
 

 

กฎกระทรวง 
วา่ดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย  ์

พ.ศ. 2551 
_________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 90 วรรคส่ี แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และ
มาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั
แห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิก 
(1)  กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2536)  ออกตามความในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(2)  กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2539)  ออกตามความในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(3)  กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2540)  ออกตามความในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(4)  กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2541)  ออกตามความในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(5)  กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2543)  ออกตามความในพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(6)  กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 16 (พ.ศ. 2544)  ออกตามความในพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(7)  กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 17 (พ.ศ. 2545)  ออกตามความในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(8)  กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 18 (พ.ศ. 2545)  ออกตามความในพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2๕3๕ 
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(9)  กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2545)  ออกตามความในพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

(10)  กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 23 (พ.ศ. 2545)  ออกตามความในพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

(11)  กฎกระทรวงวา่ดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการ 
กองทุนรวม พ.ศ. 2545 

(12)  กฎกระทรวงวา่ดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ี
ปรึกษาการลงทุน พ.ศ. 2545 

(13)  กฎกระทรวงวา่ดว้ยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการเงิน 
ร่วมลงทุน พ.ศ. 2545 

(14)  กฎกระทรวงวา่ดว้ยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน พ.ศ. 2547 

(15)  กฎกระทรวงวา่ดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการ
กองทุนรวม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2547 

ขอ้ 2   ในกฎกระทรวงน้ี 
“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ก”  หมายความวา่   ใบอนุญาตใหป้ระกอบ

ธุรกิจหลกัทรัพยไ์ดห้ลายประเภทธุรกิจหลกัทรัพย ์ประกอบดว้ยธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทดงัต่อไปน้ี 
(1)  การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
(2)  การคา้หลกัทรัพย ์
(3)  การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
(4)  การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 
(5)  การจดัการกองทุนรวม 
(6)  การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
(7)  กิจการการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์
(8)  การจดัการเงินร่วมลงทุน 
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“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ข”  หมายความวา่   ใบอนุญาตใหป้ระกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยไ์ดห้ลายประเภทธุรกิจหลกัทรัพย ์ประกอบดว้ยธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทดงัต่อไปน้ี 

(1)  การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ีและศุกูก 
(2)  การคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ีและศุกูก 
(3)  การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ีและศุกูก 
(4)  การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 
(5)  กิจการการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์
“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ค”  หมายความวา่   ใบอนุญาตใหป้ระกอบ

ธุรกิจหลกัทรัพยไ์ดห้ลายประเภทธุรกิจหลกัทรัพย ์ประกอบดว้ยธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทดงัต่อไปน้ี 
(1)  การจดัการกองทุนรวม 
(2)  การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
(3)  การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน ใบทรัสตข์องทรัสต ์ท่ีมี

ลกัษณะท านองเดียวกบักองทุนรวม หรือหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดใหเ้ป็นหลกัทรัพยท่ี์
มีลกัษณะการลงทุนท านองเดียวกบัหน่วยลงทุน 

(4)  การคา้หลกัทรัพยต์ามท่ีก าหนดใน (3) 
(5)  การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีก าหนดใน (3) 
(6)  การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 
(7)  การจดัการเงินร่วมลงทุน 
“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ง”  หมายความวา่   ใบอนุญาตใหป้ระกอบ

ธุรกิจหลกัทรัพยไ์ดห้ลายประเภทธุรกิจหลกัทรัพย ์ประกอบดว้ยธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทดงัต่อไปน้ี 
(1)  การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน ใบทรัสตข์องทรัสต ์ท่ีมี

ลกัษณะท านองเดียวกบักองทุนรวม หรือหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดใหเ้ป็นหลกัทรัพย ์
ท่ีมีลกัษณะการลงทุนท านองเดียวกบัหน่วยลงทุน 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2555  ลงวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2555   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2555) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2555  ลงวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2555   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2555) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2555  ลงวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2555   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2555) 
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(2)  การคา้หลกัทรัพยต์ามท่ีก าหนดใน (1) 
(3)  การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีก าหนดใน (1) 
“ผูข้อรับใบอนุญาต”  หมายความวา่   ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์าม

