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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๙๐ วรรคสี่ 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) บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเขากันระหวางบริษัทหลักทรัพย
(๒) บริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเขากันระหวางสถาบันการเงิน หรือบริษัทซึ่งเกิดจากการ
ควบบริษัทเขากันระหวางสถาบันการเงินกับบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร
หรือธนาคารพาณิชย
(๓) บริษัทลูก
(๔) บริษัทหลักทรัพยซึ่งซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพยอื่น
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(๕) บริษัทซึ่งรับโอนสินทรัพยและหนี้สินในสวนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพยจากสถาบันการเงิน”
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ ๑๐ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใ ชความ
ตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๐ เมื่อบรรดาสถาบันการเงินประสงคจะควบบริษัทเขากัน หรือสถาบันการเงินและ
บริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรหรือธนาคารพาณิชยประสงคจะควบ
บริษัทเขากัน และไดยื่นคําขอรับความเห็นชอบตอผูมีอํานาจใหความเห็นชอบการควบสถาบันการเงิน
เขากันตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินนั้นแลวแตกรณีแลว หากประสงค
จะใหบริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบบริษัทเขากันดังกลาวประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทใดประเภทหนึ่ง
หรือหลายประเภทที่บรรดาสถาบัน การเงินนั้น มีอยูใ นขณะยื่นคําขอรับความเห็นชอบการควบบริษัท
เขากันตอไป ใหยื่นคําขอรับความเห็นชอบการควบบริษัทเขากัน และคําขอใหบริษัทซึ่งจะเกิดจากการ
ควบบริษัทเขากันไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามกฎกระทรวงนี้”
ขอ ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด ๔/๑ การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ใหแ กบริษัทซึ่งรับโอนสิน ทรัพยแ ละหนี้สิน ในสวนที่เกี่ยวกับธุรกิ จหลักทรัพยจากสถาบัน การเงิ น
ขอ ๒๑/๑ และขอ ๒๑/๒ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
“หมวด ๔/๑
การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยใหแกบริษัทซึ่งรับโอน
สินทรัพยและหนี้สินในสวนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพยจากสถาบันการเงิน
ขอ ๒๑/๑ เมื่อบรรดาสถาบันการเงินประสงคจะโอนสินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน หรือ
สถาบันการเงินและบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรหรือธนาคารพาณิชยประสงคจะโอนสินทรัพย
และหนี้สินระหวางกัน เพื่อใหเปนไปตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และการโอนดังกลาวไดรับ
ความเห็ น ชอบจากรั ฐ มนตรีแ ลว หากประสงคจ ะให บริ ษัทซึ่ งจะรับโอนสิ น ทรัพย แ ละหนี้สิ น นั้ น
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทที่บรรดาสถาบันการเงินผูโ อนสินทรัพย
และหนี้สินนั้นมีอยูในขณะไดรับความเห็นชอบ ใหยื่น คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย
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ใหแกบริษัทซึ่งจะรับโอนสินทรัพยและหนี้สินดังกลาว และใหสถาบันการเงินผูโอนสินทรัพยและหนี้สิน
ในสวนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพยยื่นคําขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพยมาพรอมกัน
การอนุญาตตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดก็ตอเมื่อผูยื่นคําขอแสดงไดถึงเรื่องดังตอไปนี้
(๑) ที่ประชุม ผูถือหุน ของสถาบัน การเงิน ที่ประสงคจะโอนสิน ทรัพยและหนี้สิน ในสวน
ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพยมีมติเห็นชอบใหบริษัทขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพยได โดยตอง
ไมมีผูถือหุนคัดคานมติดังกลาวเกินกวารอยละสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(๒) บริษัทซึ่งรับโอนสินทรัพยและหนี้สินจากสถาบันการเงินไดรับโอนสินทรัพยและหนี้สิน
ในสวนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพยประเภทที่ขอรับใบอนุญาตรวมเปนจํานวนไมนอยกวารอยละเกาสิบ
ของสินทรัพยและหนี้สินที่อาจโอนกันได และ
(๓) บริษัทซึ่งรับโอนสินทรัพยและหนี้สินจากสถาบันการเงินจะมีความสามารถในการดําเนิน
ธุร กิ จ หลั ก ทรั พ ย ป ระเภทที่ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตต อ ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทนั้น
ขอ ๒๑/๒ เมื่อสถาบัน การเงิน ที่เปนธนาคารพาณิชยประสงคจะโอนสินทรัพยแ ละหนี้สิน
ใหกับบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม เพื่อวัตถุประสงคในการขอจัดตั้งเปนธนาคารพาณิชยตามแผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน และไดรับความเห็นชอบจากรัฐ มนตรีใหดําเนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชยแลว
หากประสงคจะใหบริษัทซึ่งจะรับโอนสินทรัพยแ ละหนี้สิน นั้นประกอบธุรกิจหลักทรัพยป ระเภทใด
ประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทที่สถาบันการเงินผูโอนสินทรัพยแ ละหนี้สิน มีอยูในขณะไดรับความ
เห็นชอบ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยใหแกบริษัทซึ่งจะรับโอนสินทรัพยและ
หนี้สินดังกลาว และใหสถาบันการเงินผูโอนสินทรัพยแ ละหนี้สินในสวนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย
ยื่นคําขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพยมาพรอมกัน
การอนุญาตตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดตอเมื่อผูยื่นคําขอแสดงไดถึงเรื่องดังตอไปนี้
(๑) บริ ษั ท ซึ่ ง จะรั บ โอนสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น จากสถาบั น การเงิ น ได รั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบการธนาคารพาณิชยแลว
(๒) บริษัทซึ่งรับโอนสินทรัพยและหนี้สินจากสถาบันการเงินไดรับโอนสินทรัพยและหนี้สิน
ในสวนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพยประเภทที่ขอรับใบอนุญาตรวมเปนจํานวนไมนอยกวารอยละเกาสิบ
ของสินทรัพยและหนี้สินที่อาจโอนกันได และ
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(๓) บริษัทซึ่งรับโอนสินทรัพยและหนี้สินจากสถาบันการเงินจะมีความสามารถในการดําเนิน
ธุร กิ จ หลั ก ทรั พ ย ป ระเภทที่ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตต อ ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทนั้น”
ขอ ๕ ใหยกเลิกขอ ๒๒ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑ ) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
ใหไว ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ฉลองภพ สุสังกรกาญจน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยใหครอบคลุมถึงบริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเขากัน
ระหวางสถาบันการเงินกับบริษัทเครดิตฟองซิเอร และบริษัทซึ่งรับโอนสินทรัพยและหนี้สินในสวนที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจหลักทรัพยจากสถาบันการเงิน ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และเพื่อเปนการลดภาระคาใชจาย
ใหแกสถาบันการเงินที่ประสงคจะควบบริษัทเขากัน หรือเขาซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย หรือรับโอน
สิน ทรัพย และหนี้ สิน ในสว นที่ เกี่ย วกับ ธุร กิจ หลัก ทรัพ ยจ ากสถาบั น การเงิ น สมควรกํ า หนดหลัก เกณฑ
การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลัก ทรัพยเพิ่มเติม ตลอดจนยกเลิก คาธรรมเนียมตามที่ไดกํา หนดไว
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

