
 
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ที่ กธ/ข/ด/น. 16/2553 
   เร่ือง  การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนญุาต 

(ประมวล) 
 
 
           

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14(2) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพยพ.ศ. 2535  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกีย่วกบัการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศยัอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอกําหนดไวดังตอไปนี ้
 
  ขอ 1 ใหยกเลิก 
  (1) ประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ/น/ย. 47/2546  
เร่ือง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามทีไ่ดรับใบอนุญาต ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 
2546 
  (2) ประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ/น/ย/ข. 
28/2547  เร่ือง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 
  (3) ประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ/น/ย/ข. 
43/2547  เร่ือง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต (ฉบับที่ 3)  
ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
  (4) ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ/น/ย/ข. 
42/2549  เร่ือง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต (ฉบับที่ 4)  
ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
 
  ขอ 2 ในประกาศนี้ 
  (1) “ผูไดรับใบอนุญาต”  หมายความวา   ผูไดรับใบอนญุาตตามที่กําหนดในขอ 3 
  (2) “คาธรรมเนียม”  หมายความวา   คาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ไดรับ
ใบอนุญาต 
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  (3) “รายได”  หมายความวา   รายไดกอนหกัคาใชจายจากการประกอบกจิการตามที่
ไดรับใบอนุญาต 
  (4)1 “ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับโลหะมีคา”  หมายความวา   ธุรกิจสัญญา
ซ้ือขายลวงหนาประเภทการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาที่จํากัดเฉพาะสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาที่เกี่ยวกับโลหะมีคาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา 
 
  ขอ 3 ประกาศนี้ใหใชบังคับกับผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทดังตอไปนี ้
  (1) ใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยทกุประเภท ยกเวนใบอนุญาตประกอบธุรกจิ
หลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้และประเภทกิจการการ
ยืมและใหยืมหลักทรัพย 
  (2) ใบอนุญาตการใหบริการเปนนายทะเบยีนหลักทรัพย 
 

หมวด 1 
การชําระค่าธรรมเนียม 

 
  ขอ 4 ใหผูไดรับใบอนุญาตชาํระคาธรรมเนียมตอสํานักงานตามประเภทกิจการที่ไดรับ
ใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดในสวนที่ 1 หรือสวนที่ 2 แลวแตกรณี และหากผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการหลายประเภทกิจการ ใหชําระคาธรรมเนียมของทุกประเภทกิจการรวมกัน  ทั้งนี้ ใหผู
ไดรับใบอนุญาตมีหนาที่ชําระคาธรรมเนียมเฉพาะใบอนญุาตที่เร่ิมประกอบกิจการแลว 
 

ส่วน 1 
อตัราค่าธรรมเนียมทขีึนกบัปริมาณธุรกจิ 

 
  ขอ 5 ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทดังตอไปนี้ ชําระ
คาธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจตามทีก่ําหนดในสวนนี้ โดยจํานวนที่ชําระตองไมต่ํากวา
คาธรรมเนียมขั้นต่ําที่กําหนดในขอ 6 
  (1) การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
  (2) การคาหลักทรัพย 
  (3) การจัดจําหนายหลักทรพัย 

                                                        
1ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ/ข/ด/น. 12/2554 เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต  

(ฉบับที่  2) ลงวันที่ 28/04/2554 
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  (4) การจัดการกองทุนรวม 
  (5) การจัดการกองทุนสวนบคุคล 
  (6)2 การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย หรือการจดัจําหนาย
หลักทรัพย ที่เปนหนวยลงทนุ ซ่ึงผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวมีการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการ
จัดการกองทนุรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล หรือธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับโลหะมคีา
ดวย 
 
