
 

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ที่ กม. 10/2559 

เร่ือง  การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการ 

ตามที่ไดรับใบอนุญาต 

(ฉบับประมวล) 

___________________ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14(2) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไวดังตอไปน้ี 

ขอ 1   ใหยกเลิก 

(1)  ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ/ข/ด/น. 

16/2553  เร่ือง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต ลงวันที่ 

1 ธันวาคม พ.ศ. 2553   

(2)  ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ/ข/ด/น. 

12/2554  เร่ือง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต (ฉบับที่ 2)  

ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554   

(3)  ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กม. 5/2556   

เร่ือง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่  

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556   

ขอ 2   ในประกาศน้ี 

“ผูไดรับใบอนุญาต”  หมายความวา   ผูไดรับใบอนุญาตตามที่กําหนดในขอ 3 

“คาธรรมเนียม”  หมายความวา   คาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ไดรับ

ใบอนุญาต 

“รายได”  หมายความวา   รายไดกอนหักคาใชจายจากการประกอบกิจการตามที่ 

ไดรับใบอนุญาต 
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  “หนวยลงทุน”4  หมายความวา   หลักทรัพยดังตอไปน้ี 

   (1)  หนวยลงทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

   (2)  ตราสารหรือหลักฐานซึ่งแสดงสิทธิของผูถือในฐานะเจาของหรือผูรับประโยชน

ตามโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ  

ไมวาโครงการจัดการลงทุนดังกลาวจะจัดต้ังในรูปบริษัท ทรัสต หรือรูปอ่ืนใด 

ขอ 3   ประกาศน้ีใหใชบังคับกับผูไดรับใบอนุญาตประเภทดังตอไปน้ี 

(1)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยทุกประเภท ยกเวนใบอนุญาตประกอบ 

ธุรกิจหลักทรัพยประเภทดังตอไปน้ี 

(ก)  การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหน้ี 

(ข)  กิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย 

(2)2  ใบอนุญาตการใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพย  ยกเวนใบอนุญาต 

การใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการ

เปนสํานักหักบัญชีหลักทรัพย ศูนยรับฝากหลักทรัพย และการใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพย  

ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการใหบริการเกี่ยวกับตลาดทุน 

ขอ 4   ใหผูไดรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมตอสํานักงานตามประเภทกิจการ 

ที่ไดรับใบอนุญาตตามอัตราคาธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจหรืออัตราคาธรรมเนียมคงที่ 

ตามที่กําหนดในประกาศน้ี และหากผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการหลายประเภทกิจการ 

ใหชําระคาธรรมเนียมของทุกประเภทกิจการรวมกัน  ทั้งน้ี ใหผูไดรับใบอนุญาตมีหนาที่ชําระ

คาธรรมเนียมเฉพาะใบอนุญาตที่เร่ิมประกอบกิจการแลว 

ขอ 5   ใหผูไดรับใบอนุญาตประเภทดังตอไปน้ีชําระคาธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจ 

โดยจํานวนที่ชําระตองไมตํ่ากวาคาธรรมเนียมขั้นตํ่าที่กําหนดในขอ 6 

(1)  การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

(2)  การคาหลักทรัพย 

(3)  การจัดจําหนายหลักทรัพย 

                                                           
4 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 14/2561  เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต  

(ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
2 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 19/2560  เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต  

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2560  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 
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(4)  การจัดการกองทุนรวม 

(5)  การจัดการกองทุนสวนบุคคล 

1ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับกับผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง (1)  

(2) หรือ (3) ที่ไดแจงความประสงคและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย

หลักเกณฑชั่วคราวในการประกอบธุรกิจสําหรับผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยและผูประกอบธุรกิจ

สัญญาซื้อขายลวงหนาบางประเภท 

ขอ 64   คาธรรมเนียมที่ผูไดรับใบอนุญาตตามขอ 5 วรรคหน่ึงรายใดรายหน่ึงตองชําระ  

มีอัตราขั้นตํ่าปละ 25,000 บาท และสูงสุดไมเกินปละ 10,000,000 บาท 

  ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตมีการระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยทุกประเภท 

ตามขอ 5 วรรคหน่ึงตลอดปปฏิทิน ใหผูไดรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมขั้นตํ่าตามวรรคหน่ึง 

โดยไมตองชําระคาธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจอีก 

ขอ 74   ใหผูไดรับใบอนุญาตประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยชําระ

คาธรรมเนียมตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(1)  การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยสําหรับบริษัทหลักทรัพย 

ที่เปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพย ใหชําระในอัตรารอยละ 0.001 โดยคํานวณจากมลูคาการซื้อขาย

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย ไมวาการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวจะเปนการซื้อขายเพื่อบัญชีลูกคา

หรือเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพยเอง หักดวยรายการดังน้ี 

(ก)  มูลคาการซื้อขายที่เกิดจากรายการซื้อขายหลักทรัพยของผูไดรับใบอนุญาต 

ประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ที่มิไดเปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพย 

(ข)  มูลคาการซื้อขายตราสารแหงหน้ี 

  (2)  การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย สําหรับบริษัทหลักทรัพย 

ที่มิไดเปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพย ใหชําระในอัตรารอยละ 0.001 โดยคํานวณจากมูลคาการซื้อขาย

หลักทรัพยที่ทํารายการซื้อขายหลักทรัพยผานบริษัทหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพย   

ไมวาการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวจะเปนการซื้อขายเพื่อบัญชีลูกคาหรือเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพยเอง

หักดวยมูลคาการซื้อขายตราสารแหงหน้ี   

                                                           
1 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 13/2560  เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
4 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 14/2561  เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต  

(ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
4 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 14/2561  เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต  

(ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
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(3)  การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยในศูนยซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ สําหรับ

บริษัทหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของศูนยซื้อขายหลักทรัพยดังกลาว ใหชําระในอัตรารอยละ 0.001  

โดยคํานวณจากมลูคาการซือ้ขายหลักทรัพยในศูนยซื้อขายหลักทรัพยน้ัน ไมวาการซื้อขายหลักทรัพย

ดังกลาวจะเปนการซื้อขายเพื่อบัญชีลูกคาหรือเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพยเอง หักดวยรายการดังน้ี 

(ก)  มูลคาการซื้อขายที่เกิดจากรายการซื้อขายหลักทรัพยของผูประกอบกิจการ 

เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่มิไดเปนสมาชิกของศูนยซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศดังกลาว 

          (ข)  มูลคาการซื้อขายตราสารแหงหน้ี 

  (4)  การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยในศูนยซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ สําหรับ

บริษัทหลักทรัพยที่มิไดเปนสมาชิกของศูนยซื้อขายหลักทรัพยดังกลาว ใหชําระในอัตรารอยละ 0.001  

โดยคํานวณจากมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยที่ทํารายการซื้อขายหลักทรัพยผานผูประกอบกิจการเปน

นายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของศูนยซื้อขายหลักทรัพยน้ัน ไมวาการซื้อขายหลักทรัพย

ดังกลาวจะเปนการซื้อขายเพื่อบัญชีลูกคาหรือเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพยเอง หักดวยมูลคาการซื้อขาย 

ตราสารแหงหน้ี   

  (5)  การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยนอกตลาดหลักทรัพยและศูนยซื้อขายหลักทรัพย

ตางประเทศ ใหชําระในอัตรารอยละ 1 โดยคํานวณจากรายไดคาธรรมเนียมที่ไดรับจากการเปนนายหนา

ซื้อขายหลักทรัพยดังกลาว แตไมรวมถึงหนวยลงทุนและตราสารแหงหน้ี  

ขอ 8   ใหผูไดรับใบอนุญาตประเภทการคาหลักทรัพยชําระคาธรรมเนียมในอัตรา 

รอยละ 1 โดยคํานวณจากกําไรสุทธิ (net capital gain) ที่เกิดจากการคาหลักทรัพยประเภทตราสารแหงหน้ี 

ขอ 9   ใหผูไดรับใบอนุญาตประเภทการจัดจําหนายหลักทรัพย ชําระคาธรรมเนียม 

ในอัตรารอยละ 1 โดยคํานวณจากรายไดคาธรรมเนียมที่ไดรับจากการจัดจําหนายหลักทรัพย 

แตไมรวมถึงหนวยลงทุน 

ขอ 10   ใหผูไดรับใบอนุญาตประเภทการจัดการกองทุนรวม ชาํระคาธรรมเนียม 

ตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(1)1  คาธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนรวม ใหชําระตามหลักเกณฑดังน้ี 

(ก)  ใหชําระในอัตรารอยละ 0.001 ซึ่งคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

