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กฎกระทรวง
วาดวยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๙๐ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
มาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๔ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใ หกระทําไดโดยอาศัย
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) กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการเงิน รวม
ลงทุน พ.ศ. ๒๕๔๕
(๑๔) กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซื้อ
ขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย หรือการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน พ.ศ. ๒๕๔๗
(๑๕) กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก” หมายความวา ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยไดหลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย ประกอบดวยธุรกิจหลักทรัพยประเภทดังตอไปนี้
(๑) การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
(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) การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้
(๒) การคาหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้
(๓) การจัดจําหนายหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้
(๔) การเปนที่ปรึกษาการลงทุน
(๕) กิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย
“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค” หมายความวา ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยไดหลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย ประกอบดวยธุรกิจหลักทรัพยประเภทดังตอไปนี้
(๑) การจัดการกองทุนรวม
(๒) การจัดการกองทุนสวนบุคคล
(๓) การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน
(๔) การคาหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน
(๕) การจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน
(๖) การเปนที่ปรึกษาการลงทุน
(๗) การจัดการเงินรวมลงทุน
“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ง” หมายความวา ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยไดหลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย ประกอบดวยธุรกิจหลักทรัพยประเภทดังตอไปนี้
(๑) การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน
(๒) การคาหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน
(๓) การจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน
“ผูขอรับใบอนุญาต” หมายความวา ผูขอรับ ใบอนุญ าตประกอบธุรกิ จหลักทรัพยตาม
กฎกระทรวงนี้
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“ธนาคารพาณิชย” หมายความวา ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
หรือกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน
“บริษัทประกันชีวิต” หมายความวา บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต
“บริษัท” หมายความวา บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
“กลุมนิติบุคคลเดียวกัน” หมายความวา กลุมของนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวของกันในโครงสราง
การถือหุน โดยนิติบุคคลในกลุมทุกรายมีความสัมพัน ธระหวางกันในลักษณะเปน บริษัท ใหญหรือ
บริษัทยอย หรือนิติบุคคลในกลุม มีผูถือหุน เปน นิติบุคคลเดียวกัน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
เปนจํานวนหรือรวมกันเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
“บริษัทใหญ” หมายความวา
(๑) บริษัทที่ถือหุนในผูขอรับใบอนุญาตเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของผูขอรับใบอนุญาต
(๒) บริษัทที่ถือหุนในบริษัทตาม (๑) เกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทนั้น
(๓) บริษัทที่ถือหุนในบริษัทอื่นตอไปเปนทอด ๆ โดยเริ่มจากบริษัทที่ถือหุนในบริษัทตาม (๒)
และในแตละทอดมีจํานวนเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อื่นนั้น หรือ
(๔) บริษัทที่ถือหุน ในผูขอรับใบอนุญาตไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เปน จํานวนหรือ
รวมกันเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูขอรับใบอนุญาต
“บริษัทยอย” หมายความวา
(๑) บริ ษั ทที่ มี บ ริษั ท ใหญ ถื อหุ น เกิ น กวา ร อยละหา สิ บของจํา นวนหุ น ที่มี สิ ทธิ อ อกเสี ย ง
ทั้งหมดของบริษัทนั้น
(๒) บริษัทที่มีบริษัทตาม (๑) ถือหุนเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทนั้น
(๓) บริษัทที่มีบริษัทอื่นถือหุนตอไปเปนทอด ๆ โดยเริ่มจากบริษัทที่มีบริษัทตาม (๒) ถือหุน
และการถื อหุ น ของบริ ษัท อื่น ในแตล ะทอดมีจํ านวนเกิ น กวา รอ ยละหา สิบ ของจํ านวนหุน ที่มี สิท ธิ
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) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการเงินรวมลงทุน
หมวด ๑
ผูขอรับใบอนุญาต
ขอ ๔ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก ตองเปน
(๑) บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนา
ซื้อขายหลักทรัพย แตไมรวมถึงบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ หรือการเปน นายหนาซื้อขายหลักทรัพย
ที่เปนหนวยลงทุน
(๒) บริษัทหลักทรัพยนอกเหนือจากบริษัทหลักทรัพยตาม (๑) แตไมรวมถึงสถาบันการเงิน
ที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายอื่นซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยภายหลังจากมีสถานะเปน
สถาบันการเงินแลว
(๓) ธนาคารพาณิชย
(๔) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือ
(๕) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก
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ขอ ๕ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ข ตองเปน
(๑) บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพย
หรือการจัดจําหนายหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้
(๒) ธนาคารพาณิชย
(๓) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือ
(๔) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ข
ขอ ๖ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค ตองเปน
(๑) บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม
(๒) บริษัทหลักทรัพยนอกเหนือจากบริษัทหลักทรัพยตาม (๑) แตไมรวมถึงสถาบันการเงิน
ที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายอื่นซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยภายหลังจากมีสถานะเปน
สถาบันการเงินแลว
(๓) ธนาคารพาณิชย
(๔) บริษัทประกันชีวิต
(๕) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(๖) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ 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) ที่จัดตั้งขึ้นใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
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) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ง
ขอ ๘ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุนตองเปน
(๑) บริษัทหลักทรัพย
(๒) ธนาคารพาณิชย
(๓) บริษัทประกันชีวิต
(๔) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือ
(๕) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปน
ที่ปรึกษาการลงทุน
ขอ ๙ ผูข อรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย ป ระเภทกิ จ การการยื ม และให ยื ม
หลักทรัพยตองเปน
(๑) บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนา
ซื้อขายหลักทรัพย แตไมรวมถึงบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ หรือการเปน นายหนาซื้อขายหลักทรัพย
ที่เปนหนวยลงทุน
(๒) ธนาคารพาณิชย
(๓) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือ
(๔) บริษัทที่จัดตั้งขึ้น ใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพ ยประเภทกิจการ
การยืมและใหยืมหลักทรัพย
ขอ ๑๐ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการเงินรวมลงทุนตอง
เป น บริ ษั ทที่ จั ด ตั้ง ขึ้ น ใหมเ พื่ อ ขอรั บใบอนุ ญ าตประกอบธุร กิ จหลั กทรั พ ยป ระเภทการจัด การเงิ น
รวมลงทุน
ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตจะไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยตอเมื่อมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
(๑) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแลวไมนอยกวาจํานวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(๒) ไม มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ได ว า มี ฐ านะทางการเงิ น ที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หาย หรื อ มี
พฤติการณอื่นที่แสดงใหเห็นวาอยูในระหวางประสบปญหาทางการเงิน รวมทั้งไมมีเหตุอันควรเชื่อไดวา
มีขอบกพรองหรือมีความไมเหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ
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(๓) สามารถดํ ารงเงิ น กองทุ น และกัน เงิน สํ า รองได ต ามหลั กเกณฑข องกฎหมายที่จั ด ตั้ ง
นิติบุคคลนั้นหรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น
(๔) แสดงไดวาบุคคลที่เปน หรือจะเปน กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการ
จัดการซึ่งเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยของผูที่จะไดรับใบอนุญาต มีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๓ และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามอยางอื่นของผูบริหารของบริษัทหลักทรัพย
(๕) แสดงไดวาบุคคลที่เปน หรือจะเปนผูถือหุนรายใหญไมมีลักษณะตองหามตามประกาศ
กระทรวงการคลังวาดวยการกําหนดเงื่อนไขใหบริษัทหลักทรัพยตองขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เปน
ผูถือหุนรายใหญ
หมวด ๒
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ขอ ๑๒ ใหผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอตอสํานักงานตามแบบและวิธีการพรอมทั้งเอกสาร
หลักฐานตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ขอ ๑๓ การขอรับใบอนุญาต ใหยื่นคําขอไดตามกําหนดเวลาดังตอไปนี้
(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 ใหยื่นคําขอไดตั้งแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช
บังคับเปนตนไป
(๒) กรณีผูขอรับใบอนุญาตตามขอ ๔ (๒) (๓) (๔) และ (๕) ขอ ๕ (๔) และขอ ๖ (๗)
ใหยื่นคําขอไดตั้งแตวนั ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป
ขอ ๑๔ ในกรณีที่สํานักงานเห็นวามีความจําเปนและสมควร และไดรับความยินยอมจาก
ผูขอรับใบอนุญาต ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของ
ผูนั้นหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวของ เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน การดําเนินงาน สินทรัพย หรือขอมูลตาง ๆ
ที่เกี่ยวของของผูขอรับใบอนุญาตได
ขอ ๑๕ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตเปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดในขอ ๑๑ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่สํานักงานไดรับคําขอและ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๒ ก