  ขอ 6 ใหผูไดรับใบอนุญาตตามขอ 5 ชําระคาธรรมเนียมขั้นต่ําตามหลกัเกณฑ
ดังตอไปนี ้
  (1) การประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามขอ 5(1) (2)  
                                หรือ (3) ประเภทใดประเภทหนึ่ง 
                                หรือหลายประเภท              คาธรรมเนียมขั้นต่ํา ปละ 500,000 บาท 
  (2) การประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามขอ 5(4) หรือ (6)  
                                ประเภทใดประเภทหนึง่หรือหลายประเภท คาธรรมเนียมขั้นต่ํา ปละ 500,000 บาท 
  (3) การประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามขอ 5(5)  

     และไมไดประกอบธุรกจิหลักทรัพย 
                                ตามขอ 5(1) (2) (3) (4) และ (6)   คาธรรมเนียมขั้นต่ํา ปละ 500,000 บาท 
  (4) ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งตองชําระ 

      คาธรรมเนียมขั้นต่ําตาม (1) และ (2)  
      ขอหยุดการประกอบธุรกิจหลักทรัพย 
      ตามขอ 5(1) (2) และ (3) ทุกประเภท  
      หรือขอหยดุการประกอบธุรกิจหลักทรพัย 
      ตามขอ 5(4) หรือขอหยดุการประกอบ 
      ธุรกิจหลักทรัพยดังกลาวทั้งหมด              คาธรรมเนียมขั้นต่ํา ปละ 500,000 บาท 

 
  ขอ 7 ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยชําระคาธรรมเนียมตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้

                                                        
2ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ/ข/ด/น. 12/2554 เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ไดรับ

ใบอนุญาต (ฉบับที่  2) ลงวันที่ 28/04/2554 
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  (1)3 คาธรรมเนียมการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยสําหรับ 
บริษัทหลักทรพัยที่เปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพย ใหคํานวณจากมลูคาการซื้อขายหลักทรัพย 
ในตลาดหลักทรัพย ในอัตราดังนี ้
  สวนที่ไมเกิน 200,000 ลานบาท         อัตรารอยละ 0.0018 
  สวนที่เกนิกวา 200,000 ลานบาทแตไมเกนิ 400,000 ลานบาท   อัตรารอยละ 0.0015 
  สวนที่เกนิกวา 400,000 ลานบาท         อัตรารอยละ 0.0007 
  ทั้งนี้ มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความถึง
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย ไมวาการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวจะเปนการซื้อขาย
เพื่อบัญชีลูกคาหรือเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพยเอง หกัดวยรายการดังนี ้
  (ก) มูลคาการซื้อขายที่เกิดจากรายการซื้อขายหลักทรัพยของผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกจิหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ซ่ึงมไิดเปนสมาชิกของตลาด
หลักทรัพย ทีม่ีหนาที่ชําระคาธรรมเนียมตาม (2) 
  (ข) มูลคาการซื้อขายที่เกิดจากรายการซื้อขายหลักทรัพยประเภทหนวยลงทุนเฉพาะ 
ที่เปนการซื้อขายเพื่อบัญชีลูกคา ของผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปน
นายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทนุ ซ่ึงมิไดเปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพย 
  (ค)  มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี ้
  (2) คาธรรมเนียมการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยสําหรับบรษิัท
หลักทรัพยที่มไิดเปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพย ใหชําระคาธรรมเนียมในอัตราตาม (1) โดยคํานวณ
จากมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยที่ทํารายการซื้อขายหลักทรัพยผานบรษิัทหลักทรัพยที่เปนสมาชิก 
ของตลาดหลักทรัพย  ทั้งนี้ ไมวาการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวจะเปนการซื้อขายเพื่อบัญชีลูกคาหรือ 
เพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพยเอง หักดวยมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี ้
  (3) คาธรรมเนียมการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยนอกตลาดหลักทรัพย ใหชําระ
คาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1 โดยคํานวณจากรายไดคาธรรมเนียมที่ไดรับจากการเปนนายหนาซือ้ขาย
หลักทรัพยนอกตลาดหลักทรัพย 
 
