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กฎกระทรวง 
วาดวยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  และมาตรา  ๙๐  วรรคส่ี  แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  

มาตรา  ๔๔  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  ออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 

(๑) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

(๒) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕  (พ.ศ.  ๒๕๓๙)  ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๙  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๔) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๓  (พ.ศ.  ๒๕๔๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๕) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๕  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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(๖) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๖  (พ.ศ.  ๒๕๔๔)  ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๗) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๗  (พ.ศ.  ๒๕๔๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๘) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๘  (พ.ศ.  ๒๕๔๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๙) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๑  (พ.ศ.  ๒๕๔๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๑๐) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๓  (พ.ศ.  ๒๕๔๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๑๑) กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม  
พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

(๑๒) กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนที่ปรึกษา
การลงทุน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

(๑๓) กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการเงินรวม
ลงทุน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

(๑๔) กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซ้ือ
ขายหลักทรัพย  การคาหลักทรัพย  หรือการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

(๑๕) กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ  ก”  หมายความวา  ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยไดหลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย  ประกอบดวยธุรกิจหลักทรัพยประเภทดังตอไปนี้ 
(๑) การเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย 
(๒) การคาหลักทรัพย 
(๓) การจัดจําหนายหลักทรัพย 
(๔) การเปนที่ปรึกษาการลงทุน 
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(๕) การจัดการกองทุนรวม 
(๖) การจัดการกองทุนสวนบุคคล 
(๗) กิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย   
(๘) การจัดการเงินรวมลงทุน 
“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ  ข”  หมายความวา  ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยไดหลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย  ประกอบดวยธุรกิจหลักทรัพยประเภทดังตอไปนี้ 
(๑) การเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ 
(๒) การคาหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ 
(๓) การจัดจําหนายหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ 
(๔) การเปนที่ปรึกษาการลงทุน   
(๕) กิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ  ค”  หมายความวา  ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยไดหลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย  ประกอบดวยธุรกิจหลักทรัพยประเภทดังตอไปนี้   
(๑) การจัดการกองทุนรวม 
(๒) การจัดการกองทุนสวนบุคคล 
(๓) การเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน 
(๔) การคาหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน 
(๕) การจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน   
(๖) การเปนที่ปรึกษาการลงทุน   
(๗) การจัดการเงินรวมลงทุน 
“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ  ง”  หมายความวา  ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยไดหลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย  ประกอบดวยธุรกิจหลักทรัพยประเภทดังตอไปนี้   
(๑) การเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน 
(๒) การคาหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน   
(๓) การจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน 
“ผูขอรับใบอนุญาต”  หมายความวา  ผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยตาม

กฎกระทรวงนี้ 
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“ธนาคารพาณิชย”  หมายความวา  ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย

หรือกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

“บริษัทประกันชีวิต”  หมายความวา  บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต 

“บริษัท”  หมายความวา  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 

“กลุมนิติบุคคลเดียวกัน”  หมายความวา  กลุมของนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวของกันในโครงสราง

การถือหุน  โดยนิติบุคคลในกลุมทุกรายมีความสัมพันธระหวางกันในลักษณะเปนบริษัทใหญหรือ

บริษัทยอย  หรือนิติบุคคลในกลุมมีผูถือหุนเปนนิติบุคคลเดียวกัน  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม   

เปนจํานวนหรือรวมกันเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 

“บริษัทใหญ”  หมายความวา   

(๑) บริษัทที่ถือหุนในผูขอรับใบอนุญาตเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของผูขอรับใบอนุญาต 

(๒) บริษัทที่ถือหุนในบริษัทตาม  (๑)  เกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัทนั้น 

(๓) บริษัทที่ถือหุนในบริษัทอื่นตอไปเปนทอด  ๆ  โดยเร่ิมจากบริษัทที่ถือหุนในบริษัทตาม  (๒)  

และในแตละทอดมีจํานวนเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 

อื่นนั้น  หรือ 

(๔) บริษัทที่ถือหุนในผูขอรับใบอนุญาตไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  เปนจํานวนหรือ

รวมกันเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูขอรับใบอนุญาต 

“บริษัทยอย”  หมายความวา 

(๑) บริษัทที่มีบริษัทใหญถือหุนเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัทนั้น 

(๒) บริษัทที่มีบริษัทตาม  (๑)  ถือหุนเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัทนั้น 

(๓) บริษัทที่มีบริษัทอื่นถือหุนตอไปเปนทอด  ๆ  โดยเร่ิมจากบริษัทที่มีบริษัทตาม  (๒)  ถือหุน  

และการถือหุนของบริษัทอื่นในแตละทอดมีจํานวนเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิ 

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น  หรือ 
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(๔) บริษัทที่มีบริษัทใหญหรือบริษัทอื่นตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ถือหุน  ไมวาโดยทางตรง
หรือทางออม  เปนจํานวนหรือรวมกันเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ของบริษัทนั้น 

ขอ ๓ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับแกการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยดังตอไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ  ก 
(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ  ข 
(๓) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ  ค 
(๔) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ  ง 
(๕) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุน 
(๖) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
(๗) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยประเภทการจัดการเงินรวมลงทุน 

หมวด  ๑ 
ผูขอรับใบอนุญาต 

 

 