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

เอกสารหลักฐานครบถวน ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต
และให รั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให แ ล ว เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ ข อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
ขอ ๑๖ ในการออกใบอนุญ าตประกอบธุ ร กิจ หลัก ทรั พ ย ให รั ฐ มนตรี กํ าหนดเงื่ อนไข
ในกรณีดังตอไปนี้ไวดวย
(๑) ผูไดรับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามประเภทที่กําหนดในใบอนุญาตได
ตอเมื่อสํานักงานตรวจสอบแลวเห็นวาผูไดรับใบอนุญาตสามารถแสดงไดถึงเรื่องดังตอไปนี้
(ก) มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
(ข) มีนโยบายและมาตรการในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนการปองกัน
การลวงรูขอมูลภายในระหวางหนวยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ในการประกอบธุ ร กิจ หลั กทรัพ ยต ามประเภทที่ ขอเริ่ ม ประกอบธุร กิจ ที่มี ประสิท ธิภ าพ รวมทั้ ง มี
มาตรการในการควบคุมและติดตามใหมีการดําเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว
(ค) มีระบบงานที่มีความพรอมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามประเภทที่ขอเริ่ม
ประกอบธุรกิจ
(ง) มีความพรอมดานบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานดานธุรกิจหลักทรัพยตามประเภทที่
ขอเริ่มประกอบธุรกิจ
(๒) ผูไดรับใบอนุญาตตองประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่กําหนด
ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต
(๓) ผูไดรับใบอนุญาตตองดํารงคุณสมบัติตามขอ ๑๑ และดําเนินการในเรื่องที่ไดแสดงไวใน
(๑) (ก) (ข) (ค) และ (ง) ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย
(๔) ผูไดรับใบอนุญาตตองดํารงสถานะการเปนนิติบุคคลในกลุมนิติบุคคลเดียวกันตลอดเวลา
ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย ทั้งนี้ ตามรายละเอียดโครงสรางการถือหุนที่ไดแสดงไวลาสุดตอสํานักงาน
(๕) ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแ บบ ค ซึ่งเปน นิติบุคคลตามขอ ๖ (๖)
และไดรับใบอนุญาตกอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตองดํารงสัดสวนการถือหุนใหมีลักษณะ
ตามที่กําหนดไวในขอ ๖ (๖) จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
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(๖) ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย
และประเภทการจั ด การเงิ น ร ว มลงทุ น ต อ งดํ า เนิ น งานตามหลั ก เกณฑ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก าร
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยไมสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไข
ที่กําหนดในวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีโดยขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาต
ดังกลาวได
ขอ ๑๗ ภายใตบังคับวรรคสอง คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยและใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย ใหเสียคาธรรมเนียมตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายกฎกระทรวงนี้
ในกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก หากผูขอรับใบอนุญาต
หรือนิติบุคคลในกลุมนิติบุคคลเดียวกัน เปน ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
ตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา ใหลดคาธรรมเนียม ใบอนุญาตดังกลาวที่ผูขอรับใบอนุญาต
จะตองเสียเปนจํานวนที่เทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ผูขอรับ
ใบอนุญาตหรือนิติบุคคลในกลุม นิติบุคคลเดียวกันรายใดรายหนึ่งเพียงรายเดียวไดเสียไวแลว ทั้งนี้
จํานวนเงินดังกลาวตองไมเกินกวาคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก ที่ผูขอรับ
ใบอนุญาตจะตองเสีย
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย ใหเสียคาธรรมเนียมในวันที่ไดรับใบอนุญาต
หมวด ๓
การคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยเดิม
ขอ ๑๘ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแ บบ ก ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยแบบ ข หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย
เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากประเภทที่ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่ตนมีอยูเดิม
ใหยื่นคําขอตามที่กําหนดในหมวด ๒
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ในการยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยซึ่งตนหรือนิติบุคคลในกลุมนิติบุคคลเดียวกันมีอยูกอนวันที่ยื่นคําขอดังกลาวพรอมกันดวย
ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในขอ ๑๙ ขอ ๒๐ หรือขอ ๒๑ แลวแตกรณี
ขอ ๑๙ ในกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแ บบ ก ใหผูขอรับ
ใบอนุญาตดําเนินการเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุญ าตประกอบธุร กิจ หลั กทรัพ ยแ บบ ข ใบอนุญ าตประกอบธุร กิจ หลั กทรัพ ย
แบบ ค ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย การจัดจําหนายหลักทรัพย การเปนที่ปรึกษา
การลงทุน การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล กิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย
และการจัดการเงินรวมลงทุน ซึ่งผูขอรับใบอนุญาตมีอยูกอนวันที่ยื่นคําขอ
(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
สวนบุคคล การเปน นายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพย
ยกเวนการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวย
ลงทุน ซึ่งนิติบุคคลในกลุมนิตบิ ุคคลเดียวกันมีอยูกอนวันที่ยื่นคําขอ
ขอ ๒๐ ในกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแ บบ ข ใหผูขอรับ
ใบอนุญาตดําเนินการเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิจ หลั ก ทรั พย ป ระเภทการค า หลั กทรั พย แ ละการจั ด จํา หน า ย
หลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ การเปนที่ปรึกษาการลงทุน และกิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย
ซึ่งผูขอรับใบอนุญาตมีอยูกอนวันที่ยื่นคําขอ
(๒) ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิจ หลั ก ทรั พย ป ระเภทการค า หลั กทรั พย แ ละการจั ด จํา หน า ย
หลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ ซึ่งนิติบุคคลในกลุมนิติบุคคลเดียวกันมีอยูกอนวันที่ยื่นคําขอ
ขอ ๒๑ ในกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแ บบ ค ใหผูขอรับ
ใบอนุญาตดําเนินการเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิจ หลั ก ทรั พย แ บบ ง ใบอนุญ าตประกอบธุร กิจ หลัก ทรั พ ย
ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการ
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เงิน รวมลงทุน และการเปน นายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย หรือการจัดจําหนา ย
หลักทรัพย ทั้งนี้ เฉพาะที่เปนหนวยลงทุน ซึ่งผูขอรับใบอนุญาตมีอยูกอนวันที่ยื่นคําขอ
(๒) ใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจ หลัก ทรัพย ประเภทการจัดการกองทุน รวมและการจั ดการ
กองทุนสวนบุคคล ซึ่งนิติบุคคลในกลุมนิติบคุ คลเดียวกันมีอยูกอนวันที่ยื่นคําขอ
ขอ ๒๒ ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งตองดํารงสถานะเปนนิติบุคคลในกลุม นิติบุคคล
เดียวกันตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๑๖ (๔) จะเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุนจนทําใหไมมีสถานะ
ดังกลาว หากประสงคจะประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามที่ไดรับอนุญาตตอไป ใหผูนั้นยื่นคําขอเพื่อคืน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยดังกลาวตอสํานักงานกอนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุน
พรอมกับคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทที่ประสงคจะประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ตามที่กําหนดในหมวด ๒
ขอ ๒๓ ในกรณีที่ไดมีการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยใหแกผูขอรับใบอนุญาต
ซึ่งได ยื่น คํ าขอเพื่อ คืน ใบอนุญ าตประกอบธุ รกิจ หลักทรัพย ตามขอ ๑๘ วรรคสอง หรื อขอ ๒๒
แลวแตกรณี ใหใบอนุญาตที่ออกดังกลาวมีผลใชบังคับในวันที่มีการยกเลิกใบอนุญาตที่คืนนั้น
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๔ ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดย
กฎกระทรวงนี้ประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามที่ไดรับอนุญาตตอไปได ภายใตเงื่อ นไขที่กําหนดใน
ใบอนุญาตดังกลาว โดยใหผูไดรับใบอนุญาตซึ่งเลือกเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตโดยชําระเปนรายป
เสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหครบถวนตามหลักเกณฑแ ละระยะเวลาที่กําหนดไวใ นกฎกระทรวง
ดังกลาว
ขอ ๒๕ คําขอรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยและคําขอความเห็นชอบในการ
จัดตั้งบริษัทที่ไ ดยื่น ต อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานัก งาน ตามกฎกระทรวงซึ่ง ถูกยกเลิกโดย
กฎกระทรวงนี้ หากไดมีการยื่นเอกสารหลักฐานที่ถูกตองครบถวนแลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๒ ก