กฎกระทรวงน้ี 
“ธนาคารพาณิชย”์  หมายความวา่   ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคาร

พาณิชยห์รือกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
“บริษทัประกนัชีวิต”  หมายความวา่   บริษทัประกนัชีวิตตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัชีวิต 
“บริษทั”  หมายความวา่   บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
“กลุ่มนิติบุคคลเดียวกนั”  หมายความวา่   กลุ่มของนิติบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัใน

โครงสร้างการถือหุ้น โดยนิติบุคคลในกลุ่มทุกรายมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัในลกัษณะเป็นบริษทัใหญ่
หรือบริษทัย่อย หรือนิติบุคคลในกลุ่มมีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคลเดียวกนั ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม  
เป็นจ านวนหรือรวมกนัเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 

“บริษทัใหญ่”  หมายความวา่ 
(1)  บริษทัท่ีถือหุน้ในผูข้อรับใบอนุญาตเกินกวา่ร้อยละห้าสิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิ 

ออกเสียงทั้งหมดของผูข้อรับใบอนุญาต 
(2)  บริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัตาม (1) เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิ 

ออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
(3)  บริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัอ่ืนต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากบริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทั 

ตาม (2) และในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัอ่ืนนั้น หรือ 

(4)  บริษทัท่ีถือหุน้ในผูข้อรับใบอนุญาตไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม เป็นจ านวนหรือ
รวมกนัเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูข้อรับใบอนุญาต 

“บริษทัยอ่ย”  หมายความวา่ 
(1)  บริษทัท่ีมีบริษทัใหญ่ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษทันั้น 
(2)  บริษทัท่ีมีบริษทัตาม (1) ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษทันั้น 
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(3)  บริษทัท่ีมีบริษทัอ่ืนถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากบริษทัท่ีมีบริษทัตาม (2)  
ถือหุน้ และการถือหุ้นของบริษทัอ่ืนในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น หรือ 

(4)  บริษทัท่ีมีบริษทัใหญ่หรือบริษทัอ่ืนตาม (1) (2) หรือ (3) ถือหุน้ ไม่วา่โดยทางตรง
หรือทางออ้ม เป็นจ านวนหรือรวมกนัเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทันั้น 

ขอ้ 3   กฎกระทรวงน้ีใหใ้ชบ้งัคบัแก่การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ก 
(2)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ข 
(3)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ค 
(4)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ง 
(5)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 
(6)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกิจการการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย  ์
(7)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการเงินร่วมลงทุน 

หมวด 1 
ผูข้อรับใบอนุญาต 

_____________________ 

ขอ้ 4   ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ก ตอ้งเป็น 
(1)  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็น

นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์แต่ไม่รวมถึงบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี หรือการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย์
ท่ีเป็นหน่วยลงทุน 

(2)  บริษทัหลกัทรัพยน์อกเหนือจากบริษทัหลกัทรัพยต์าม (1) แต่ไม่รวมถึงสถาบนัการเงิน 
ท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยภ์ายหลงัจากมีสถานะเป็นสถาบนั
การเงินแลว้ 
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(3)  ธนาคารพาณิชย ์
(4)  สถาบนัการเงินอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรือ 
(5)  บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ก 

ขอ้ 5   ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ข ตอ้งเป็น 
(1)  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการคา้

หลกัทรัพยห์รือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี 
(2)  ธนาคารพาณิชย ์
(3)  สถาบนัการเงินอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรือ 
(4)  บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ข 

ขอ้ 6   ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ค ตอ้งเป็น 
(1)  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการ

กองทุนรวม 
(2)  บริษทัหลกัทรัพยน์อกเหนือจากบริษทัหลกัทรัพยต์าม (1) แต่ไม่รวมถึงสถาบนั

การเงินท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยภ์ายหลงัจากมีสถานะเป็น
สถาบนัการเงินแลว้ 

(3)  ธนาคารพาณิชย ์
(4)  บริษทัประกนัชีวิต 
(5)  สถาบนัการเงินอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
(6)  บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ค โดยมี 

ผูถื้อหุน้รายใดรายหน่ึงหรือหลายรายดงัต่อไปน้ีถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมด 