ขอ ๔ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ  ก  ตองเปน 
(๑) บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนา

ซ้ือขายหลักทรัพย  แตไมรวมถึงบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
การเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้  หรือการเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย 
ที่เปนหนวยลงทุน   

(๒) บริษัทหลักทรัพยนอกเหนือจากบริษัทหลักทรัพยตาม  (๑)  แตไมรวมถึงสถาบันการเงิน 
ที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายอื่นซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยภายหลังจากมีสถานะเปน
สถาบันการเงินแลว   

(๓) ธนาคารพาณิชย 
(๔) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด  หรือ 
(๕) บริษัทที่จัดต้ังข้ึนใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ  ก   
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ขอ ๕ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ  ข  ตองเปน 
(๑) บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพย

หรือการจัดจําหนายหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ 
(๒) ธนาคารพาณิชย 
(๓) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด  หรือ 
(๔) บริษัทที่จัดต้ังข้ึนใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ  ข 
ขอ ๖ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ  ค  ตองเปน 
(๑) บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม   
(๒) บริษัทหลักทรัพยนอกเหนือจากบริษัทหลักทรัพยตาม  (๑)  แตไมรวมถึงสถาบันการเงิน 

ที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายอื่นซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยภายหลังจากมีสถานะเปน
สถาบันการเงินแลว   

(๓) ธนาคารพาณิชย 
(๔) บริษัทประกันชีวิต 
(๕) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด 
(๖) บริษัทที่จัดต้ังข้ึนใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ  ค  โดยมีผูถือหุน

รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายดังตอไปนี้ถือหุนไมนอยกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด   

 (ก) นิติบุคคลตาม  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)   
 (ข) บริษัทที่ถือหุนในนิติบุคคลตาม  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  รายใดรายหนึ่ง  ไมนอยกวา

รอยละหาสิบเอ็ดของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น  หรือ 
(๗) บริษัทนอกเหนือจากบริษัทตาม  (๖)  ที่จัดต้ังข้ึนใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยแบบ  ค   
ขอ ๗ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ  ง  ตองเปน   
(๑) บริษัทหลักทรัพย 
(๒) ธนาคารพาณิชย  
(๓) บริษัทประกันชีวิต 
(๔) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด  หรือ 
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(๕) บริษัทที่จัดต้ังข้ึนใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ  ง   
ขอ ๘ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุนตองเปน 
(๑) บริษัทหลักทรัพย 
(๒) ธนาคารพาณิชย 
(๓) บริษัทประกันชีวิต 
(๔) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด  หรือ 
(๕) บริษัทที่จัดต้ังข้ึนใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปน 

ที่ปรึกษาการลงทุน   
ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการการยืมและใหยืม

หลักทรัพยตองเปน 
(๑) บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนา

ซ้ือขายหลักทรัพย  แตไมรวมถึงบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
การเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้  หรือการเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย 
ที่เปนหนวยลงทุน 

(๒) ธนาคารพาณิชย   
(๓) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกาํหนด  หรือ 
(๔) บริษัทที่จัดต้ังข้ึนใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการ 

การยืมและใหยืมหลักทรัพย   
ขอ ๑๐ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการเงินรวมลงทุนตอง

เปนบริษัทที่ จัดต้ังข้ึนใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการเงิน 
รวมลงทุน 

ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตจะไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยตอเมื่อมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้ 

(๑) มีทุนจดทะเบียนซ่ึงชําระแลวไมนอยกวาจํานวนที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด 
(๒) ไมมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีฐานะทางการเงินที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย  หรือมี

พฤติการณอื่นที่แสดงใหเห็นวาอยูในระหวางประสบปญหาทางการเงิน  รวมทั้งไมมีเหตุอันควรเชื่อไดวา 
มีขอบกพรองหรือมีความไมเหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ 
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(๓) สามารถดํารงเงินกองทุนและกันเงินสํารองไดตามหลักเกณฑของกฎหมายที่จัดต้ัง 
นิติบุคคลนั้นหรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น 

(๔) แสดงไดวาบุคคลที่เปนหรือจะเปนกรรมการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลผูมีอํานาจในการ
จัดการซึ่งเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยของผูที่จะไดรับใบอนุญาต  มีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๐๓  และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามอยางอื่นของผูบริหารของบริษัทหลักทรัพย 

(๕) แสดงไดวาบุคคลที่เปนหรือจะเปนผูถือหุนรายใหญไมมีลักษณะตองหามตามประกาศ
กระทรวงการคลังวาดวยการกําหนดเง่ือนไขใหบริษัทหลักทรัพยตองขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เปน 
ผูถือหุนรายใหญ 

หมวด  ๒ 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย 

 

 

ขอ ๑๒ ใหผูขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขอตอสํานักงานตามแบบและวิธีการพรอมทั้งเอกสาร

หลักฐานตามที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด   

ขอ ๑๓ การขอรับใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอไดตามกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๔  (๑)  ขอ  ๕  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ขอ  ๖  (๑)  (๒)  (๓)  

(๔)  (๕)  และ  (๖)  ขอ  ๗  ขอ  ๘  ขอ  ๙  และขอ  ๑๐  ใหย่ืนคําขอไดต้ังแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช

บังคับเปนตนไป 

(๒) กรณีผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๔  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ขอ  ๕  (๔)  และขอ  ๖  (๗)  

ใหย่ืนคําขอไดต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เปนตนไป 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่สํานักงานเห็นวามีความจําเปนและสมควร  และไดรับความยินยอมจาก 

ผูขอรับใบอนุญาต  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานท่ีต้ังของ 

ผูนั้นหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวของ  เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน  การดําเนินงาน  สินทรัพย  หรือขอมูลตาง  ๆ  

ที่เกี่ยวของของผูขอรับใบอนุญาตได 

ขอ ๑๕ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  พิจารณาเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตเปนผูมีคุณสมบัติ

ถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดในขอ  ๑๑  ภายในหกสิบวันนับแตวันที่สํานักงานไดรับคําขอและ
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เอกสารหลักฐานครบถวน  ใหคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต  

และให รัฐมนตรีพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต วันที่ได รับขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการ  ก.ล.ต.   
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย  ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศ

กําหนด 
ขอ ๑๖ ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย  ใหรัฐมนตรีกําหนดเง่ือนไข 

ในกรณีดังตอไปนี้ไวดวย 
(๑) ผูไดรับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามประเภทที่กําหนดในใบอนุญาตได  

ตอเมื่อสํานักงานตรวจสอบแลวเห็นวาผูไดรับใบอนุญาตสามารถแสดงไดถึงเร่ืองดังตอไปนี้   
 (ก) มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
 (ข) มีนโยบายและมาตรการในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนการปองกัน 

การลวงรูขอมูลภายในระหวางหนวยงานและบุคลากร  การควบคุมภายใน  และการบริหารความเสี่ยง 
ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามประเภทที่ขอเร่ิมประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมี
มาตรการในการควบคุมและติดตามใหมีการดําเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว 

 (ค) มีระบบงานที่มีความพรอมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามประเภทที่ขอเร่ิม
ประกอบธรุกิจ 

 (ง) มีความพรอมดานบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานดานธุรกิจหลักทรัพยตามประเภทที่ 
ขอเร่ิมประกอบธุรกิจ 

(๒) ผูไดรับใบอนุญาตตองประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่กําหนด 
ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต 

(๓) ผูไดรับใบอนุญาตตองดํารงคุณสมบติัตามขอ  ๑๑  และดําเนินการในเรื่องที่ไดแสดงไวใน  
(๑)  (ก)  (ข)  (ค)  และ  (ง)  ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย 

(๔) ผูไดรับใบอนุญาตตองดํารงสถานะการเปนนิติบุคคลในกลุมนิติบุคคลเดียวกันตลอดเวลา
ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย  ทั้งนี้  ตามรายละเอียดโครงสรางการถือหุนที่ไดแสดงไวลาสุดตอสํานักงาน 

(๕) ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ  ค  ซ่ึงเปนนิติบุคคลตามขอ  ๖  (๖)  
และไดรับใบอนุญาตกอนวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ตองดํารงสัดสวนการถือหุนใหมีลักษณะ
ตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  (๖)  จนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
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(๖) ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย

และประเภทการจัดการเงินรวมลงทุน   ตองดําเนินงานตามหลักเกณฑ   เ ง่ือนไข   และวิธีการ 

ที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด   

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยไมสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไข

ที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  รัฐมนตรีโดยขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  อาจเพิกถอนใบอนุญาต

ดังกลาวได 

ขอ ๑๗ ภายใตบังคับวรรคสอง  คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยและใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย  ใหเสียคาธรรมเนียมตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายกฎกระทรวงนี้ 

ในกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ  ก  หากผูขอรับใบอนุญาต

หรือนิติบุคคลในกลุมนิติบุคคลเดียวกันเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา  ใหลดคาธรรมเนียม  ใบอนุญาตดังกลาวที่ผูขอรับใบอนุญาต

จะตองเสียเปนจํานวนที่เทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ผูขอรับ

ใบอนุญาตหรือนิติบุคคลในกลุมนิติบุคคลเดียวกันรายใดรายหนึ่งเพียงรายเดียวไดเสียไวแลว  ทั้งนี้  

จํานวนเงินดังกลาวตองไมเกินกวาคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ  ก  ที่ผูขอรับ

ใบอนุญาตจะตองเสีย 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย  ใหเสียคาธรรมเนียมในวันที่ไดรับใบอนุญาต 

หมวด  ๓ 
การคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยเดิม 

 

 

ขอ ๑๘ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ  ก  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยแบบ  ข  หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ  ค  เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย

เพิ่มข้ึนนอกเหนือจากประเภทที่ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่ตนมีอยูเดิม   

ใหย่ืนคําขอตามที่กําหนดในหมวด  ๒   



หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ในการย่ืนคําขอตามวรรคหนึ่ง  ใหผูขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขอเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยซ่ึงตนหรือนิติบุคคลในกลุมนิติบุคคลเดียวกันมีอยูกอนวันที่ย่ืนคําขอดังกลาวพรอมกันดวย  

ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในขอ  ๑๙  ขอ  ๒๐  หรือขอ  ๒๑  แลวแตกรณี   

ขอ ๑๙ ในกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ  ก  ใหผูขอรับ

ใบอนุญาตดําเนินการเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยดังตอไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ  ข  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย 

