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กฎกระทรวง
การอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็น กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศั ย อํา นาจตามบทบัญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
ต้องเป็นบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สิน เชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพ ย์ และต้องมีโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและสัด ส่ว นการถือหุ้น
ในบริษัทดังกล่าวตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญ าตประกอบธุ ร กิ จหลั กทรัพ ย์ ประเภทการให้สิน เชื่ อ
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อสํานักงานตามแบบพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
เมื่อสํานักงานได้รับคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึง่ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานครบถ้วนแล้ว
ให้เสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณา
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ข้อ ๔ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๓ เป็นผู้มี
คุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน ที่สํานักงานได้รับคําขอรับใบอนุญาต เอกสารและหลักฐานครบถ้วน และ
ให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามแบบที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ข้อ ๕ ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
รัฐมนตรีต้องกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดํารงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น
ตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ า หนดไม่ น้ อยกว่า ห้ าปี นั บแต่ วัน ที่ ได้ รั บใบอนุ ญ าต และ
ต้องดําเนินงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ในกรณีที่มีความจําเป็น รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจผ่อนผัน
ระยะเวลาการดํารงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นให้น้อยกว่าที่กําหนดไว้ก็ได้
ข้อ ๖ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมตามอัตรา ดังนี้
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ได้รับใบอนุญาต
ข้อ ๗ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ยังคงประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต ามที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตดังกล่าว โดยให้ดําเนินงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดตามกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๘ บรรดาคําขอรับใบอนุญาตที่ได้ยื่นไว้ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็นคําขอรับใบอนุญาตที่ได้ยื่นตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๙ บรรดาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีประกาศที่ออกตามความในกฎกระทรวงนี้ในเรื่องเดียวกันใช้บังคับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนขึ้น โดยให้มีอํานาจและหน้าที่ในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
คําสั่ง หรือ ข้อ กําหนดในเรื่อ งการประกอบธุร กิจ หลัก ทรัพ ย์ ประกอบกับ มีก ารยกเลิก ขั้นตอนการขอรับ
ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งการขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ดําเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ให้มีระยะเวลาเท่ากัน สมควร
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

