
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ที่ อธ/น.  11/2546 

เร่ือง   การประกอบกจิการอืน่ของบริษัทหลักทรัพย 
  

 โดยที่มาตรา 98(8) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  กําหนด
หามมิใหบริษทัหลักทรัพยประกอบกิจการอื่นใดที่มิใชธุรกิจหลักทรัพยในประเภททีไ่ดรับอนุญาต เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. นัน้ 

เพื่อใหบริษัทหลักทรัพยมีความคลองตัวในการประกอบกิจการอื่นและสามารถปรับตัวใหเขา
กับภาวะการแขงขันไดอยางรวดเร็ว คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชมุครั้งที่ 10/2545 เมื่อวันที ่11 ตุลาคม 
พ.ศ. 2545 และครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที ่14 มีนาคม พ.ศ. 2546  มีมติใหปรับเปลี่ยนแนวทางในการอนญุาตให
บริษัทหลักทรพัยประกอบกจิการอื่น จากเดิมที่พิจารณาอนุญาตเปนรายประเภทกิจการเปนการอนญุาตใหบริษัท
หลักทรัพยประกอบกจิการอืน่ไดเปนการทัว่ไปแทน หากกิจการดังกลาว  มีลักษณะครบถวนและเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขทีก่ําหนดไว พรอมทั้งมีมติใหยกเลิกหนังสือเวยีนและประกาศตางๆ ดังนี้ 
 

  ขอ 1   ใหยกเลิก 
(1)  หนังสือเวยีนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย ที่ กลต.ก.(ว)  

145/2535 เร่ือง การขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรพัย ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2535 
(2)  หนังสือเวยีนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย ที่ กลต.ก.

(ว) 359/2535 เร่ือง การขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย ลงวันที ่28 สิงหาคม 2535 
(3)  หนังสือเวยีนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย ที่ กลต.ธ.(ว)  

7/2540 เร่ือง การขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย ลงวันที่ 16 เมษายน 2540 
(4)  หนังสือเวยีนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย ที่ กลต.น.(ว)  

18/2540 เร่ือง การอนุญาตใหประกอบธุรกิจอื่นที่มิใชธุรกิจหลักทรัพย ลงวันที่ 4 กนัยายน 2540 
(5) หนังสือเวยีนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ที ่กลต.ธ.(ว)  

19/2540 เร่ือง การประกอบกจิการอื่นของบริษัทหลักทรัพย ลงวันที่ 5 กนัยายน 2540 
(6)  ประกาศ เร่ือง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย ที ่อธ. 3/2541 ลงวันที่ 27  

เมษายน พ.ศ. 2541 
(7)  ประกาศ เร่ือง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย ที่ อธ/น. 14/2542 ลงวันที่ 8  

พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 
(8) ประกาศ เร่ือง การประกอบกจิการอื่นของบริษัทหลักทรัพย ที่ อธ/น. 19/2543 ลงวันที่ 9  

ตุลาคม พ.ศ. 2543 
(9)  ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที ่อธ/น. 29/2543  

เร่ือง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย ลงวนัที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2543 
 



  

(10)  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ที่ อน. 4/2544   
เร่ือง  การประกอบกิจการอื่นของบริษัทจดัการ ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2544  

(11)  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ที ่อน. 17/2544  
เร่ือง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทจดัการ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 

(12)  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ที่ อธ. 21/2544   
เร่ือง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย ลงวนัที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2544 

(13)  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ที่ อธ/น. 3/2545  
เร่ือง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2545 

(14)  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ที่ อธ.  5/2545  
เร่ือง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2545 

(15) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ/น. 19/2545  
เร่ือง  การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย และการหามการกระทําที่อาจกอใหเกดิความขดัแยงทาง
ผลประโยชน เนื่องจากการประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2545  

(16)  หนังสือเวียนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย ที ่กลต.ธ.(ว)  
15/2545 เร่ือง หลักเกณฑในการทําธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (private repo) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2545 

(17)   ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ อธ/น. 17/2545  
เร่ือง  การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย ลงวนัที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2545  
 

  ขอ 2   ในประกาศนี ้
  “บริษัทหลักทรัพย”  หมายความวา   บริษทัที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย 
ประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย การเปนที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจําหนาย 
หลักทรัพย การจัดการกองทนุรวม การจดัการกองทุนสวนบุคคล หรือการจัดการเงนิรวมลงทุน 
  “สํานักงาน”  หมายความวา   สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 
ขอ 3   ใหบริษทัหลักทรัพยประกอบกิจการอื่นที่มิใชธุรกจิหลักทรัพยในประเภทที่ไดรับอนุญาต 

