดยอย่างน้อยต้องทบทวนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อหลักเกณฑ์  
ที่ก าหนดในประกาศนี้ หรือคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้รับด าเนินการ และต้องเปลี่ยนตัว  
ผู้รับด าเนนิการทันทีหากบุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้าม หรือไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็น 
ผู้รับด าเนินการอีกต่อไป 

(2)  จัดท าสรุปการให้บุคคลที่ประกอบกิจการอ่ืนด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การประกอบธุรกิจให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เสนอต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบสูงสุดในการด าเนินงาน 
ของผู้ประกอบธุรกิจ 
  (3)  จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บุคคลอ่ืนด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจไว้ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้ส านักงาน
เรียกดูหรือตรวจสอบได้โดยไม่ชักช้า 
  (4)  จัดให้ส านักงานเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับด าเนินการได้ เมื่อส านักงานร้องขอ 
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หมวด 3 
เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการมอบหมายงาน 

______________________________ 

ข้อ 16   ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการท าสัญญาการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็น 
ผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสัญญาดังกล่าวต้องมี
สาระส าคัญอย่างน้อยในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
  (1)  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับด าเนินการ โดยต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อย 
ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
 (ก)  ความรับผิดต่อผู้ประกอบธุรกิจอันเน่ืองมาจากการกระท าหรือการละเลย 
การปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้รับด าเนินการ 

(ข)  มาตรการที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องของผู้รับด าเนินการ  
ซึ่งต้องครอบคลุมถึงงานที่รับด าเนินการให้ผู้ประกอบธุรกิจ   

(ค)  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจ และข้อมูลของลูกค้า 
 (ง)  การก าหนดให้ผู้รับด าเนินการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน  
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงาน ก าหนดเกี่ยวกับงานที่ได้รับด าเนินการ
รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติที่ผู้ประกอบธุรกิจก าหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
  (2)  ให้ผู้รับด าเนินการยินยอมให้ส านักงานเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน  
ของผู้รับด าเนินการ เรียกดู หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ 
  (3)  เหตุ เงื่อนไข และวิธีการ ในการเลิกสัญญาหรือระงับการด าเนินการ 
  (4)  ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่มีการเรียกเก็บ 
  ในกรณีที่ผู้รับด าเนินการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการช่วง ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องด าเนินการให้ผู้รับด าเนินการจัดให้มีข้อสัญญาซึ่งมีรายละเอียดตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง (1) ด้วย  
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการมอบหมายงานกันกี่ทอดก็ตาม 

  ข้อ 17   ในกรณีที่สัญญาตามข้อ 16 เป็นสัญญาที่บริษัทในเครือของผู้ประกอบธุรกิจ 
เป็นผู้ท าสัญญากับผู้รับด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจต้องมั่นใจได้ว่า
สัญญาดังกล่าวจะรองรับ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ผู้รับด าเนินการมีต่อผู้ประกอบธุรกิจ
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เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ท าสัญญาด้วยตนเอง และผู้ประกอบธุรกิจต้องด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (1)  ด าเนินการให้บริษัทในเครือมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามนโยบายซึ่งผู้ประกอบธุรกิจก าหนดไว้ตามข้อ 8(2) 
  (2)  ด าเนินการให้บริษัทในเครือก าหนดสาระส าคัญในสัญญาให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ 15 และเพิ่มเติมข้อสัญญาที่มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ไว้ในสัญญาด้วย 
 (ก)  ให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับประโยชน์ในงานที่บุคคลอ่ืนจะด าเนินการให้ 
 (ข)  ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจากผู้รับด าเนินการได้ 
  (3)  ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาให้เป็นไปตาม (2) และจัดเก็บส าเนาสัญญาดังกล่าว
ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้ส านักงานเรียกดูหรือตรวจสอบได้  
โดยไม่ชักช้า 

  ข้อ 18   ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็น 
ผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อส านักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่มี 
การมอบหมายงานดังกล่าว และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้ง
ส านักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้ ตามแบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ 
ของส านักงาน 

ในกรณีที่ผู้รับด าเนินการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการช่วงไม่ว่าจะมี 
การมอบหมายงานกันกี่ทอดก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งต่อส านักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่มี 
การเร่ิมการด าเนินการดังกล่าว  ทั้งนี้ ตามแบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน 

  ข้อ 19   ผู้ประกอบธุรกิจต้องรายงานสรุปการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการ
ในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจแล้ว 
ให้ส านักงานทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
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หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

______________________________ 

  ข้อ 20   ให้บรรดาประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ค าสั่ง และหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศที่ถูกยกเลกิโดยประกาศนี้และใช้บังคับอยู่
ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดแห่งประกาศนี้ 
จนกว่าจะมีประกาศ ค าสั่ง และหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ 

  ข้อ 21   การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจซึ่งผู้ประกอบธุรกิจได้ด าเนินการตามประกาศที่ถูกยกเลิกโดยประกาศนี้ ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 
ให้ถือว่าเป็นการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 
ตามประกาศนี้  
  ให้ผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่งปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดในประกาศนี้หรือตาม
ข้อก าหนดที่ส านักงานออกโดยอาศัยอ านาจตามประกาศนี้ แต่ในกรณีที่นโยบายหรือสัญญาให้บุคคลอ่ืน
เป็นผู้รับด าเนินการยังไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดตามประกาศนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการแก้ไข 
เพิ่มเติมนโยบายหรือข้อสัญญาดังกล่าว ให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในโอกาสแรกที่สามารถท าได้   
แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

      ประกาศ  ณ  วันที่  
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 