ภายใตการบริหารจัดการในรอบปปฏิทิน โดยนํามูลคาทรัพยสินสุทธิภายใตการบริหารจัดการ  

ณ สิ้นวันทําการสุดทายของแตละเดือนมาถัวเฉลี่ย  

                                                           
1 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 13/2560  เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
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(ข)  ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประเภทการจัดการกองทุนรวมจัดการลงทุน 

เพื่อเปนทรัพยสนิของกองทุนรวมโดยนําเงินไปลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืน

ที่ตนเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ ใหชําระในอัตรารอยละ 0.001 ซึ่งคํานวณจากมูลคาทรัพยสิน

สุทธิภายใตการบริหารจัดการในรอบปปฏิทิน โดยนํามูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดภายใตการบริหารจัดการ  

หักดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิที่เกิดจากการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนที่ตนเปน

ผูรับผิดชอบในการดําเนินการ  ทั้งน้ี มูลคาทรัพยสินสุทธิดังกลาว ใหคํานวณ ณ สิ้นวันทําการสุดทาย

ของแตละเดือนแบบถัวเฉลี่ย  

(2)  คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียนกองทุนรวม ใหชําระในอัตรารอยละ 1  

โดยคํานวณจากรายไดคาธรรมเนียมการเปนนายทะเบยีนกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนเอง 

(3)  คาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ใหชําระในอัตรารอยละ 1  

โดยคํานวณจากรายไดคาธรรมเนียมที่ผูไดรับใบอนุญาตเรียกเก็บจากการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

หักดวยรายการอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

       (ก)  คาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่จายใหบริษัทหลักทรัพยอ่ืน 

ที่เปนตัวแทน  

       (ข)  คาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ยอมใหบริษัทหลักทรัพยอ่ืน 

ที่เปนตัวแทนหักไว 

ขอ 11   ใหผูไดรับใบอนุญาตประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคลชําระคาธรรมเนียม

ตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(1)  คาธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนสวนบุคคล ใหชําระในอัตรารอยละ 0.001  

ซึ่งคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิภายใตการบริหารจัดการในรอบปปฏิทิน โดยนํามูลคาทรัพยสินสุทธิ

ภายใตการบริหารจัดการ ณ สิ้นวันทําการสุดทายของแตละเดือนมาถัวเฉลี่ย  

(2)  คาธรรมเนียมการทําหนาที่เปนนายทะเบยีนของกองทุนสํารองเลี้ยงชพี 

ใหชําระในอัตรารอยละ 1 โดยคํานวณจากรายไดคาธรรมเนียมการทําหนาที่เปนนายทะเบียนของ 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใตการจัดการของตนเอง 

ขอ 124   ในการประกอบกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยนอกตลาดหลักทรัพย 

หรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ การคาหลักทรัพย หรือการจัดจําหนายหลักทรัพย สําหรับ

หลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน ใหชําระคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 0.001 โดยคํานวณจากมูลคาขาย 

หนวยลงทุนทุกประเภทที่จําหนาย ซึง่รวมถึงมูลคาขายหนวยลงทุนควบคูกรมธรรม (Unit Linked) และ

                                                           
4 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 14/2561  เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต  

(ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
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มูลคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง (switching in) แตไมรวมถึงการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

อัตโนมัติไปยังกองทุนรวมตลาดเงินตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 

ขอ 13   ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

การคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพย เปนธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย 

เฉพาะจัดต้ังขึ้น และขอจํากัดขอบเขตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยของตนไวเฉพาะหลักทรัพยอันเปน

ตราสารแหงหน้ี ใหผูไดรับใบอนุญาตไดรับยกเวนหลักเกณฑคาธรรมเนียมขั้นตํ่าตามขอ 6 สําหรับ 

การประกอบธุรกิจหลักทรัพยดังกลาว และคาธรรมเนียมตามขอ 7 ขอ 8 และขอ 9 แตตองชําระ

คาธรรมเนียมตามหลักเกณฑดังตอไปน้ีแทน 

(1)  การคาหลักทรัพยที่จํากัดขอบเขตเฉพาะหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหน้ี 

ใหชําระคาธรรมเนียมคงทีป่ละ 1,000,000 บาท 

(2)  การจัดจําหนายหลักทรัพยที่จํากัดขอบเขตเฉพาะหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหน้ี 