แบบ  ค  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ  ง  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท 

การเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย  การคาหลักทรัพย  การจัดจําหนายหลักทรัพย  การเปนที่ปรึกษา 

การลงทุน  การจัดการกองทุนรวม  การจัดการกองทุนสวนบุคคล  กิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย  

และการจัดการเงินรวมลงทุน  ซ่ึงผูขอรับใบอนุญาตมีอยูกอนวันที่ย่ืนคําขอ 

(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม  การจัดการกองทุน

สวนบุคคล  การเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย  การคาหลักทรัพย  และการจัดจําหนายหลักทรัพย  

ยกเวนการเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย  การคาหลักทรัพย  และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวย

ลงทุน  ซ่ึงนิติบุคคลในกลุมนิติบุคคลเดียวกันมีอยูกอนวันที่ย่ืนคําขอ 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ  ข  ใหผูขอรับ

ใบอนุญาตดําเนินการเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยดังตอไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพยและการจัดจําหนาย

หลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้  การเปนที่ปรึกษาการลงทุน  และกิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย  

ซ่ึงผูขอรับใบอนุญาตมีอยูกอนวันที่ย่ืนคําขอ 

(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพยและการจัดจําหนาย

หลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้  ซ่ึงนิติบุคคลในกลุมนิติบุคคลเดียวกันมีอยูกอนวันที่ย่ืนคําขอ 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ  ค  ใหผูขอรับ

ใบอนุญาตดําเนินการเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยดังตอไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ  ง  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย

ประเภทการจัดการกองทุนรวม  การจัดการกองทุนสวนบุคคล  การเปนที่ปรึกษาการลงทุน  การจัดการ



หนา   ๘๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

เงินรวมลงทุน  และการเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย  การคาหลักทรัพย  หรือการจัดจําหนาย

หลักทรัพย  ทั้งนี้  เฉพาะที่เปนหนวยลงทุน  ซ่ึงผูขอรับใบอนุญาตมีอยูกอนวันที่ย่ืนคําขอ 

(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวมและการจัดการ

กองทุนสวนบุคคล  ซ่ึงนิติบุคคลในกลุมนิติบคุคลเดียวกันมีอยูกอนวันที่ย่ืนคําขอ 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งตองดํารงสถานะเปนนิติบุคคลในกลุมนิติบุคคล

เดียวกันตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ  ๑๖  (๔)  จะเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุนจนทําใหไมมีสถานะ

ดังกลาว  หากประสงคจะประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามที่ไดรับอนุญาตตอไป  ใหผูนั้นย่ืนคําขอเพื่อคืน

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยดังกลาวตอสํานักงานกอนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุน  

พรอมกับคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทที่ประสงคจะประกอบธุรกิจหลักทรัพย

ตามที่กําหนดในหมวด  ๒   

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ไดมีการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยใหแกผูขอรับใบอนุญาต

ซ่ึงไดย่ืนคําขอเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามขอ  ๑๘  วรรคสอง  หรือขอ  ๒๒  

แลวแตกรณี  ใหใบอนุญาตที่ออกดังกลาวมีผลใชบังคับในวันที่มีการยกเลิกใบอนุญาตที่คืนนั้น 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๔ ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดย

กฎกระทรวงนี้ประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามที่ไดรับอนุญาตตอไปได  ภายใตเง่ือนไขที่กําหนดใน

ใบอนุญาตดังกลาว  โดยใหผูไดรับใบอนุญาตซึ่งเลือกเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตโดยชําระเปนรายป

เสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหครบถวนตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎกระทรวง

ดังกลาว 

ขอ ๒๕ คําขอรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยและคําขอความเห็นชอบในการ

จัดต้ังบริษัทที่ไดย่ืนตอคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  หรือสํานักงาน  ตามกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดย

กฎกระทรวงนี้  หากไดมีการย่ืนเอกสารหลกัฐานที่ถูกตองครบถวนแลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช



หนา   ๘๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

บังคับ  ใหการขอรับใบอนุญาต  การขอความเห็นชอบ  การอนุญาต  การใหความเห็นชอบ  และการเสีย

คาธรรมเนียมเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาวและประกาศที่เกี่ยวของตอไป 

ขอ ๒๖ ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการการยืมและใหยืม

หลักทรัพย  และประเภทการจัดการเงินรวมลงทุนตามกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้  

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ  เง่ือนไข  และวิธีการที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนดตามกฎกระทรวงนี้ 
ขอ ๒๗ ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม 

ตามกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้  มีหนาที่ดํารงสัดสวนการถือหุนตามลักษณะและ
ระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาวตอไป  ทั้งนี้  ไมเกินวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

ขอ ๒๘ ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการเงินรวมลงทุน
ตามกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้  ดํารงคุณสมบัติดังตอไปนี้  ตลอดระยะเวลาที่ไดรับ
ใบอนุญาต   

(๑) มีวัตถุประสงคเพื่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพยเฉพาะประเภทที่ไดรับใบอนุญาตและ
กิจการอื่นตามที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  อนุญาต 

(๒) มีระบบงานที่มีความพรอมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการเงินรวม
ลงทุน  โดยพิจารณาจากระบบการควบคุมภายใน  ระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานและระบบการจัดทํา
รายงานเกี่ยวกับการจัดการเงินรวมลงทุน 