(ก)  นิติบุคคลตาม (2) (3) (4) หรือ (5) 
(ข)  บริษทัท่ีถือหุน้ในนิติบุคคลตาม (2) (3) (4) หรือ (5) รายใดรายหน่ึง ไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละหา้สิบเอด็ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น หรือ 
(7)  บริษทันอกเหนือจากบริษทัตาม (6) ท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ค 
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ขอ้ 7   ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ง ตอ้งเป็น 
(1)  บริษทัหลกัทรัพย ์
(2)  ธนาคารพาณิชย ์
(3)  บริษทัประกนัชีวิต 
(4)  สถาบนัการเงินอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรือ 
(5)  บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซ่ึงประสงคจ์ะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลกัทรัพยแ์บบ ง เพื่อใหบ้ริการดา้นหลกัทรัพยภ์ายใตก้ารจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการ
กองทุนรวมหลายบริษทัแก่ผูล้งทุน 

ขอ้ 8   ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน
ตอ้งเป็น 

(1)  บริษทัหลกัทรัพย ์
(2)  ธนาคารพาณิชย ์
(3)  บริษทัประกนัชีวิต 
(4)  สถาบนัการเงินอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรือ 
(5)  บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

ขอ้ 9   ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกิจการการยมืและใหย้มื
หลกัทรัพยต์อ้งเป็น 

(1)  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์แต่ไม่รวมถึงบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท  
การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี หรือการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็น
หน่วยลงทุน 

(2)  ธนาคารพาณิชย ์
(3)  สถาบนัการเงินอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรือ 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2557  ลงวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2557   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2557  ลงวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2557   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
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(4)  บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกิจการ
การยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์

ขอ้ 10   ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการเงินร่วมลงทุนตอ้ง
เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการเงินร่วมลงทุน 

ขอ้ 11   ผูข้อรับใบอนุญาตจะไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์่อเม่ือมี
คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(1)  มีทุนจดทะเบียนซ่ึงช าระแลว้ไม่นอ้ยกวา่จ านวนท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

(2)  ไม่มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมี
พฤติการณ์อ่ืนท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่อยูใ่นระหวา่งประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่ 
มีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการควบคุมและการปฏิบติังานอนัดีของธุรกิจ 

(3)  สามารถด ารงเงินกองทุนและกนัเงินส ารองไดต้ามหลกัเกณฑข์องกฎหมายท่ีจดัตั้งนิติ
บุคคลนั้นหรือกฎหมายท่ีควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น 

(4)  แสดงไดว้า่บุคคลท่ีเป็นหรือจะเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ านาจ 
ในการจดัการซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยข์องผูท่ี้จะไดรั้บใบอนุญาตมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 103 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเก่ียวกบั
คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มอยา่งอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัหลกัทรัพย ์

(5)  แสดงไดว้า่บุคคลท่ีเป็นหรือจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
ประกาศกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการก าหนดเง่ือนไขใหบ้ริษทัหลกัทรัพยต์อ้งขอรับความเห็นชอบบุคคล 
ท่ีเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

(6)  ในกรณีท่ีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบริษทัซ่ึงประกอบธุรกิจอ่ืนอยูแ่ลว้ก่อนวนัท่ียืน่
ขอรับใบอนุญาตตามขอ้ 7 (5) หรือขอ้ 8 (5) ตอ้งมีคุณสมบติัเพิ่มเติม ดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ธุรกิจอ่ืนของผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งเป็นกิจการท่ีเก่ียวเน่ือง เป็นประโยชน์ หรือ
สนบัสนุนการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ามประเภทท่ีขอรับใบอนุญาต และไม่มีลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิด

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2555  ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2555   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2556) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2557  ลงวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2557   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
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ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ามประเภทท่ีขอรับใบอนุญาต  เวน้แต่ 
จะแสดงไดว้า่สามารถจดัให้มีระบบในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในเร่ืองดงักล่าวไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และ 

(ข)  งบการเงินประจ าปีงวดการบญัชีปีล่าสุดของผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งผ่าน  
การตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้อบบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ 