  ขอ 8 ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพยชําระ
คาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1 โดยคํานวณจากกําไรสุทธิ (net capital gain) ที่เกิดจากการคาหลักทรัพย
ประเภทตราสารแหงหนี้และหนวยลงทุน 
 

                                                        
3ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ/ข/ด/น. 12/2554 เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ไดรับ

ใบอนุญาต (ฉบับที่  2) ลงวันที่ 28/04/2554 



5 
 
  ขอ 9 ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดจําหนาย
หลักทรัพย ชําระคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1 โดยคํานวณจากรายไดคาธรรมเนียมที่ไดรับจาก 
การจัดจําหนายหลักทรัพย 
 
  ขอ 104 ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม 
ชําระคาธรรมเนียมตามหลกัเกณฑดังตอไปนี้ 
  (1) คาธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทนุรวม ใหคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ภายใตการบรหิารจัดการเฉลี่ยในรอบปปฏิทิน โดยนํามลูคาทรัพยสินสุทธิภายใตการบริหารจัดการ  
ณ ส้ินวนัทําการสุดทายของเดือนมาถัวเฉลีย่ ในอัตราดังนี้ 
  สวนที่ไมเกิน 50,000 ลานบาท                         อัตรารอยละ 0.0050 
  สวนที่เกนิกวา 50,000 ลานบาทแตไมเกนิ 100,000 ลานบาท         อัตรารอยละ 0.0040 
  สวนที่เกนิกวา 100,000 ลานบาทแตไมเกนิ 200,000 ลานบาท       อัตรารอยละ 0.0025 
  สวนที่เกนิกวา 200,000 ลานบาทแตไมเกนิ 300,000 ลานบาท       อัตรารอยละ 0.0010 
  สวนที่เกนิกวา 300,000 ลานบาท                                 อัตรารอยละ 0.0005 
  (2) คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบยีนกองทุนรวม ใหชําระคาธรรมเนียมในอัตรา 
รอยละ 1 โดยคํานวณจากรายไดคาธรรมเนียมการเปนนายทะเบยีนกองทุนรวมภายใตการจัดการ 
ของตนเอง 
  (3) คาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ใหชําระคาธรรมเนียมในอัตรา 
รอยละ 1 โดยคํานวณจากรายไดคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทนุหักดวยคาธรรมเนียม
การขายและรบัซื้อคืนหนวยลงทุนที่ผูไดรับใบอนุญาตไดจายใหบริษทัหลักทรัพยอ่ืนที่เปนตวัแทนขาย
และรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือยอมใหบริษัทหลักทรัพยดังกลาวหกัไวได 
 
  ขอ 11 ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุน 
สวนบุคคลชําระคาธรรมเนียมตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
  (1) คาธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทนุสวนบุคคล ใหคํานวณจากมลูคาทรัพยสิน
สุทธิภายใตการบริหารจัดการเฉลี่ยในรอบปปฏิทิน โดยนํามูลคาทรัพยสินสุทธิภายใตการบริหารจัดการ 
ณ ส้ินวนัทําการสุดทายของเดือนมาถัวเฉลีย่ ในอัตราตามขอ 10(1) 

                                                        
4ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 5/2556 เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต (ฉบับ

ท่ี3) ลงวันที่ 15/05/2556 
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  (2) คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบยีนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ใหชําระคาธรรมเนียมใน
อัตรารอยละ 1 โดยคํานวณจากรายไดคาธรรมเนียมการเปนนายทะเบยีนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใต
การจัดการของตนเอง 
 