ใหชําระคาธรรมเนียมคงทีป่ละ 1,000,000 บาท 

ขอ 14   ใหผูไดรับใบอนุญาตประเภทดังตอไปน้ี ชําระอัตราคาธรรมเนียมคงที ่

ตามที่กําหนดดังน้ี 

(1)  การคาหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหน้ี  ปละ 1,000,000 บาท 

(2)  การจัดจําหนายหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหน้ี ปละ 1,000,000 บาท 

(3)  การใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย   ปละ 500,000 บาท 

(4)  การเปนนายหนาระหวางผูคาหลักทรัพย  ปละ 50,000 บาท 

(5)  การจัดการเงินรวมลงทุน    ปละ 50,000 บาท 

(6)  การใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพย  ปละ 50,000 บาท 

(7)  การเปนที่ปรึกษาการลงทุน    ปละ 25,000 บาท 

(8)1  การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย 

          หรือการจัดจําหนายหลักทรัพย ที่ผูไดรับใบอนุญาตได 

          แจงความประสงคและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ 

          กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑชั่วคราวในการประกอบ 

          ธุรกิจสําหรับผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยและผูประกอบ 

          ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาบางประเภท  ปละ 25,000 บาท 

                                                           
1 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 13/2560  เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
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ในกรณีที่ระยะเวลาจนถึงสิ้นปปฏิทิน สําหรับปแรกที่เร่ิมประกอบกิจการเหลือนอยกวา  

6 เดือน ใหผูไดรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมเพียงรอยละ 50 ของคาธรรมเนียมที่กาํหนดไว 

ตามวรรคหน่ึง 

ขอ 15   ใหผูไดรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจตอสํานักงาน  

โดยใหแบงชําระเปน 2 งวดดังน้ี 

(1)  งวดแรก ใหชําระคาธรรมเนียมขั้นตํ่าตามขอ 6 ภายในวันที่ 31 มกราคมของปน้ัน  

เวนแตในปแรกของการเร่ิมประกอบกิจการ ใหผูไดรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมขั้นตํ่าในวันที่เร่ิม

ประกอบกิจการ 

(2)  งวดที่สอง ใหชําระคาธรรมเนียมสวนที่เกินกวาคาธรรมเนียมตาม (1) ภายในวันที่  

31 มกราคมของปถัดไป 

ในกรณีที่มีการเลิกประกอบกิจการหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ใหชําระคาธรรมเนียม 

สวนที่ยังไมไดชําระหรือยังคงคางอยูภายใน 30 วันนับแตวันที่รัฐมนตรีอนุญาตใหเลิกประกอบกิจการ 

หรือวันที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แลวแตกรณี 

ขอ 163   ใหผูไดรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมคงที่ตอสํานักงานเปนรายป 

ตามปปฏิทินภายในวันที่ 31 มกราคมของปน้ัน  เวนแตในกรณีดังตอไปน้ี 

  (1)  ผูไดรับใบอนุญาตที่เร่ิมประกอบกิจการเปนปแรก ใหชําระคาธรรมเนียมในวันที่

เร่ิมประกอบกิจการ 

  (2)  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอ 19/1 ที่ไดชําระคาธรรมเนียมขั้นตํ่าตอสํานักงาน 

ไวกอนแลว ใหดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอดังกลาวแทน 

ขอ 171   ในการยื่นชําระคาธรรมเนียมตามขอ 15 ขอ 16 และขอ 19/1 ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตจัดทําและยื่นรายละเอียดรายงานการชําระคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ไดรับ

ใบอนุญาตตอสํานักงานตามแบบและวิธีการที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน 

 

 

                                                           
3 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 30/2560  เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต  

(ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561) 
1 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 13/2560  เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
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ขอ 18   ใหบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยตาม

กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539)  ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

พ.ศ. 2535  และบริษัทหลักทรัพยดังกลาวไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ/น/ย. 47/2546  เร่ือง การกําหนดคาธรรมเนียม

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต ลงวันที ่30 ธันวาคม พ.ศ. 2546  และประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ/ข/ด/น. 16/2553  เร่ือง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบ

กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553  ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมตามประกาศน้ี 

ต้ังแตป พ.ศ. 2560  จนถงึปที่สาํนักงานไมสามารถนําคาธรรมเนียมใบอนุญาตทีบ่ริษัทหลักทรัพยได

ชําระไวมาหักทอนดวยคาธรรมเนียมการประกอบกิจการในอัตราปละ 5,000,000 บาทหรือตามจํานวน