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

บังคับ ใหการขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การอนุญาต การใหความเห็นชอบ และการเสีย
คาธรรมเนียมเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาวและประกาศที่เกี่ยวของตอไป
ขอ ๒๖ ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการการยืมและใหยืม
หลักทรัพย และประเภทการจัดการเงิน รวมลงทุน ตามกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดตามกฎกระทรวงนี้
ขอ ๒๗ ใหผูไดรับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลั กทรัพยประเภทการจัดการกองทุน รวม
ตามกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้ มีหนาที่ดํารงสัดสวนการถือหุน ตามลักษณะและ
ระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาวตอไป ทั้งนี้ ไมเกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอ ๒๘ ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการเงิน รวมลงทุน
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 ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปน นายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย การคาหลักทรัพย หรือการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปน หนวยลงทุน ตามกฎกระทรวง
ซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้ ดํารงคุณสมบัติดังตอไปนี้ตลอดระยะเวลาที่ไดรบั ใบอนุญาต
(๑) ดํารงเงินกองทุนและกันเงินสํารองไดตามหลักเกณฑของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น
หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น
(๒) ไมมีฐานะทางการเงินที่อาจกอใหเกิดความเสียหายและไมมีพฤติการณอื่นที่ทําใหประสบ
ปญ หาทางการเงิ น รวมทั้ ง ไม มี ข อบกพร อ งหรื อความไม เ หมาะสมเกี่ ยวกั บ การควบคุ ม และการ
ปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ
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(๓) มี ผู บ ริ ห ารซึ่ ง เป น บุ ค คลที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษั ท หรื อ
คณะกรรมการของสถาบัน การเงิ น ใหเปน ผูรับผิด ชอบดูแลสูงสุดในการบริหารงาน โดยเปน ผูที่ มี
ความสามารถในการจัดการ มีจริยธรรม และมีความซื่อสัตยสุจริต มีความเขาใจและรับผิดชอบตอการ
ดําเนินธุรกิจ
(๔) มีก ารกํ า หนดขอบเขตอํ านาจหน าที่ แ ละความรั บผิ ด ชอบที่ชั ด เจนของผู บริ ห ารและ
หนวยงานตาง ๆ
(๕) มี ร ะบบงานที่ มี ค วามพร อ มในการประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย ต ามประเภทที่ ไ ด รั บ
ใบอนุญาต
(๖) มี ค วามพร อ มด า นบุ ค ลากรเพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบงานในการประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย
ตามประเภทที่ไดรับใบอนุญาต
ขอ ๓๐ ใหบรรดาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ออกตามความในกฎกระทรวงซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้
และใชบังคับอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับความ
ในกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีประกาศที่ออกตามความในกฎกระทรวงนี้ใ นเรื่องเดียวกัน
ออกใชบังคับ
ใหไว ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ฉลองภพ สุสังกรกาญจน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
๑. คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย คําขอละ ๓๐,๐๐๐ บาท
๒. คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย
๒.๑ คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก สําหรับผูขอรับใบอนุญาตทีเ่ ปนนิติบคุ คลตามขอ ๔ ของกฎกระทรวง
ใหเปนไปตามอัตราดังตอไปนี้
คาธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับ
ผูขอรับใบอนุญาต
ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอนวันที่
ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งแตวนั ที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบละ
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป ใบละ
(๑) ผูขอรับใบอนุญาตที่ไมใชกรณีตาม (๒) ถึง (๑๖)
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผูขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกัน
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุน
๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
สวนบุคคลอยูแลว
(๓) ผูขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกัน
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการ
๑๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท
กองทุนรวมอยูแลว
(๔) ผูขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกัน
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ข หรือใบอนุญาต
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค อยางใดอยางหนึ่งอยูแลว
(๕) ผูขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกัน
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพย
อันเปนตราสารแหงหนี้ และการจัดจําหนายหลักทรัพยอันเปน
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตราสารแหงหนี้อยูแลว