(๓) มีความพรอมดานบุคลากรที่รับผิดชอบดานการจัดการเงินรวมลงทุน  โดยพิจารณาจาก
ความรู  ความสามารถ  ความซื่อสัตยสุจริต  และประวัติการทํางานของผูบริหาร 

ขอ ๒๙ ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซ้ือขาย
หลักทรัพย  การคาหลักทรัพย  หรือการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุนตามกฎกระทรวง 
ซ่ึงถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้  ดํารงคุณสมบัติดังตอไปนี้ตลอดระยะเวลาที่ไดรับใบอนุญาต 

(๑) ดํารงเงินกองทุนและกันเงินสํารองไดตามหลักเกณฑของกฎหมายที่จัดต้ังนิติบุคคลนั้น  
หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น 

(๒) ไมมีฐานะทางการเงินที่อาจกอใหเกิดความเสียหายและไมมีพฤติการณอื่นที่ทําใหประสบ
ปญหาทางการเงิน  รวมทั้งไมมีขอบกพรองหรือความไมเหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการ
ปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ 



หนา   ๘๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) มีผูบ ริหารซ่ึง เปนบุคคลที่ ได รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษัทหรือ
คณะกรรมการของสถาบันการเงินใหเปนผูรับผิดชอบดูแลสูงสุดในการบริหารงาน  โดยเปนผูที่มี
ความสามารถในการจัดการ  มีจริยธรรม  และมีความซื่อสัตยสุจริต  มีความเขาใจและรับผิดชอบตอการ
ดําเนินธุรกิจ 

(๔) มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนของผูบริหารและ
หนวยงานตาง  ๆ 

(๕) มีระบบงานที่มีความพรอมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามประเภทที่ไดรับ
ใบอนุญาต 

(๖) มีความพรอมดานบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย 
ตามประเภทที่ไดรับใบอนุญาต 

ขอ ๓๐ ใหบรรดาประกาศคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ที่ออกตามความในกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้
และใชบังคับอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับความ
ในกฎกระทรวงนี้  ทั้งนี้  จนกวาจะไดมีประกาศที่ออกตามความในกฎกระทรวงนี้ในเรื่องเดียวกัน 
ออกใชบังคับ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีอัตราคาธรรมเนยีมการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย 
  ๑. คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย  คําขอละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย 
      ๒.๑  คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก  สําหรับผูขอรับใบอนญุาตที่เปนนิติบคุคลตามขอ ๔ ของกฎกระทรวง  
ใหเปนไปตามอัตราดังตอไปนี ้

 

ผูขอรับใบอนญุาต 
คาธรรมเนียมใบอนญุาตสําหรับ 
ผูยื่นคําขอรับใบอนญุาตกอนวันที่ 
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ใบละ 

คาธรรมเนียมใบอนญุาตสําหรับ 
ผูยื่นคําขอรับใบอนญุาตตั้งแตวนัที่ 

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป ใบละ 

(๑) ผูขอรับใบอนญุาตที่ไมใชกรณตีาม (๒) ถึง (๑๖) - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) 
 

ผูขอรับใบอนญุาตที่มีหรือนิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกัน 
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุน 
สวนบุคคลอยูแลว 

 
 
- 

 
 

๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๓) ผูขอรับใบอนญุาตที่มีหรือนิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกัน 
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการ 
กองทุนรวมอยูแลว 

 
 
- 

 
 

๑๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(๔) ผูขอรับใบอนญุาตที่มีหรือนิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกัน 

มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ข หรือใบอนญุาต 

ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค อยางใดอยางหนึ่งอยูแลว 

 
 
- 

 
 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๕) ผูขอรับใบอนญุาตที่มีหรือนิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกัน 

มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพย 

อันเปนตราสารแหงหนี ้และการจัดจําหนายหลักทรัพยอันเปน 
ตราสารแหงหนี้อยูแลว 

 
 
- 

 
 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



  ๒

 

ผูขอรับใบอนญุาต 
คาธรรมเนียมใบอนญุาตสําหรับ 
ผูยื่นคําขอรับใบอนญุาตกอนวันที่ 
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ใบละ 

คาธรรมเนียมใบอนญุาตสําหรับ 
ผูยื่นคําขอรับใบอนญุาตตั้งแตวนัที่ 

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป ใบละ 

(๖) ผูขอรับใบอนญุาตที่มีหรือนิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกัน 
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม
และการจัดการกองทุนสวนบุคคลอยูแลว 

 
 
- 

 
 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๗) ผูขอรับใบอนญุาตที่มีหรือนิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกัน 

มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุน 
สวนบุคคล และใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ข อยูแลว 

 
 
- 

 
 

๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๘) ผูขอรับใบอนญุาตที่มีหรือนิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกัน 

มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพย 

อันเปนตราสารแหงหนี้ การจัดจาํหนายหลักทรัพยอันเปนตราสาร 
แหงหนี้ และการจัดการกองทุนสวนบุคคลอยูแลว 

 
 
 
- 

 
 
 

๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๙) ผูขอรับใบอนญุาตที่มีหรือนิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกัน 

มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม 

และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ข อยูแลว 

 
 
- 

 
 

๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๐) ผูขอรับใบอนญุาตที่มีหรือนิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกันมี 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพย 
อันเปนตราสารแหงหนี้ การจัดจาํหนายหลักทรัพยอันเปนตราสาร 
แหงหนี้ และการจัดการกองทุนรวมอยูแลว 

 
 
 
- 

 
 
 

๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๑) ผูขอรับใบอนญุาตที่มีหรือนิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกัน 

มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ข และใบอนญุาต 

ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค อยูแลว 

 
 
- 

 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



  ๓ 

 

ผูขอรับใบอนญุาต 
คาธรรมเนียมใบอนญุาตสําหรับ 
ผูยื่นคําขอรับใบอนญุาตกอนวันที่ 
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ใบละ 

คาธรรมเนียมใบอนญุาตสําหรับ 
ผูยื่นคําขอรับใบอนญุาตตั้งแตวนัที่ 

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป ใบละ 

(๑๒) ผูขอรับใบอนญุาตที่มีหรือนิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกัน 

มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม

การจัดการกองทุนสวนบุคคล และใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย

แบบ ข อยูแลว 

 
 
 
- 

 
 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๓) ผูขอรับใบอนญุาตที่มีหรือนิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกัน 

มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพย 

อันเปนตราสารแหงหนี้ การจัดจาํหนายหลักทรัพยอันเปนตราสาร 
แหงหนี้ และใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค อยูแลว 

 
 
 
- 

 
 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๔) ผูขอรับใบอนญุาตที่มีหรือนิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกัน 
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพย 

อันเปนตราสารแหงหนี้ การจัดจาํหนายหลักทรัพยอันเปน 
ตราสารแหงหนี้ การจัดการกองทุนรวม และการจัดการกองทุน 
สวนบุคคลอยูแลว 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๕) ผูขอรับใบอนญุาตที่มีหรือนิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกัน 

มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนา 

ซื้อขายหลักทรัพย และ 

  

 (๑๕.๑) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท 
การคาหลักทรัพยอยูแลว 

 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 (๑๕.๒) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท 

การจัดจําหนายหลักทรัพยอยูแลว 

 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 



  ๔ 

 

ผูขอรับใบอนญุาต 
คาธรรมเนียมใบอนญุาตสําหรับ 
ผูยื่นคําขอรับใบอนญุาตกอนวันที่ 
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ใบละ 

คาธรรมเนียมใบอนญุาตสําหรับ 
ผูยื่นคําขอรับใบอนญุาตตั้งแตวนัที่ 

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป ใบละ 

 (๑๕.๓) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท 
การคาหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ และ 
การจัดจําหนายหลักทรัพยอยูแลว 

 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 (๑๕.๔) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท 
การคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยอยูแลว  

 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 (๑๕.๕) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท 
การคาหลักทรัพย การจัดจําหนายหลักทรัพย และ 
การจัดการกองทุนสวนบุคคลอยูแลว 

 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๕.๖) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท 

การคาหลักทรัพย การจัดจําหนายหลักทรัพย และ 
การจัดการกองทุนรวมอยูแลว 

 
 

๕๐๐,๐๐๐ บาท  

 
 

๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๕.๗) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท 

การคาหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ การจัดจําหนาย

หลักทรัพย และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย 
แบบ ค อยูแลว 

 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๕.๘) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท 

การคาหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ การจัดจําหนาย

หลักทรัพย การจัดการกองทุนรวมและการจัดการกองทุน

สวนบุคคลอยูแลว 

 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ บาท 



  ๕ 

 

ผูขอรับใบอนญุาต 
คาธรรมเนียมใบอนญุาตสําหรับ 
ผูยื่นคําขอรับใบอนญุาตกอนวันที่ 
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ใบละ 

คาธรรมเนียมใบอนญุาตสําหรับ 
ผูยื่นคําขอรับใบอนญุาตตั้งแตวนัที่ 

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป ใบละ 

 (๑๕.๙) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท 
การคาหลักทรัพย การจัดจําหนายหลักทรัพย และ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค อยูแลว 

 
 

ไมมีคาธรรมเนียม 

 
 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 (๑๕.๑๐) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคา

หลักทรัพย การจัดจําหนายหลักทรัพย การจัดการ 

กองทุนรวม และการจัดการกองทุนสวนบุคคลอยูแลว 

 
 

ไมมีคาธรรมเนียม 

 
 

ไมมีคาธรรมเนียม 
(๑๖) ผูขอรับใบอนญุาตที่นิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาต 

ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก อยูแลว 

 
ไมมีคาธรรมเนียม 

 
ไมมีคาธรรมเนียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๖

   ๒.๒  คาธรรมเนยีมใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ข  สําหรับผูขอรับใบอนุญาตที่เปนนติิบุคคลตามขอ ๕ ของกฎกระทรวง ใหเปนไปตามอัตรา

ดังตอไปนี้  
 

ผูขอรับใบอนญุาต 
คาธรรมเนียมใบอนญุาตสําหรับ 
ผูยื่นคําขอรับใบอนญุาตกอนวันที่  
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ใบละ 