หมวด 2 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์

___________________ 

ขอ้ 12   ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตยืน่ค  าขอต่อส านกังานตามแบบและวิธีการพร้อมทั้งเอกสาร
หลกัฐานตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ขอ้ 13   การขอรับใบอนุญาต ใหย้ืน่ค าขอไดต้ามก าหนดเวลาดงัต่อไปน้ี 
(1)  กรณีผูข้อรับใบอนุญาตตามขอ้ 4 (1) ขอ้ 5 (1) (2) และ (3) ขอ้ 6 (1) (2) (3) (4) (5) 

และ (6) ขอ้ 7 ขอ้ 8 ขอ้ 9 และขอ้ 10 ใหย้ืน่ค  าขอไดต้ั้งแต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีมีผลใชบ้งัคบัเป็นตน้ไป 
(2)  กรณีผูข้อรับใบอนุญาตตามขอ้ 4 (2) (3) (4) และ (5) ขอ้ 5 (4) และขอ้ 6 (7) ใหย้ืน่ค  าขอ

ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555  เป็นตน้ไป 

ขอ้ 14   ในกรณีท่ีส านกังานเห็นวา่มีความจ าเป็นและสมควร และไดรั้บความยนิยอม 
จากผูข้อรับใบอนุญาต ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจเขา้ไปในสถานท่ีประกอบธุรกิจหรือสถานท่ีตั้งของ 
ผูน้ั้นหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน การด าเนินงาน สินทรัพย ์หรือขอ้มูลต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งของผูข้อรับใบอนุญาตได ้

ขอ้ 15   ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเห็นวา่ผูข้อรับใบอนุญาตเป็นผูมี้
คุณสมบติัถูกตอ้งและครบถว้นตามท่ีก าหนดในขอ้ 11 ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาออกใบอนุญาตภายในเกา้สิบวนันับแต่วนัท่ีส านักงานไดรั้บค าขอรับใบอนุญาต เอกสารและ
หลกัฐานครบถว้น และใหรั้ฐมนตรีพิจารณาให้แลว้เสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บขอ้เสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2555  ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2555   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2556) 
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ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

ขอ้ 16   ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ใหรั้ฐมนตรีก าหนดเง่ือนไข 
ในกรณีดงัต่อไปน้ีไวด้ว้ย 

(1)  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจะเร่ิมประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ามประเภทท่ีก าหนดใน
ใบอนุญาตไดต่้อเม่ือส านกังานตรวจสอบแลว้เห็นวา่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตสามารถแสดงไดถึ้งเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(ก)  มีการบริหารงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
(ข)  มีนโยบายและมาตรการในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์การป้องกนั

การล่วงรู้ขอ้มูลภายในระหวา่งหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงใน 
การประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ามประเภทท่ีขอเร่ิมประกอบธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการ 
ในการควบคุมและติดตามให้มีการด าเนินงานตามนโยบายและมาตรการท่ีวางไว  ้

(ค)  มีระบบงานท่ีมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ามประเภทท่ีขอเร่ิม
ประกอบธุรกิจ 

(ง)  มีความพร้อมดา้นบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานดา้นธุรกิจหลกัทรัพยต์ามประเภท 
ท่ีขอเร่ิมประกอบธุรกิจ 

(2)  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทใดประเภทหน่ึงตามท่ี
ก าหนดในใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยภ์ายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

(3)  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งด ารงคุณสมบติัตามขอ้ 11 และด าเนินการในเร่ืองท่ีไดแ้สดงไว้
ใน (1) (ก) (ข) (ค) และ (ง) ตลอดเวลาท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์

(4)  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งด ารงสถานะการเป็นนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกนั
ตลอดเวลาท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี ตามรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นท่ีไดแ้สดงไวล้่าสุด 
ต่อส านกังาน 

(5)  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ค ซ่ึงเป็นนิติบุคคลตามขอ้ 6 (6) 
และไดรั้บใบอนุญาตก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555  ตอ้งด ารงสัดส่วนการถือหุน้ใหมี้ลกัษณะตามท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ 6 (6) จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
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(6)  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกิจการการยมืและใหย้มื
หลกัทรัพย ์และประเภทการจดัการเงินร่วมลงทุน ตอ้งด าเนินงานตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 
ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยไ์ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไป 
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง รัฐมนตรีโดยขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอน
ใบอนุญาตดงักล่าวได ้