๒

ผูขอรับใบอนุญาต
ผูขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกัน
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม
และการจัดการกองทุนสวนบุคคลอยูแลว
(๗) ผูขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกัน
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุน
สวนบุคคล และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ข อยูแลว
(๘) ผูขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกัน
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพย
อันเปนตราสารแหงหนี้ การจัดจําหนายหลักทรัพยอันเปนตราสาร
แหงหนี้ และการจัดการกองทุนสวนบุคคลอยูแลว
(๙) ผูขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกัน
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม
และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ข อยูแลว
(๑๐) ผูขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกันมี
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพย
อันเปนตราสารแหงหนี้ การจัดจําหนายหลักทรัพยอันเปนตราสาร
แหงหนี้ และการจัดการกองทุนรวมอยูแลว
(๑๑) ผูขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกัน
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ข และใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค อยูแลว

คาธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับ
ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอนวันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบละ

คาธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับ
ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งแตวนั ที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป ใบละ

-

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

-

๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

-

๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

-

๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท

-

๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท

-

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๖)

๓

ผูขอรับใบอนุญาต
(๑๒) ผูขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกัน
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนสวนบุคคล และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย
แบบ ข อยูแลว
(๑๓) ผูขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกัน
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพย
อันเปนตราสารแหงหนี้ การจัดจําหนายหลักทรัพยอันเปนตราสาร
แหงหนี้ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค อยูแลว
(๑๔) ผูขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกัน
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพย
อันเปนตราสารแหงหนี้ การจัดจําหนายหลักทรัพยอันเปน
ตราสารแหงหนี้ การจัดการกองทุนรวม และการจัดการกองทุน
สวนบุคคลอยูแลว
(๑๕) ผูขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกัน
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนา
ซื้อขายหลักทรัพย และ
(๑๕.๑) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
การคาหลักทรัพยอยูแลว
(๑๕.๒) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
การจัดจําหนายหลักทรัพยอยูแลว

คาธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับ
ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอนวันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบละ

คาธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับ
ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งแตวนั ที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป ใบละ

-

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

-

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

-

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔

ผูขอรับใบอนุญาต
(๑๕.๓)

(๑๕.๔)
(๑๕.๕)

(๑๕.๖)

(๑๕.๗)

(๑๕.๘)

มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
การคาหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ และ
การจัดจําหนายหลักทรัพยอยูแลว
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
การคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยอยูแลว
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
การคาหลักทรัพย การจัดจําหนายหลักทรัพย และ
การจัดการกองทุนสวนบุคคลอยูแลว
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
การคาหลักทรัพย การจัดจําหนายหลักทรัพย และ
การจัดการกองทุนรวมอยูแลว
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
การคาหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ การจัดจําหนาย
หลักทรัพย และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย
แบบ ค อยูแลว
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
การคาหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ การจัดจําหนาย
หลักทรัพย การจัดการกองทุนรวมและการจัดการกองทุน
สวนบุคคลอยูแลว

คาธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับ
ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอนวันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบละ

คาธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับ
ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งแตวนั ที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป ใบละ

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕

ผูขอรับใบอนุญาต
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
การคาหลักทรัพย การจัดจําหนายหลักทรัพย และ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค อยูแ ลว
(๑๕.๑๐) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคา
หลักทรัพย การจัดจําหนายหลักทรัพย การจัดการ
กองทุนรวม และการจัดการกองทุนสวนบุคคลอยูแลว
(๑๖) ผูขอรับใบอนุญาตทีน่ ิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก อยูแลว

คาธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับ
ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอนวันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบละ

คาธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับ
ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งแตวนั ที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป ใบละ

ไมมีคาธรรมเนียม

ไมมีคาธรรมเนียม

ไมมีคาธรรมเนียม

ไมมีคาธรรมเนียม

ไมมีคาธรรมเนียม

ไมมีคาธรรมเนียม

(๑๕.๙)

๖
๒.๒ คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ข สําหรับผูขอรับใบอนุญาตที่เปนนิติบุคคลตามขอ ๕ ของกฎกระทรวง ใหเปนไปตามอัตรา
ดังตอไปนี้
ผูขอรับใบอนุญาต
(๑)
(๒)