คาธรรมเนียมใบอนญุาตสําหรับ 
ผูยื่นคําขอรับใบอนญุาตตั้งแตวนัที่  

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป  ใบละ 
(๑) ผูขอรับใบอนญุาตที่ไมใชกรณตีาม (๒) (๓) หรือ (๔)  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) ผูขอรับใบอนญุาตที่มีหรือนิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกัน 

มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพย 

อันเปนตราสารแหงหนี้ หรือการจัดจําหนายหลักทรัพยอันเปน 

ตราสารแหงหนี้ อยางใดอยางหนึ่งอยูแลว 

 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 

๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(๓) ผูขอรับใบอนญุาตที่มีหรือนิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกัน 

มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพย 

อันเปนตราสารแหงหนี้ และการจดัจําหนายหลักทรัพยอันเปน 
ตราสารแหงหนี้อยูแลว 

 
 
 

ไมมีคาธรรมเนียม 

 
 
 

ไมมีคาธรรมเนียม 

(๔) ผูขอรับใบอนญุาตที่นิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกัน 
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก หรือใบอนญุาต

ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ข อยางใดอยางหนึ่งอยูแลว 

 
 

ไมมีคาธรรมเนียม 

 
 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 

 

 

 

 



  ๗ 

๒.๓  คาธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค  สําหรับผูขอรับใบอนญุาตที่เปนนิติบคุคลตามขอ ๖ ของกฎกระทรวง ใหเปนไปตามอตัรา 

ดังตอไปนี้       
 

ผูขอรับใบอนญุาต 
คาธรรมเนียมใบอนญุาตสําหรับ 
ผูยื่นคําขอรับใบอนญุาตกอนวันที่  
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ใบละ 

คาธรรมเนียมใบอนญุาตสําหรับ 
ผูยื่นคําขอรับใบอนญุาตตั้งแตวนัที่  

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป  ใบละ 

(๑) ผูขอรับใบอนญุาตที่ไมใชกรณตีาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) ผูขอรับใบอนญุาตที่มีหรือนิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกัน 
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุน 
สวนบุคคลอยูแลว 

 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๓) ผูขอรับใบอนญุาตที่มีหรือนิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกัน 
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการ 
กองทุนรวมอยูแลว 

 
 

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 

๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ผูขอรับใบอนญุาตที่มีหรือนิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกัน 

มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการ 
กองทุนรวมและการจัดการกองทุนสวนบคุคลอยูแลว 

 
 

ไมมีคาธรรมเนียม 

 
 

ไมมีคาธรรมเนียม 
(๕) ผูขอรับใบอนญุาตที่นิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาต 

ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพยแบบ ค อยางใดอยางหนึ่งอยูแลว 

 
 

ไมมีคาธรรมเนียม 

 
 

ไมมีคาธรรมเนียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๘ 

   ๒.๔  คาธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ง  สําหรับผูขอรับใบอนญุาตที่เปนนิตบิุคคลตามขอ ๗ ของกฎกระทรวง ใหเปนไปตามอัตรา 

ดังตอไปนี้       
 

ผูขอรับใบอนญุาต 
คาธรรมเนียมใบอนญุาตสําหรับ 
ผูยื่นคําขอรับใบอนญุาตกอนวันที่  
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ใบละ 

คาธรรมเนียมใบอนญุาตสําหรับ 
ผูยื่นคําขอรับใบอนญุาตตั้งแตวนัที่  

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  เปนตนไป  ใบละ

(๑) ผูขอรับใบอนญุาตที่ไมใชกรณตีาม (๒) ๓๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐ บาท 

(๒) 
 

ผูขอรับใบอนญุาตที่นิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยแบบ ค อยางใดอยางหนึ่งอยูแลว 

 
 

ไมมีคาธรรมเนียม 

 
 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 
๒.๕  คาธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุน สําหรับผูขอรับใบอนุญาตที่เปนนิตบิุคคลตามขอ ๘  

ของกฎกระทรวง ใหเปนไปตามอัตราดังตอไปนี้       
 

ผูขอรับใบอนญุาต 
คาธรรมเนียมใบอนญุาตสําหรับ 
ผูยื่นคําขอรับใบอนญุาตกอนวันที่  
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ใบละ 

คาธรรมเนียมใบอนญุาตสําหรับ 
ผูยื่นคําขอรับใบอนญุาตตั้งแตวนัที่  

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป  ใบละ 

(๑) ผูขอรับใบอนญุาตที่ไมใชกรณตีาม (๒) ๓๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐ บาท 

(๒) 
 

ผูขอรับใบอนญุาตที่นิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก  หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยแบบ ข หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค 

อยางใดอยางหนึ่งอยูแลว 

 
 
 

ไมมีคาธรรมเนียม 

 
 
 

ไมมีคาธรรมเนียม 

 
 
 
 
 



  ๙ 

 
   ๒.๖  คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย สําหรับผูขอรับใบอนุญาตที่เปนนติิบุคคล 
ตามขอ ๙ ของกฎกระทรวง ใหเปนไปตามอัตราดงัตอไปนี้  

 
ผูขอรับใบอนญุาต 

คาธรรมเนียมใบอนญุาตสําหรับ 
ผูยื่นคําขอรับใบอนญุาตกอนวันที่  
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ใบละ 

คาธรรมเนียมใบอนญุาตสําหรับ 
ผูยื่นคําขอรับใบอนญุาตตั้งแตวนัที่  

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป  ใบละ 

(๑) ผูขอรับใบอนญุาตที่ไมใชกรณตีาม (๒) ๓๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐ บาท 

(๒) 
 

ผูขอรับใบอนญุาตที่นิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยแบบ ข อยางใดอยางหนึ่งอยูแลว 

 
 

ไมมีคาธรรมเนียม 

 
 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 
๒.๗  คาธรรมเนยีมใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการเงินรวมลงทุน สําหรับผูขอรับใบอนญุาตที่เปนนิติบคุคลตามขอ ๑๐  

ของกฎกระทรวง ใหเปนไปตามอัตราดังตอไปนี้       
 

ผูขอรับใบอนญุาต 
คาธรรมเนียมใบอนญุาตสําหรับ 

ผูยื่นคําขอรับใบอนญุาตกอนวันที่  
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ใบละ 

คาธรรมเนียมใบอนญุาตสําหรับ 

ผูยื่นคําขอรับใบอนญุาตตั้งแตวนัที่  
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป  ใบละ 

(๑) ผูขอรับใบอนญุาตที่ไมใชกรณตีาม (๒) ๓๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐ บาท 

(๒) 
 

ผูขอรับใบอนญุาตที่นิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยแบบ ค อยางใดอยางหนึ่งอยูแลว 

 
 

ไมมีคาธรรมเนียม 

 
 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 
 
 
 
 



  ๑๐ 

  ๓. ในกรณีที่นิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกันมากกวาหนึ่งราย ยืน่คําขอรับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยหลายใบอนุญาตมาในคราวเดียวกัน 

ใหคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยของผูขอรับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามที่กําหนดใน ๒. ในแตละกรณีดงัตอไปนี ้
              ๓.๑ กรณีที่นิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกันขอรับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก และขอรับใบอนุญาตแบบอืน่ตามกฎกระทรวงนี ้

มาในคราวเดียวกัน  ทั้งนี ้ไมวาจะขอรับใบอนญุาตแบบละหนึ่งใบหรือหลายใบ ใหผูขอรับใบอนญุาตดงักลาวรวมกันชําระคาธรรมเนียมเฉพาะใบอนญุาต 
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก ตามอัตราที่กําหนดใน ๒.๑ เพียงหนึง่ใบ 

                 ๓.๒ กรณีที่นิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ข และใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค  
มาในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ ไมวาจะขอรับใบอนุญาตแบบละหนึ่งใบหรือหลายใบ ใหผูขอรับใบอนุญาตดงักลาวรวมกันชําระคาธรรมเนียมทั้งใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยแบบ ข ตามอัตราที่กําหนดใน ๒.๒ เพียงหนึ่งใบ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค ตามอัตราที่กําหนดใน ๒.๓ เพียงหนึ่งใบ 

      ๓.๓ กรณีที่นิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ข 

หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค แบบหนึง่แบบใดโดยขอหลายใบในคราวเดยีวกัน ใหผูขอรับใบอนญุาตดังกลาวรวมกันชําระคาธรรมเนียมใบอนญุาต

ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก ตามอัตราที่กําหนดใน ๒.๑ หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ข ตามอัตราที่กําหนดใน ๒.๒ หรือใบอนญุาตประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค ตามอัตราที่กําหนดใน ๒.๓ แลวแตกรณ ีเพียงหนึง่ใบ 
           ๓.๔ กรณีที่นิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ข และขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย

ประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุน หรือใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย ในคราวเดียวกัน ใหผูขอรับใบอนญุาต

ดังกลาวรวมกันชําระคาธรรมเนียมเฉพาะใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ข ตามอัตราที่กําหนดใน ๒.๒ เพียงหนึ่งใบ  

      ๓.๕ กรณีที่นิติบคุคลในกลุมนติิบุคคลเดียวกันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค และขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย

ประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุน หรือใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการเงนิรวมลงทุน ในคราวเดยีวกัน ใหผูขอรับใบอนญุาตดงักลาว

รวมกันชําระคาธรรมเนียมเฉพาะใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค ตามอัตราที่กําหนดใน ๒.๓ เพียงหนึง่ใบ   
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๘๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงคุณสมบัติของ 
ผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย  เพ่ือเปดโอกาสใหผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและความพรอม 
ในดานการเงินและการบริหารงานสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย  โดยมีความเปนอิสระในการ 
จัดโครงสรางการประกอบธุรกิจ  อันจะเปนการสงเสริมและสนบัสนุนใหมีผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
ตาง  ๆ  มากขึ้น  และปรับปรุงการออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย  เพ่ือใหมีการออกใบอนุญาต 
ท่ีครอบคลุมการประกอบธุรกิจหลักทรัพยหลายประเภทได  ซ่ึงเปนการรองรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ในลักษณะครบวงจร  รวมท้ังกําหนดใหผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยสามารถจัดหรือปรับเปล่ียนโครงสราง
องคกรใหสอดคลองกับความตองการในทางธุรกิจของตนไดโดยเสียคาใชจายนอยท่ีสุด  ประกอบกับมาตรา  ๙๐  
วรรคส่ี  แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติใหการขอรับใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย  ตองเปนไปตามหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และวิธีการ  
ตลอดจนเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