ซ่ึงมีลักษณะครบถวนดังตอไปนี้ได  โดยตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่กําหนดในขอ 4  
ขอ 5 หรือขอ 6  แลวแตกรณดีวย  

(1) เปนกิจการที่ไมมีความเสี่ยงตอทรัพยสินของลูกคา ฐานะของบริษัท หรือระบบการชําระ  
ราคาและสงมอบหลักทรัพย หรือเปนกจิการที่อาจมีความเสี่ยงดังกลาว แตบริษัทหลักทรัพยสามารถจัดใหมีระบบ
ในการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเพยีงพอ  

(2) เปนกิจการที่ไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย  



  

ของบริษัทหลักทรัพยหรือกบัลูกคาของบริษัทหลักทรัพย  หรือเปนกจิการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ดังกลาว แตบริษัทหลักทรัพยสามารถจัดใหมีระบบในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และ 

(3) เปนกิจการที่เกี่ยวเนื่องและชวยสนับสนนุการใหบริการในธุรกิจหลักทรัพยตามประเภทที ่
ไดรับใบอนุญาตใหมีความสมบูรณและครบวงจรยิ่งขึน้ หรือเปนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สถานที่ หรือ
เครื่องมือเครื่องใชตางๆที่มีอยูของบริษัทหลักทรัพยใหเกดิประโยชนอยางเต็มที่ 
 

ขอ 4   ใหบริษทัหลักทรัพยประกอบธุรกิจซื้อหรือขายหลักทรัพยโดยมีสัญญาขายหรือซ้ือคืน 
(repurchase agreement หรือ repo) ได  โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดงัตอไปนี ้

(1) เปนการทํา repo เฉพาะกับคูสัญญาที่เปนสถาบันการเงินหรือผูลงทุนประเภทสถาบัน ซ่ึง 
มิไดเปนผูลงทนุตางประเทศ (non resident)  ดังนี ้
 (ก)  ธนาคารพาณิชย 
 (ข)  บริษัทเงินทุน 

(ค) บริษัทหลักทรพัยเพื่อเปนทรพัยสินของตนเอง หรือเพื่อการจัดการกองทุนสวนบุคคล 
 (ง)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
 (จ)  บริษัทประกันภัย 
 (ฉ)  นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
 (ช)  กองทุนเพือ่การฟนฟแูละพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
 (ซ)  กองทุนบาํเหน็จบํานาญ 
 (ฌ)  กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ 

(ญ) กองทุนรวม 
(ฎ) ธนาคารแหงประเทศไทย 
(ฏ) สวนราชการและรัฐวิสาหกจิตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ                  

(2) หามมิใหบริษทัหลักทรัพยนาํหุนที่ไดมาจากการซื้อหลักทรัพยโดยมีสัญญาขายคืน  
(equity repo) ไปขายตอ  เวนแตเปนการขายตอตามสัญญา repo อ่ืน 
 

ขอ 5   ใหบริษทัหลักทรัพยประกอบกิจการอื่นที่มิใชธุรกจิหลักทรัพยในประเภทที่ไดรับอนุญาต 
โดยการลงทุนในกิจการอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละหาสิบขึ้นไปของทุนทั้งหมดของกิจการ  
นั้นได หากกิจการดังกลาวประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยนิติบุคคล  
เฉพาะกจิเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยเพื่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ ไมวาบุคคลอื่นนั้นจะเปนกจิการในเครือเดียวกัน
กับบริษัทหลักทรัพยหรือไมก็ตาม 

 
 



  

ในการคํานวณสัดสวนการลงทุนในกจิการอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหบริษทัหลักทรัพยนบัรวมหุน 
ของบุคคลที่โดยพฤติการณแลวบริษัทหลักทรัพยมีอํานาจควบคุมบุคคลนั้น ไมวาโดยทางตรงหรอืทางออมใน 
เร่ืองการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกจิการ หรือการไดมา การจําหนาย หรือการกอภาระผูกพนั ในหุนที ่
บุคคลนั้นมีอยูในกิจการดวย   

 

ขอ 6   นอกจากกรณีตามขอ 5 ใหบริษัทหลักทรัพยประกอบกิจการอื่นที่มิใชธุรกิจหลักทรัพย 
ในประเภทที่ไดรับอนุญาต โดยการลงทุนในกิจการอืน่ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละหาสิบ 
ขึ้นไปของทุนทั้งหมดของกจิการนั้นได โดยถือวาไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอเมื่อกิจการดังกลาว 
มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ 3 และบริษทัหลักทรัพยไดจัดสงรายละเอียดเกีย่วกับธรุกิจหลักและขอบเขตการ 
ดําเนินธุรกิจ พรอมทั้งหนังสือแสดงความยินยอมของกิจการนั้นใหสํานักงานเขาตรวจสอบการประกอบธุรกิจ 
ตอสํานักงาน กอนที่บริษัทหลักทรัพยจะลงทุนในกจิการดังกลาวเกนิกวาสัดสวนขางตน   หรือกอนที่กิจการ 
ดังกลาวจะเริ่มดําเนินการในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยเปนผูจัดตั้งกจิการดังกลาวขึ้นใหม 