(๓)

(๔)

ผูขอรับใบอนุญาตที่ไมใชกรณีตาม (๒) (๓) หรือ (๔)
ผูขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกัน
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพย
อันเปนตราสารแหงหนี้ หรือการจัดจําหนายหลักทรัพยอันเปน
ตราสารแหงหนี้ อยางใดอยางหนึ่งอยูแลว
ผูขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกัน
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพย
อันเปนตราสารแหงหนี้ และการจัดจําหนายหลักทรัพยอันเปน
ตราสารแหงหนี้อยูแลว
ผูขอรับใบอนุญาตทีน่ ิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกัน
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก หรือใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ข อยางใดอยางหนึ่งอยูแลว

คาธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับ
ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอนวันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบละ
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

คาธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับ
ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งแตวนั ที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป ใบละ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ไมมีคาธรรมเนียม

ไมมีคาธรรมเนียม

ไมมีคาธรรมเนียม

ไมมีคาธรรมเนียม

๗
๒.๓ คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค สําหรับผูขอรับใบอนุญาตทีเ่ ปนนิติบคุ คลตามขอ ๖ ของกฎกระทรวง ใหเปนไปตามอัตรา
ดังตอไปนี้
ผูขอรับใบอนุญาต
(๑) ผูขอรับใบอนุญาตที่ไมใชกรณีตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)
(๒) ผูขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกัน
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุน
สวนบุคคลอยูแลว
(๓) ผูขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกัน
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการ
กองทุนรวมอยูแลว
(๔) ผูขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกัน
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการ
กองทุนรวมและการจัดการกองทุนสวนบุคคลอยูแลว
(๕) ผูขอรับใบอนุญาตทีน่ ิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยแบบ ค อยางใดอยางหนึ่งอยูแลว

คาธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับ
ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอนวันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบละ
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

คาธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับ
ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งแตวนั ที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป ใบละ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕๐๐,๐๐๐ บาท

ไมมีคาธรรมเนียม

ไมมีคาธรรมเนียม

ไมมีคาธรรมเนียม

ไมมีคาธรรมเนียม

๘
๒.๔ คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ง สําหรับผูขอรับใบอนุญาตที่เปนนิตบิ ุคคลตามขอ ๗ ของกฎกระทรวง ใหเปนไปตามอัตรา
ดังตอไปนี้
ผูขอรับใบอนุญาต
(๑) ผูขอรับใบอนุญาตที่ไมใชกรณีตาม (๒)
(๒) ผูขอรับใบอนุญาตทีน่ ิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยแบบ ค อยางใดอยางหนึ่งอยูแลว

คาธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับ
ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอนวันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบละ
๓๐,๐๐๐ บาท

คาธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับ
ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งแตวนั ที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป ใบละ
๓๐,๐๐๐ บาท

ไมมีคาธรรมเนียม

ไมมีคาธรรมเนียม

๒.๕ คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุน สําหรับผูขอรับใบอนุญาตที่เปนนิตบิ ุคคลตามขอ ๘
ของกฎกระทรวง ใหเปนไปตามอัตราดังตอไปนี้
คาธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับ
ผูขอรับใบอนุญาต
ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอนวันที่
ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งแตวนั ที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบละ
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป ใบละ
(๑) ผูขอรับใบอนุญาตที่ไมใชกรณีตาม (๒)
๓๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผูขอรับใบอนุญาตทีน่ ิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยแบบ ข หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค
ไมมีคาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม
อยางใดอยางหนึ่งอยูแลว

