
หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่  ๒๔  (พ.ศ.  ๒๕๕๐) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  และมาตรา  ๙๐  วรรคส่ี  แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา  “บริษัทเครดิตฟองซิเอร”  ระหวางบทนิยามคําวา  “บริษัทเงินทุน”  
และคําวา  “ธนาคารพาณิชย”  ในขอ  ๑  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ.  ๒๕๔๑)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

““บริษัทเครดิตฟองซิเอร”  หมายความวา  บริษัทเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร” 

ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ  ๒  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ.  ๒๕๔๑)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๒ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับกับการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยสําหรับบริษัทดังตอไปนี้ 

(๑) บริษัทซ่ึงเกิดจากการควบบริษัทเขากันระหวางบริษัทหลักทรัพย 
(๒) บริษัทซ่ึงเกิดจากการควบบริษัทเขากันระหวางสถาบันการเงิน  หรือบริษัทซ่ึงเกิดจากการ

ควบบริษัทเขากันระหวางสถาบันการเงินกับบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร
หรือธนาคารพาณิชย 

(๓) บริษัทลูก 
(๔) บริษัทหลักทรัพยซ่ึงซ้ือกิจการของบริษัทหลักทรัพยอื่น 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๕) บริษัทซ่ึงรับโอนสินทรัพยและหนี้สินในสวนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพยจากสถาบันการเงิน” 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ  ๑๐  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ.  ๒๕๔๑)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑๐  เมื่อบรรดาสถาบันการเงินประสงคจะควบบริษัทเขากัน  หรือสถาบันการเงินและ
บริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรหรือธนาคารพาณิชยประสงคจะควบ
บริษัทเขากัน  และไดย่ืนคําขอรับความเห็นชอบตอผูมีอํานาจใหความเห็นชอบการควบสถาบันการเงิน
เขากันตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินนั้นแลวแตกรณีแลว  หากประสงค
จะใหบริษัทซ่ึงจะเกิดจากการควบบริษัทเขากันดังกลาวประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทใดประเภทหนึ่ง
หรือหลายประเภทที่บรรดาสถาบันการเงินนั้นมีอยูในขณะย่ืนคําขอรับความเห็นชอบการควบบริษัท 
เขากันตอไป  ใหย่ืนคําขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเขากัน  และคําขอใหบริษัทซ่ึงจะเกิดจากการ
ควบบริษัทเขากันไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามกฎกระทรวงนี้” 

ขอ ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด  ๔/๑  การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ใหแกบริษัทซ่ึงรับโอนสินทรัพยและหนี้สินในสวนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพยจากสถาบันการเงิน   
ขอ  ๒๑/๑  และขอ  ๒๑/๒  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ.  ๒๕๔๑)  ออกตามความในพระราชบญัญติั
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

“หมวด  ๔/๑ 
การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยใหแกบริษัทซ่ึงรับโอน 

สินทรัพยและหนี้สินในสวนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพยจากสถาบันการเงิน 
 

 

ขอ  ๒๑/๑  เมื่อบรรดาสถาบันการเงินประสงคจะโอนสินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน  หรือ

สถาบันการเงินและบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรหรือธนาคารพาณิชยประสงคจะโอนสินทรัพย

และหนี้สินระหวางกัน  เพื่อใหเปนไปตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  และการโอนดังกลาวไดรับ

ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแลว  หากประสงคจะใหบริษัทซ่ึงจะรับโอนสินทรัพยและหนี้สินนั้น

ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทที่บรรดาสถาบันการเงินผูโอนสินทรัพย

และหนี้สินนั้นมีอยูในขณะไดรับความเห็นชอบ  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย
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ใหแกบริษัทซ่ึงจะรับโอนสินทรัพยและหนี้สินดังกลาว  และใหสถาบันการเงินผูโอนสินทรัพยและหนี้สิน

ในสวนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพยย่ืนคําขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพยมาพรอมกัน 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดก็ตอเมื่อผูย่ืนคําขอแสดงไดถึงเร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑) ที่ประชุมผูถือหุนของสถาบันการเงินที่ประสงคจะโอนสินทรัพยและหนี้สินในสวน 

ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพยมีมติเห็นชอบใหบริษัทขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพยได  โดยตอง

ไมมีผูถือหุนคัดคานมติดังกลาวเกินกวารอยละสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 

(๒) บริษัทซ่ึงรับโอนสินทรัพยและหนี้สินจากสถาบันการเงินไดรับโอนสินทรัพยและหนี้สิน

ในสวนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลกัทรัพยประเภทที่ขอรับใบอนุญาตรวมเปนจํานวนไมนอยกวารอยละเกาสิบ

ของสินทรัพยและหนี้สินที่อาจโอนกันได  และ 

(๓) บริษัทซ่ึงรับโอนสินทรัพยและหนี้สินจากสถาบันการเงินจะมีความสามารถในการดําเนิน

ธุรกิจหลักทรัพยประเภทที่ขอรับใบอนุญาตตอไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  และประกาศสํานักงานที่เกี่ยวของกับการประกอบธรุกิจหลักทรัพยประเภทนั้น 

ขอ  ๒๑/๒  เมื่อสถาบันการเงินที่เปนธนาคารพาณิชยประสงคจะโอนสินทรัพยและหนี้สิน

ใหกับบริษัทที่จะจัดต้ังข้ึนใหม  เพื่อวัตถุประสงคในการขอจัดต้ังเปนธนาคารพาณิชยตามแผนพัฒนา

ระบบสถาบันการเงิน  และไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีใหดําเนินการจัดต้ังธนาคารพาณิชยแลว  

หากประสงคจะใหบริษัทซ่ึงจะรับโอนสินทรัพยและหนี้สินนั้นประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทใด

ประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทที่สถาบันการเงินผูโอนสินทรัพยและหนี้สินมีอยูในขณะไดรับความ

เห็นชอบ  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยใหแกบริษัทซ่ึงจะรับโอนสินทรัพยและ

หนี้สินดังกลาว  และใหสถาบันการเงินผูโอนสินทรัพยและหนี้สินในสวนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย 

ย่ืนคําขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพยมาพรอมกัน 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดตอเมื่อผูย่ืนคําขอแสดงไดถึงเร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑) บริษัทซ่ึงจะรับโอนสินทรัพยและหนี้ สินจากสถาบันการเ งินได รับใบอนุญาต

ประกอบการธนาคารพาณิชยแลว   

(๒) บริษัทซ่ึงรับโอนสินทรัพยและหนี้สินจากสถาบันการเงินไดรับโอนสินทรัพยและหนี้สิน

ในสวนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพยประเภทที่ขอรับใบอนุญาตรวมเปนจํานวนไมนอยกวารอยละเกาสิบ

ของสินทรัพยและหนี้สินที่อาจโอนกันได  และ 
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(๓) บริษัทซ่ึงรับโอนสินทรัพยและหนี้สินจากสถาบันการเงินจะมีความสามารถในการดําเนิน
ธุรกิจหลักทรัพยประเภทที่ขอรับใบอนุญาตตอไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  และประกาศสํานักงานที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทนั้น” 

ขอ ๕ ใหยกเลิกขอ  ๒๒  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ.  ๒๕๔๑  )  ออกตามความใน
พระราชบญัญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ เนื่องจากกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๔๑) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยใหครอบคลุมถึงบริษัทซ่ึงเกิดจากการควบบริษัทเขากัน
ระหวางสถาบันการเงินกับบริษัทเครดิตฟองซิเอร  และบริษัทซ่ึงรับโอนสินทรัพยและหนี้สินในสวนท่ีเกี่ยวกับ
ธุรกิจหลักทรัพยจากสถาบันการเงิน  ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และเพื่อเปนการลดภาระคาใชจาย
ใหแกสถาบันการเงินท่ีประสงคจะควบบริษัทเขากัน  หรือเขาซ้ือกิจการของบริษัทหลักทรัพย  หรือรับโอน
สินทรัพยและหนี้สินในสวนท่ีเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพยจากสถาบันการเงิน สมควรกําหนดหลักเกณฑ 
การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยเพ่ิมเติม  ตลอดจนยกเลิกคาธรรมเนียมตามที่ไดกําหนดไว   
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