  ขอ 125 ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซื้อ
ขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย หรือการจัดจําหนายหลักทรัพย ที่เปนหนวยลงทุน ซ่ึงมีการประกอบ
ธุรกิจหลักทรพัยประเภทการจัดการกองทนุรวม การจดัการกองทุนสวนบุคคล หรือธุรกิจตัวแทนซื้อขาย
สัญญาที่เกี่ยวกับโลหะมีคาดวย ชําระคาธรรมเนียมสําหรับธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซื้อ
ขายหลักทรัพย การคาหลักทรพัย หรือการจัดจําหนายหลักทรัพย ที่เปนหนวยลงทุน ในอัตรารอยละ 1 
โดยคํานวณจากรายไดคาธรรมเนียมที่ไดรับจากการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย หรือกําไรสุทธิที่เกิด
จากการคาหลักทรัพย หรือรายไดคาธรรมเนียมที่ไดรับจากการจัดจําหนายหลักทรพัย ที่เปนหนวยลงทุน 
แลวแตกรณ ี
  ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไมไดประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการ
จัดการกองทนุรวมและการจดัการกองทุนสวนบุคคล แตประกอบธุรกจิตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับ
โลหะมีคา ใหผูไดรับใบอนญุาตไดรับยกเวนคาธรรมเนยีมขั้นต่ําตามขอ 6(2) สําหรับการประกอบธรุกิจ
หลักทรัพย  ในการนี้ ใหผูไดรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมที่คํานวณไดเฉพาะตามกําหนดเวลา 
ในขอ 15(2) 
 

ขอ 12/16 ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 หรือขอ 12   
มีการประกอบธุรกิจหลักทรพัยตามประเภทที่ไดรับใบอนุญาตในลักษณะดังตอไปนี้  ใหผูไดรับ
ใบอนุญาตไดรับการลดอัตราที่ใชในการคํานวณคาธรรมเนียมสําหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
เฉพาะสวนที่เปนหนวยลงทนุตามขอ 7(3) ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10(3) หรือขอ 12 แลวแตกรณี ลงเหลือ 
อัตรารอยละ 0.1  โดยใหชําระคาธรรมเนียมที่คํานวณไดรวมกับคาธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยที่มใิชหนวยลงทนุ ตามประเภทกิจการที่ไดรับใบอนุญาต 
  (1) การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย หรือการจดัจําหนาย
หลักทรัพย ที่เปนหนวยลงทนุของกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพยประเภท 
การจัดการกองทุนรวมตั้งแตสิบบริษัทขึ้นไป และ 
  (2) มีประเภทกองทุนรวมทีใ่หบริการตาม (1) ตั้งแตสามประเภทขึ้นไป 

                                                        
5ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ/ข/ด/น. 12/2554 เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ไดรับ

ใบอนุญาต (ฉบับที่  2) ลงวันที่ 28/04/2554 
6ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 5/2556 เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต (ฉบับที่3)  

ลงวันที่ 15/05/2556 
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  ขอ 13 ในกรณทีี่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนา
ซ้ือขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพย เปนธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นและขอจํากัดขอบเขตการประกอบธุรกิจหลักทรพัยของตนไวเฉพาะ
หลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนีห้รือหนวยลงทนุ ใหผูไดรับใบอนญุาตไดรับยกเวนคาธรรมเนยีมขั้น
ต่ําตามขอ 6 สําหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยดังกลาว และคาธรรมเนียมตามขอ 7 ขอ 8 และขอ 9 
แตตองชําระคาธรรมเนียมคงที่ตามหลักเกณฑดังตอไปนีแ้ทน 
  (1) การคาหลักทรัพยที่จํากดัขอบเขตเฉพาะหลักทรัพย 

     อันเปนตราสารแหงหนี ้         ปละ 1,000,000 บาท 
  (2) การจัดจําหนายหลักทรพัยที่จํากดัขอบเขต 

     เฉพาะหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้       ปละ 1,000,000 บาท 
  (3) การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย  

     หรือการจัดจําหนายหลักทรัพย ที่จํากดัขอบเขต 
     เฉพาะหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทนุ  เวนแตกรณ ี
    ตามวรรคสอง           ปละ 500,000 บาท 

  ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งประกอบธุรกจิหลักทรัพยประเภท 
การจัดการกองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนสวนบุคคลดวย ใหผูไดรับใบอนุญาตไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (3) แตตองชําระคาธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจในอตัราตามขอ 12 
แทน 
  7 ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง (3) มีการประกอบธุรกิจหลักทรัพยใน
ลักษณะดังตอไปนี้  ใหผูไดรับใบอนุญาตไดรับการลดอัตราคาธรรมเนียมลง โดยใหชําระคาธรรมเนียม
คงที่ ปละ  50,000  บาท 
  (1) การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย หรือการจดัจําหนาย
หลักทรัพย ที่เปนหนวยลงทนุของกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพยประเภทการ
จัดการกองทนุรวมตั้งแตสิบบริษัทขึ้นไป และ 
  (2) มีประเภทกองทุนรวมทีใ่หบริการตาม (1) ตั้งแตสามประเภทขึ้นไป 
 
 
 
 

                                                        
7ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 5/2556 เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต (ฉบับที่3) ลงวันที่ 

15/05/2556 
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ส่วนท ี2 
อตัราค่าธรรมเนียมคงท ี

 
  ขอ 14 ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทดังตอไปนี้ ชําระคาธรรมเนียม
ตามอัตราที่กําหนดดังนี ้
  (1) การคาหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี ้  ปละ 1,000,000 บาท 
  (2) การจัดจําหนายหลักทรพัยอันเปนตราสารแหงหนี ้ ปละ 1,000,000 บาท 
  (3)8 การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย  
                หรือการจดัจําหนายหลักทรัพย ที่เปนหนวยลงทุน  
              ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท และไมได 
               ประกอบกิจการประเภทการจัดการกองทุนรวม  
              การจัดการกองทุนสวนบุคคล และธุรกิจตัวแทนซื้อขาย 
           สัญญาที่เกี่ยวกับโลหะมคีา         ปละ 500,000 บาท 
  (4) การใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย   ปละ 500,000 บาท 
  (5) การเปนนายหนาระหวางผูคาหลักทรัพย  ปละ 50,000 บาท 
  (6) การจัดการเงินรวมลงทุน    ปละ 50,000 บาท 
  (7) การใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรพัย  ปละ 50,000 บาท 
  (8) การเปนที่ปรึกษาการลงทุน    ปละ 25,000 บาท 
  ในกรณีที่ระยะเวลาจนถึงสิ้นปปฏิทินสําหรับปแรกที่เร่ิมประกอบกิจการเหลือนอยกวา
หกเดือน ใหผูไดรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมเพียงกึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมที่กําหนดไว 
ตามวรรคหนึ่ง 
  9 ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง (3) มีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย 
ในลักษณะดังตอไปนี้  ใหผูไดรับใบอนุญาตไดรับการลดอัตราคาธรรมเนียมลงโดยใหชําระ
คาธรรมเนียมคงที่ ปละ  50,000  บาท 
  (1) การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย หรือการจดัจําหนาย
หลักทรัพย ที่เปนหนวยลงทนุของกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพยประเภท 
การจัดการกองทุนรวมตั้งแตสิบบริษัทขึ้นไป และ 
  (2) มีประเภทกองทุนรวมทีใ่หบริการตาม (1) ตั้งแตสามประเภทขึ้นไป 

                                                        
8ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ/ข/ด/น. 12/2554 เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ไดรับ

ใบอนุญาต (ฉบับที่  2) ลงวันที่ 28/04/2554 
9ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 5/2556 เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต (ฉบับที่3)  

ลงวันที่ 15/05/2556 
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หมวด 2 
กาํหนดเวลาและวธีิการชําระค่าธรรมเนียม 

