
 
กฎกระทรวง 

ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 

______________________ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๙๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑   ให้ยกเลิก 
 (๑)  กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 (๒)  กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
 (๓)  กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 (๔)  กฎกระทรวงว่าด้วยการอนญุาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 (๕)  กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่าง 
ผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ข้อ ๒   ในกฎกระทรวงนี้ 
 “ผู้ขอรับใบอนุญาต”  หมายความว่า   ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 
ตามกฎกระทรวงนี้ 

“ธนาคารพาณิชย์”  หมายความว่า   ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
หรือกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
 “บริษัทประกันชีวิต”  หมายความว่า   บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 
 “บริษัท”  หมายความว่า   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

 ข้อ ๓   กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับแก่การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการขอรับ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
ประเภทการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว และธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีกฎกระทรวงอ่ืน 
ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 
 
 
 



๒ 
 

หมวด ๑ 
ผู้ขอรับใบอนุญาต 

_________________ 

 ข้อ ๔   ผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องเป็น 
 (๑)  บริษัทหลักทรัพย์  
 (๒)  ธนาคารพาณิชย์ 
 (๓)  บริษัทประกันชีวิต 
 (๔)  บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  
 (๕)  สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
 (๖)  สถาบันการเงินอ่ืนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 ข้อ ๕   ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่อเมื่อมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วไม่น้อยกว่าจ านวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
(๒) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภท 

ที่ขอรับใบอนุญาต 
(๓) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติการณ์อ่ืน 

ที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่อง 
หรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ 
 (๔)  สามารถด ารงเงินกองทุนและกันเงินส ารองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดต้ัง 
นิติบุคคลนั้นหรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น 
 (๕)  แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการ
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๓ และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนเกี่ยวกับคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ 
 (๖)  แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการก าหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 (๗)  ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบริษัทตามข้อ ๔(๔) หากมีการประกอบธุรกิจอ่ืนอยู่แล้ว
ก่อนวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
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 (ก)  ธุรกิจอ่ืนของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวเน่ือง เป็นประโยชน ์หรือ
สนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต และไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต  เว้นแต่ 
จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มรีะบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเร่ืองดังกล่าวได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
 (ข)  งบการเงินประจ าปีงวดการบัญชีปีล่าสุดของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่าน  
การตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่ส านักงานยอมรับ 

หมวด ๒ 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ 

_________________ 

 ข้อ ๖   ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่อส านักงานตามแบบและวิธีการ  พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน  

 ข้อ ๗   ในกรณีที่ส านักงานเห็นว่ามีความจ าเป็นและสมควร และได้รับความยินยอมจาก 
ผู้ขอรับใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของ 
ผู้นั้นหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน การด าเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตได้  

 ข้อ ๘   ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อ ๕ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ออกใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ส านักงานได้รับค าขอรับใบอนุญาต เอกสารและหลักฐาน
ครบถ้วนตามคู่มือประชาชน และให้รฐัมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ ก .ล.ต.  
ประกาศก าหนด 

 ข้อ ๙   ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้รัฐมนตรีก าหนดเงื่อนไขในกรณี
ดังต่อไปนีไ้ว้ด้วย 
 (๑)  ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเร่ิมประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ก าหนดในใบอนุญาต 
ได้ต่อเมื่อส านักงานตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ถึงเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(ก)  มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
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(ข)  มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์การป้องกัน 
การล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอเร่ิมประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมี
มาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการด าเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้ 
 (ค)  มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภท 
ที่ขอเร่ิมประกอบธุรกิจ 
 (ง)  มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภท 
ที่ขอเร่ิมประกอบธุรกิจ 
 (๒)  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ก าหนดในใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 
 (๓)  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องด ารงคุณสมบัติตามข้อ ๕  และด าเนินการในเร่ืองที่ได้แสดงไว้ใน (๑) 
ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 
 (๔)  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ 
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดตามกฎกระทรวงนี้ 

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดวรรคหนึ่ง 
รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้ 

 ข้อ ๑๐   ค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้คิดในอัตราคร้ังละ 
สามหมื่นบาท  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มากกว่า 
หนึ่งประเภท ให้คิดในอัตราสามหมื่นบาทต่อประเภทธุรกิจหลักทรัพย์   

ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งในวันที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาต 

บทเฉพาะกาล 
_________________  

ข้อ ๑๑   ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิก 
โดยกฎกระทรวงนี้ หรือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามบทเฉพาะกาลของ
กฎกระทรวงดังกล่าว  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงนี้  ทั้งนี้ 
ตามประเภทที่เคยได้รับใบอนุญาตและภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดในใบอนุญาตดังกล่าว 
            ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้
แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อ ๙(๒) 
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ข้อ ๑๒  ให้ถือว่าค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้ยื่นต่อส านักงานตาม
กฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้ ซึ่งได้มีการยื่นเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  เป็นการขอรับใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียมค าขอ 
ตามกฎกระทรวงนี้   

 ข้อ ๑๓   ให้บรรดาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
และประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ที่ออกตามความ 
ในกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้หรือที่ยังคงมีผลใช้บังคับเนื่องจากบทเฉพาะกาล  
ของกฎกระทรวงดังกล่าว และใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป 
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความในกฎกระทรวงนี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศที่ออกตามความใน
กฎกระทรวงนี้ในเร่ืองเดียวกันออกใช้บังคับ 

 

 ให้ไว้  ณ  วันที่                              พ.ศ.      
 (นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์) 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 


