
กฎกระทรวง 
การอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์

ประเภทการใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2555 

(ฉบบัประมวล) 
_________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 7 วรรคหน่ึง และมาตรา 90 วรรคส่ี  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติั 
บางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 
34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติั 
ใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิก 
(1)  กฎกระทรวงฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2539)  ออกตามความในพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(2)  กฎกระทรวงฉบบัท่ี 20 (พ.ศ. 2545)  ออกตามความในพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

  ขอ้ 2   ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจ
หลกัทรัพยต์อ้งเป็นบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์และตอ้งมีโครงสร้างของผูถื้อหุน้และ
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

  ขอ้ 3   ผูใ้ดประสงคจ์ะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการให้
สินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์ใหย้ืน่ค าขอรับใบอนุญาตต่อส านกังานตามแบบพร้อมดว้ยเอกสารและ
หลกัฐานตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยอาจยืน่ค าขอดว้ยตนเองหรือโดยวิธีการ 
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
 เม่ือไดรั้บค าขอรับใบอนุญาต ใหส้ านกังานตรวจสอบค าขอรับใบอนุญาต ขอ้มูล 
เอกสาร หรือหลกัฐานว่าถูกตอ้งครบถว้นหรือไม่ ถา้ถูกตอ้งครบถว้น ให้ออกใบรับให้แก่ผูข้อรับใบอนุญาต 
แต่หากค าขอไม่ถูกตอ้ง หรือยงัขาดขอ้มูล เอกสาร หรือหลกัฐานใด ใหแ้จง้ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบ
ทนัที ถา้เป็นกรณีท่ีสามารถแกไ้ขหรือเพิ่มเติมไดใ้นขณะนั้น ใหแ้จง้ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตด าเนินการ
แกไ้ขหรือส่งขอ้มูล เอกสาร หรือหลกัฐานเพิ่มเติมใหค้รบถว้น  ถา้เป็นกรณีท่ีไม่อาจด าเนินการไดใ้น
ขณะนั้น ใหบ้นัทึกความบกพร่องและรายการขอ้มูล เอกสาร หรือหลกัฐานท่ีจะตอ้งยืน่เพิ่มเติม พร้อมทั้ง
ก าหนดระยะเวลาท่ีผูข้อรับใบอนุญาตจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขหรือยืน่เพิ่มเติมไวใ้นบนัทึกดงักล่าวดว้ย 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรงว่าดว้ยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการให้สินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2563 
ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2563) 



 ๒ 

แลว้แจง้ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีการยืน่ค าขอรับใบอนุญาตมิไดก้ระท าโดยวิธีการ 
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ ให้ส านกังานและผูข้อรับใบอนุญาตลงนามในบนัทึกนั้นไวด้ว้ย 
 ในกรณีท่ีผูข้อรับใบอนุญาตไม่แกไ้ขเพิ่มเติมค าขอ หรือไม่ส่งขอ้มูล เอกสาร  
หรือหลกัฐานใหถู้กตอ้งครบถว้นภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด ใหถื้อวา่ผูข้อรับใบอนุญาต 
ไม่ประสงคจ์ะด าเนินการต่อไป และใหส้ านกังานจ าหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 
 เม่ือส านกังานไดรั้บค าขอรับใบอนุญาตพร้อมดว้ยเอกสารและหลกัฐานครบถว้นแลว้
ใหเ้สนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณา 

ขอ้ 4   ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเห็นวา่ผูข้อรับใบอนุญาตตามขอ้ 3  
เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งและครบถว้น ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
ออกใบอนุญาตภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขอรับใบอนุญาต เอกสารและหลกัฐาน
ครบถว้น และใหรั้ฐมนตรีพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บขอ้เสนอแนะ 
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์
ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 ขอ้ 5   ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการใหสิ้นเช่ือ 
เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์รัฐมนตรีตอ้งก าหนดเง่ือนไขให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งด ารงโครงสร้างของผูถื้อหุน้
และสัดส่วนการถือหุน้ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดไม่นอ้ยกวา่หา้ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
ใบอนุญาต 

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น รัฐมนตรีตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
อาจผอ่นผนัระยะเวลาการด ารงโครงสร้างของผูถื้อหุน้และสัดส่วนการถือหุ้นใหน้อ้ยกว่าท่ีก าหนดไวก้็ได ้ 

ขอ้ 6   ใหก้ าหนดค่าธรรมเนียมตามอตัรา ดงัน้ี 
(1)  ค  าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย  ์

ประเภทการใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์    ฉบบัละ  10,000  บาท 
(2)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์

ประเภทการใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์    ฉบบัละ  10,000 บาท 
ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

ขอ้ 7   ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจ
หลกัทรัพยอ์ยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ามท่ีไดรั้บ
อนุญาตต่อไปไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นใบอนุญาตดงักล่าว โดยใหด้ าเนินงานตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดตามกฎกระทรวงน้ี 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรงว่าดว้ยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการให้สินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2563 
ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2563) 
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ขอ้ 8   บรรดาค าขอรับใบอนุญาตท่ีไดย้ืน่ไวใ้นวนัก่อนวนัท่ีกฎกระทรวงน้ี 
ใชบ้งัคบั ใหถื้อวา่เป็นค าขอรับใบอนุญาตท่ีไดย้ืน่ตามกฎกระทรวงน้ีโดยอนุโลม 

ขอ้ 9   บรรดาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2539)  ออกตาม 
ความในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ี
กฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั ใหย้งัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไปจนกวา่จะไดมี้ประกาศท่ีออกตามความในกฎกระทรวงน้ี
ในเร่ืองเดียวกนัขึ้นใชบ้งัคบั 

  
 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
กิตติรัตน์ ณ ระนอง 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 