 
  ขอ 15 ใหผูไดรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจตอสํานักงาน 
โดยใหแบงชําระเปนสองงวดดังนี ้
  (1) งวดแรก ใหชําระคาธรรมเนียมขั้นต่ําตามขอ 6 ภายในวันที่ 31 มกราคมของปนั้น 
เวนแตในปแรกของการเริ่มประกอบกิจการ ใหผูไดรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมขั้นต่ําในวันที่เร่ิม
ประกอบกิจการ และ 
  (2) งวดที่สอง ใหชําระคาธรรมเนียมสวนที่เกินกวาคาธรรมเนียมตาม (1) ภายในวนัที่ 
31 มกราคมของปถัดไป 
  ในกรณีที่มีการเลิกประกอบกิจการหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ใหชําระคาธรรมเนียม
สวนที่ยังไมไดชําระหรือยังคงคางอยูภายในสามสิบวันนบัแตวันที่รัฐมนตรีอนุญาตใหเลิกประกอบ
กิจการหรือวันที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนใบอนญุาต แลวแตกรณี 
 
  ขอ 16 ใหผูไดรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมคงที่ตอสํานักงานเปนรายป 
ตามปปฏิทินภายในวันที่ 31 มกราคมของปนั้น เวนแตในปแรกของการเริ่มประกอบกจิการ ใหผูไดรับ
ใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมในวนัที่เร่ิมประกอบกิจการ 
 
  ขอ 17 ในการยื่นชําระคาธรรมเนียมตามขอ 15 และขอ 16 ใหผูไดรับใบอนุญาตจัดทาํ
และยืน่รายละเอียดรายงานการชําระคาธรรมเนียมการประกอบกจิการตามที่ไดรับใบอนุญาตตอ
สํานักงานตามแบบและวิธีการที่จัดไวบนเวบ็ไซตของสํานักงาน 
 

หมวด 3 
บทเฉพาะกาล 

 
  ขอ 18 ใหบริษทัหลักทรัพยทีไ่ดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535  และบริษัทหลักทรัพยดังกลาวไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ/น/ย. 47/2546  เร่ือง การกาํหนด
คาธรรมเนียมการประกอบกจิการตามที่ไดรับใบอนุญาต ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2546  ไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมตามประกาศนี ้ตั้งแตป พ.ศ. 2554  จนถึงปที่สํานักงานไมสามารถนําคาธรรมเนียม
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ใบอนุญาตที่บริษัทหลักทรัพยไดชําระไวมาหักทอนดวยคาธรรมเนียมการประกอบกจิการในอัตราปละ
หาลานบาทหรือตามจํานวนเงินคาธรรมเนียมการประกอบกิจการที่คํานวณไดตามหลกัเกณฑใน
ประกาศนี้ แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
 
  ขอ 19 บรรดาคาธรรมเนียมที่ผูไดรับใบอนุญาตตองชําระตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ/น/ย. 47/2546  เร่ือง การกาํหนดคาธรรมเนียมการประกอบ
กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2546  หากยังไมไดชําระหรือยังคงคางอยู  
ใหผูไดรับใบอนุญาตชําระใหเสร็จสิ้นตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่กาํหนดไวตามประกาศดังกลาว
จนกวาจะชําระแลวเสร็จ 
 

หมวด  4 
วนัมีผลใช้บังคบัของประกาศ 

 
  ขอ 20 ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554  เปนตนไป 
  ประกาศ  ณ  วนัที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2553 
 

      
 
 

(นายวิจิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
 

หมายเหต:ุ 
          ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/ข/ด/น. 16/2553 เร่ือง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบ
กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต ลงวันที่ 01/12/2553 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมือ่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๓ เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง 
          ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ/ข/ด/น. 12/2554 เร่ือง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบ
กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต (ฉบับที่  2) ลงวันที่ 28/04/2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เลม ๑๒๘ ตอนพเิศษ ๕๘ ง 
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          ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กม. 5/2556 เร่ือง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกจิการ
ตามที่ไดรับใบอนุญาต (ฉบับที่3) ลงวันที่ 15/05/2556 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อ 
 