ขอ้ 17   ภายใตบ้งัคบัวรรคสอง ค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ใหเ้สียค่าธรรมเนียมตามบญัชีอตัราค่าธรรมเนียมทา้ยกฎกระทรวงน้ี 

ในกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ก  หากผูข้อรับใบอนุญาต
หรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกนัเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ใหล้ดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตดงักล่าวท่ีผูข้อรับใบอนุญาตจะตอ้ง
เสียเป็นจ านวนท่ีเท่ากบัค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีผูข้อรับใบอนุญาต
หรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกนัรายใดรายหน่ึงเพียงรายเดียวไดเ้สียไวแ้ลว้  ทั้งน้ี จ านวนเงิน
ดงักล่าวตอ้งไม่เกินกวา่ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ก ท่ีผูข้อรับใบอนุญาต
จะตอ้งเสีย 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ใหเ้สียค่าธรรมเนียมในวนัท่ีได้รับใบอนุญาต 

หมวด 3 
การคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยเ์ดิม 

_________________ 

ขอ้ 18   ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ก ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์บบ ข หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ค เพื่อประกอบธุรกิจหลกัทรัพยเ์พิ่มขึ้น
นอกเหนือจากประเภทท่ีไดรั้บอนุญาตตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ตนมีอยูเ่ดิม ใหย้ืน่ค าขอ
ตามท่ีก าหนดในหมวด 2 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2555  ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2555   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2556) 
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ในการยืน่ค าขอตามวรรคหน่ึง ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยซ่ึ์งตนหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกนัมีอยูก่่อนวนัท่ียืน่ค  าขอดงักล่าวพร้อมกนั
ดว้ย  ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในขอ้ 19 ขอ้ 20 หรือขอ้ 21 แลว้แต่กรณี 

ขอ้ 19   ในกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ก ใหผู้ข้อรับ
ใบอนุญาตด าเนินการเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ข ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
แบบ ค ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็น
นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน  
การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล กิจการการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์และการจดัการ 
เงินร่วมลงทุน ซ่ึงผูข้อรับใบอนุญาตมีอยูก่่อนวนัท่ียืน่ค  าขอ 

(2)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม การจดัการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
ยกเวน้การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วย
ลงทุน ซ่ึงนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกนัมีอยูก่่อนวนัท่ียืน่ค  าขอ 

ขอ้ 20   ในกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ข ใหผู้ข้อรับ
ใบอนุญาตด าเนินการเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่าย
หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน และกิจการการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 
ซ่ึงผูข้อรับใบอนุญาตมีอยูก่่อนวนัท่ียืน่ค  าขอ 

(2)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่าย
หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี ซ่ึงนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกนัมีอยูก่่อนวนัท่ียืน่ค  าขอ 

ขอ้ 21  ในกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ค ใหผู้ข้อรับ
ใบอนุญาตด าเนินการเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน การจดัการเงิน
ร่วมลงทุน และการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี 
เฉพาะท่ีเป็นหน่วยลงทุน ซ่ึงผูข้อรับใบอนุญาตมีอยูก่่อนวนัท่ียืน่ค  าขอ 
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(2)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวมและการจดัการ
กองทุนส่วนบุคคล ซ่ึงนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกนัมีอยูก่่อนวนัท่ียื่นค าขอ 

ขอ้ 22   ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตซ่ึงตอ้งด ารงสถานะเป็นนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคล
เดียวกนัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ 16 (4) จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นจนท าใหไ้ม่มีสถานะ
ดงักล่าว  หากประสงค์จะประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ามที่ไดรั้บอนุญาตต่อไป ให้ผูน้ั้นยื่นค าขอเพื่อคืน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยด์งักล่าวต่อส านกังานก่อนวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น 
พร้อมกบัค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีประสงคจ์ะประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ตามท่ีก าหนดในหมวด 2 

ขอ้ 23   ในกรณีท่ีไดมี้การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูข้อรับ
ใบอนุญาตซ่ึงไดย้ืน่ค าขอเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ามขอ้ 18 วรรคสอง หรือขอ้ 22 
แลว้แต่กรณี ใหใ้บอนุญาตท่ีออกดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ีมีการยกเลิกใบอนุญาตท่ีคืนนั้น 