ในกรณีที่สํานกังานเหน็สมควร บริษัทหลักทรัพยตองจัดใหสํานักงานเขาตรวจสอบการ 
ประกอบธุรกจิของกิจการตามวรรคหนึ่งได  ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยไมสามารถจัดใหสํานกังานเขาตรวจสอบ
ได บริษัทหลักทรัพยตองดําเนินการลดสัดสวนการลงทนุในกจิการดังกลาวใหเหลือไมเกินรอยละหาสิบของทุน
ทั้งหมดของกจิการนั้นภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่สํานักงานกําหนด   หากบริษัทหลักทรัพยไมสามารถลด
สัดสวนการลงทุนได ใหถือวาการอนุญาตของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนอันสิ้นสุดลง 

ใหนําความในวรรคสองของขอ 5 มาใชบังคับกับการคํานวณสัดสวนการลงทุนในกิจการอื่น 
ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
  

ขอ 7   บริษัทหลักทรัพยตองควบคุมดูแลการประกอบกจิการอื่นของบริษัทใหเปนไปตาม 
ลักษณะ หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 3 และขอ 4 ขอ 5 หรือขอ 6  แลวแตกรณีไวตลอดเวลา  

ในกรณีที่สํานกังานพบวาบริษัทหลักทรัพยใดไมสามารถควบคุมดูแลการประกอบกิจการอื่น 
ของบริษัทตามขอกําหนดดงักลาว ใหบริษัทหลักทรัพยดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่สํานักงาน
กําหนด หากบริษัทหลักทรัพยไมสามารถดําเนินการดังกลาวได ใหถือวาการอนุญาตของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
เปนอันสิ้นสุดลง 
 

ขอ 8   ใหบริษทัหลักทรัพยทีล่งทุนในกจิการอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ 
หาสิบขึ้นไปของทุนทั้งหมดของกิจการนั้นตามขอ 6 ที่ไดรับอนุญาตใหกระทําไดตามมาตรา 98(8) อยูแลวกอน 
วันที่ในประกาศนี้ และเปนกิจการที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ 3  จัดใหกิจการดงักลาวมีหนังสือแสดงความ
ยินยอมใหสํานักงานเขาตรวจสอบการประกอบกจิการไดและสงใหสํานักงานภายในหกสิบวนันับแตวันทีใ่น 
ประกาศนี้  ในกรณีที่สํานักงานเห็นสมควรบริษัทหลักทรพัยตองจดัใหสํานักงานเขาตรวจสอบการประกอบธุรกจิ
ของกิจการดังกลาวได  ทั้งนี ้ ไมรวมถึงกิจการที่เคยสงหนังสือแสดงความยินยอมใหสํานักงานเขาตรวจสอบการ
ประกอบกิจการแลว และกิจการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวย 



  

นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยเพื่อบุคคลอื่น 
  ใหนําความในวรรคสองของขอ 6 มาใชบังคับกับกรณีทีบ่ริษัทหลักทรพัยไมสามารถสง 
หนังสือแสดงความยินยอมของกิจการดังกลาวใหสํานกังานภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือไมสามารถ 
จัดใหสํานักงานเขาตรวจสอบกิจการดังกลาวไดโดยอนุโลม 
 

ขอ 9   บริษัทหลักทรัพยที่ลงทุนในกิจการอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ 
หาสิบขึ้นไปของทุนทั้งหมดของกิจการนั้น ที่ไดรับอนุญาตใหกระทําไดตามมาตรา 98(8) อยูแลวกอนวันทีใ่น
ประกาศนี้ แตกิจการที่ไดรับอนุญาตดังกลาวไมเปนไปตามลักษณะที่กาํหนดในขอ 3  ใหบริษัทหลักทรัพย 
ดําเนินการลดสัดสวนการลงทุนในกจิการดังกลาวใหเหลือไมเกินรอยละหาสิบของทุนทั้งหมดของกิจการนัน้  
หรือเลิกการประกอบกิจการดังกลาวภายในสองปนับแตวันที่ในประกาศนี้  

 

สํานักงานจึงขอแจงมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกลาวใหทราบโดยทั่วกนั  
 
 

ประกาศ   ณ   วันที่    7  ตุลาคม  พ.ศ. 2546         

 
 (นายประสาร  ไตรรัตนวรกลุ) 
 เลขาธิการ 
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย 