๙

๒.๖ คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย สําหรับผูขอรับใบอนุญาตที่เปนนิติบุคคล
ตามขอ ๙ ของกฎกระทรวง ใหเปนไปตามอัตราดังตอไปนี้
คาธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับ
ผูขอรับใบอนุญาต
ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอนวันที่
ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งแตวนั ที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบละ
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป ใบละ
(๑) ผูขอรับใบอนุญาตที่ไมใชกรณีตาม (๒)
๓๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผูขอรับใบอนุญาตทีน่ ิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ไมมีคาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม
หลักทรัพยแบบ ข อยางใดอยางหนึ่งอยูแลว
๒.๗ คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการเงินรวมลงทุน สําหรับผูขอรับใบอนุญาตที่เปนนิติบคุ คลตามขอ ๑๐
ของกฎกระทรวง ใหเปนไปตามอัตราดังตอไปนี้
คาธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับ
ผูขอรับใบอนุญาต
ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอนวันที่
ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งแตวนั ที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบละ
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป ใบละ
(๑) ผูขอรับใบอนุญาตที่ไมใชกรณีตาม (๒)
๓๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผูขอรับใบอนุญาตทีน่ ิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ไมมีคาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม
หลักทรัพยแบบ ค อยางใดอยางหนึ่งอยูแลว

๑๐
๓. ในกรณีที่นิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกันมากกวาหนึ่งราย ยืน่ คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยหลายใบอนุญาตมาในคราวเดียวกัน
ใหคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยของผูข อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามที่กําหนดใน ๒. ในแตละกรณีดงั ตอไปนี้
๓.๑ กรณีที่นิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก และขอรับใบอนุญาตแบบอืน่ ตามกฎกระทรวงนี้
มาในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ ไมวาจะขอรับใบอนุญาตแบบละหนึ่งใบหรือหลายใบ ใหผูขอรับใบอนุญาตดังกลาวรวมกันชําระคาธรรมเนียมเฉพาะใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก ตามอัตราที่กําหนดใน ๒.๑ เพียงหนึง่ ใบ
๓.๒ กรณีที่นิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ข และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค
มาในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ ไมวาจะขอรับใบอนุญาตแบบละหนึ่งใบหรือหลายใบ ใหผูขอรับใบอนุญาตดังกลาวรวมกันชําระคาธรรมเนียมทั้งใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยแบบ ข ตามอัตราที่กําหนดใน ๒.๒ เพียงหนึ่งใบ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค ตามอัตราที่กําหนดใน ๒.๓ เพียงหนึ่งใบ
๓.๓ กรณีที่นิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ข
หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค แบบหนึง่ แบบใดโดยขอหลายใบในคราวเดียวกัน ใหผูขอรับใบอนุญาตดังกลาวรวมกันชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก ตามอัตราที่กําหนดใน ๒.๑ หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ข ตามอัตราที่กําหนดใน ๒.๒ หรือใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค ตามอัตราที่กําหนดใน ๒.๓ แลวแตกรณี เพียงหนึง่ ใบ
๓.๔ กรณีที่นิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ข และขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุน หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย ในคราวเดียวกัน ใหผูขอรับใบอนุญาต
ดังกลาวรวมกันชําระคาธรรมเนียมเฉพาะใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ข ตามอัตราที่กําหนดใน ๒.๒ เพียงหนึ่งใบ
๓.๕ กรณีที่นิติบคุ คลในกลุมนิติบุคคลเดียวกันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค และขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุน หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการเงินรวมลงทุน ในคราวเดียวกัน ใหผูขอรับใบอนุญาตดังกลาว
รวมกันชําระคาธรรมเนียมเฉพาะใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค ตามอัตราที่กําหนดใน ๒.๓ เพียงหนึง่ ใบ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๒ ก

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงคุณสมบัติของ
ผูข อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย เพื่อเปดโอกาสใหผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและความพรอม
ในด า นการเงิ น และการบริ ห ารงานสามารถประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย โดยมี ค วามเป น อิ ส ระในการ
จัดโครงสรางการประกอบธุรกิจ อันจะเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหมีผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
ตาง ๆ มากขึ้น และปรับปรุงการออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย เพื่อใหมีการออกใบอนุญาต
ที่ครอบคลุมการประกอบธุรกิจหลักทรัพยหลายประเภทได ซึ่งเปนการรองรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ในลักษณะครบวงจร รวมทั้งกําหนดใหผูประกอบธุรกิจ หลักทรัพยสามารถจัดหรือปรับเปลี่ยนโครงสราง
องคกรใหสอดคลองกับความตองการในทางธุรกิจของตนไดโดยเสียคาใชจายนอยที่สุด ประกอบกับมาตรา ๙๐
วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหการขอรับใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ตองเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
ตลอดจนเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

