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ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง การกําหนดเงื่อนไขใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย 

ที่เปนบริษัทเงินทุนหลักทรัพยแยกธุรกิจเงินทุน 
และธุรกิจหลักทรัพยออกจากกัน 

------------------- 
 
  ตามท่ีกระทรวงการคลังไดมีประกาศ เรื่อง การกําหนดเงื่อนไขใหผูไดรับ 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่เปนบริษัทเงินทุนหลักทรัพยแยกธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ 
หลักทรัพยออกจากกัน ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 กําหนดใหบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 
ทุกแหงแยกธุรกิจเงินทุน และธุรกิจหลักทรัพยออกจากกันใหแลวเสร็จ โดยการจัดตั้งบริษัทขึ้น
ใหม 
และดําเนินการใหบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมไดรับใบอนุญาตประกอบหลักทรัพย ภายในวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2542 แลว นั้น 
  โดยท่ี คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นวา บริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดย่ืนคําขอแยก 
ธุรกิจไวแลวในปจจุบันมีแนวโนมที่จะไมสามารถดําเนินการแยกธุรกิจใหเสร็จสิ้นไดภายในระยะ 
เวลาที่กําหนด เนื่องจากมีขั้นตอนที่จะตองปฏิบัติอีกหลายขั้นตอนที่แตกตางกันแตละรายบริษัท 
ดังน้ัน เพื่อใมิใหบริษัทเงินทุนหลักทรัพยดังกลาวไดรับความเสียหายจากการถูกระงับการประกอบ 
ธุรกิจหลักทรัพย และเพื่อพิทักษประโยชนของประชาชนที่ใชบริการดานธุรกิจหลักทรัพย ตลอด
จน 
เพื่อใหการกํากับดูแลฐานะการเงิน ความสามารถในการชําระราคาและการสงมอบหลักทรัพยของ 
บริษัทหลักทรัพยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 91 แหงพระราช 
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังตามขอแนะ 
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเงื่อนไขใหผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยตอง 
ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดเงื่อนไขใหผูไดรับ 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่เปนบริษัทเงินทุนหลักทรัพยแยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจ 
หลักทรัพยออกจากกัน ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 
  ขอ 2  ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุก
แหง 
แยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพยออกจากันใหแลวเสร็จ โดยการจัดงต้ังบริษัทใหมและดําเนิน
การ 
ใหบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยภายในวันที ่30 เมษายน พ.ศ. 
2543 
  บริษัทเงินทุนหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง ไมรวมถึงบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีถูก
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ระงับ 
การดําเนินกิจการ และไมอาจแกไขหรือฟนฟูฐานะ และไมอาจดําเนินการตอไปไดตามกฎหมายวา
ดวย 
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร และกฎหมายวาดวยการ
ปฏิรูป 
ระบบสถาบันการเงิน 
  ขอ 3  เมื่อแผนแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพยออกจากกัน
ของธุรกิจ 
เงินทุนหลักทรัพยใด ไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกะทรวงคลังตามขอเสนอแนะของ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว และบริษัทเงินทุนหลักทรัพยนั้นไดดําเนินการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหมตาม
แผน 
การแยกธุรกิจท่ีไดรับความเห็นชอบ และไดดําเนินการใหบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมยื่นคําขอรับใบ
อนุญาต 
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยตอคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผานสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และ 
ตลาดหลักทรัพย ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 แลว หากบริษัทเงินทุนหลักทรัพยดังกลาว 
ไมอาจดําเนินการแยกธุรกิจใหเสร็จสิ้นภายในวันที ่30 เมษายน พ.ศ. 2543 โดยมีเหตุอันควร
ตามแต 
 กรณีใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมีอํานาจพิจารณาผอนผัน
ระยะ 
เวลาตามขอ 2 ใหแกบริษัทเงินทุนหลักทรัพยน้ันไดตามท่ีเห็นสมควร 
  ขอ 4  บริษัทเงินทุนหลักทรัพยใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
ประกาศนี้ 
โดยไมดําเนินการ หรือไมสามารถดําเนินการแยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพยออกจากกันให
แลวเสร็จ 
ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ 2 หรือภายในระยะเวลาท่ีไดรับการผอนผันตามขอ 3 ใหบริษัท
เงินทุน 
หลักทรัพยดังกลาวระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยทุกประเภทที่ไดรับอนุญาตเปนการชั่วคราว
จนกวา 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยนั้นจะดําเนินการแยกธุรกิจหลักทรัพยออกจากกันไดแลวเสร็จ  ท้ังน้ี เวน
แตรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการคลังตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันใหเปนประการอื่น 
  ขอ 5  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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