บทเฉพาะกาล 
_________________ 

ขอ้ 24   ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ามกฎกระทรวงซ่ึงถูกยกเลิก 
โดยกฎกระทรวงน้ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ามท่ีไดรั้บอนุญาตต่อไปได ้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดใน
ใบอนุญาตดงักล่าว โดยให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตซ่ึงเลือกเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโดยช าระเป็นรายปี   
เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหค้รบถว้นตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงดงักล่าว 

ขอ้ 25   ค  าขอรับใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละค าขอความเห็นชอบ 
ในการจดัตั้งบริษทัที่ไดย้ื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ตามกฎกระทรวงซ่ึงถูกยกเลิกโดย
กฎกระทรวงน้ี  หากไดมี้การยืน่เอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นแลว้ก่อนวนัท่ีกฎกระทรวงน้ีมีผลใชบ้งัคบั 
ใหก้ารขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การอนุญาต การใหค้วามเห็นชอบ และการเสียค่าธรรมเนียม
เป็นไปตามกฎกระทรวงดงักล่าวและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

ขอ้ 26   (ยกเลิก) 

 
 ยกเลิกโดยกฎกระทรวงว่าดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2555  ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2555   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2556) 
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ขอ้ 27   ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
ตามกฎกระทรวงซ่ึงถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงน้ี มีหนา้ท่ีด ารงสัดส่วนการถือหุน้ตามลกัษณะและระยะเวลา 
ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงดงักล่าวต่อไป  ทั้งน้ี ไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

ขอ้ 28   ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการเงินร่วมลงทุน
ตามกฎกระทรวงซ่ึงถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงน้ี ด ารงคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี ตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บ
ใบอนุญาต 

(1)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยเ์ฉพาะประเภทท่ีไดรั้บใบอนุญาต
และกิจการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 

(2)  มีระบบงานท่ีมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการ 
เงินร่วมลงทุน โดยพิจารณาจากระบบการควบคุมภายใน ระบบการจดัเก็บเอกสารหลกัฐานและระบบ 
การจดัท ารายงานเก่ียวกบัการจดัการเงินร่วมลงทุน 

(3)  มีความพร้อมดา้นบุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นการจดัการเงินร่วมลงทุน โดยพิจารณา
จากความรู้ ความสามารถ ความซ่ือสัตยสุ์จริต และประวติัการท างานของผูบ้ริหาร 

ขอ้ 29   ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุนตามกฎกระทรวงซ่ึงถูกยกเลิก
โดยกฎกระทรวงน้ี ด ารงคุณสมบติัดงัต่อไปน้ีตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

(1)  ด ารงเงินกองทุนและกนัเงินส ารองไดต้ามหลกัเกณฑข์องกฎหมายท่ีจดัตั้งนิติบุคคล
นั้น หรือกฎหมายท่ีควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น 

(2)  ไม่มีฐานะทางการเงินท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายและไม่มีพฤติการณ์อ่ืนท่ีท าให้
ประสบปัญหาทางการเงิน  รวมทั้งไม่มีขอ้บกพร่องหรือความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการควบคุมและ 
การปฏิบติังานอนัดีของธุรกิจ 

(3)  มีผูบ้ริหารซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัหรือ
คณะกรรมการของสถาบนัการเงินให้เป็นผูรั้บผิดชอบดูแลสูงสุดในการบริหารงาน โดยเป็นผูท่ี้มีความสามารถ
ในการจดัการ มีจริยธรรม และมีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความเขา้ใจและรับผิดชอบต่อการด าเนินธุรกิจ 

(4)  มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีชดัเจนของผูบ้ริหารและ
หน่วยงานต่าง ๆ 
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(5)  มีระบบงานท่ีมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ามประเภทท่ีไดรั้บ
ใบอนุญาต 

(6)  มีความพร้อมดา้นบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย  ์
ตามประเภทท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

ขอ้ 30   ใหบ้รรดาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีออกตามความในกฎกระทรวงซ่ึงถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงน้ี  
และใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัความใน
กฎกระทรวงน้ี  ทั้งน้ี จนกวา่จะไดมี้ประกาศท่ีออกตามความในกฎกระทรวงน้ีในเร่ืองเดียวกนัออกใชบ้งัคบั 

 ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2551 
 ฉลองภพ  สุสังกร์กาญจน์ 
 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 
 