เงินคาธรรมเนียมการประกอบกิจการที่คํานวณไดตามหลักเกณฑในประกาศน้ี แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 

  ขอ 19   บรรดาคาธรรมเนียมที่ผูไดรับใบอนุญาตตองชําระตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ/ข/ด/น. 16/2553  เร่ือง การกําหนดคาธรรมเนียม 

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553  หากยังไมไดชําระหรือ 

ยังคงคางอยู ใหผูไดรับใบอนุญาตชําระใหเสร็จสิ้นตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่กําหนดไวตาม 

ประกาศดังกลาวจนกวาจะชําระแลวเสร็จ 

  ขอ 19/13   ใหผูไดรับใบอนุญาตตามขอ 5 วรรคหน่ึง (1) (2) หรือ (3) ที่ไดแจง 

ความประสงคและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑชั่วคราวใน 

การประกอบธุรกิจสําหรับผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยและผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

บางประเภท คํานวณและชําระคาธรรมเนียมตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

  (1)  การคํานวณและชําระคาธรรมเนียมสําหรับรอบป พ.ศ. 2560  ใหผูไดรับ 

ใบอนุญาตดังกลาวนําผลรวมของคาธรรมเนียมตาม (ก) และ (ข) มาหักออกจากคาธรรมเนียมขัน้ตํ่า 

ที่ไดชําระตอสํานักงานไวกอนแลว และชําระคาธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือขอรับคืนคาธรรมเนียมภายใน

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 

         (ก)  คาธรรมเนียมคงที่ตามอัตราที่กําหนดในขอ 14 วรรคหน่ึง (8) 

         (ข)  คาธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจนอกเหนือจากชวงระยะเวลาที่ตองปฏิบัติ

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑชัว่คราวในการประกอบธุรกิจสําหรับ 

ผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยและผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาบางประเภท 

 

                                                           
3 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 30/2560  เรือ่ง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต  

(ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561) 
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  (2)  การคํานวณและชําระคาธรรมเนียมสําหรับรอบป พ.ศ. 2561  เปนตนไป  

ใหผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวนําคาธรรมเนียมคงที่ตามอัตราที่กําหนดไวใน (1) (ก) หรือคาธรรมเนียม 

ที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจที่คํานวณไดตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน (1) (ข) แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา  

มาหักออกจากคาธรรมเนียมที่ไดชําระตอสํานักงานไวกอนแลว และชําระคาธรรมเนียมเพิม่เติมภายใน

วันที่ 31 มกราคมของปถัดไป 

ขอ 20   ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560  เปนตนไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559   

 

 

 

 (นายวรวิทย  จําปรัตน) 

 ประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 


	(2)  การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ที่มิได้เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ ให้ชำระในอัตราร้อยละ 0.001 โดยคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักท...
	(4)  การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่มิได้เป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ให้ชำระในอัตราร้อยละ 0.001  โดยคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้ประก...
	ข้อ 168F(   ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมคงที่ต่อสำนักงานเป็นรายปี ตามปีปฏิทินภายในวันที่ 31 มกราคมของปีนั้น  เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
	(1)  ผู้ได้รับใบอนุญาตที่เริ่มประกอบกิจการเป็นปีแรก ให้ชำระค่าธรรมเนียมในวันที่เริ่มประกอบกิจการ
	(2)  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ 19/1 ที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อสำนักงาน ไว้ก่อนแล้ว ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อดังกล่าวแทน
	ข้อ 19/110F(   ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง (1) (2) หรือ (3) ที่ได้แจ้ง ความประสงค์และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ชั่วคราวใน การประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บาง...
	(1)  การคำนวณและชำระค่าธรรมเนียมสำหรับรอบปี พ.ศ. 2560  ให้ผู้ได้รับ ใบอนุญาตดังกล่าวนำผลรวมของค่าธรรมเนียมตาม (ก) และ (ข) มาหักออกจากค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ที่ได้ชำระต่อสำนักงานไว้ก่อนแล้ว และชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือขอรับคืนค่าธรรมเนียมภายในวันที่...
	(ก)  ค่าธรรมเนียมคงที่ตามอัตราที่กำหนดในข้อ 14 วรรคหนึ่ง (8)          (ข)  ค่าธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจนอกเหนือจากช่วงระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ชั่วคราวในการประกอบธุรกิจสำหรับ ผู้ประกอบธุรกิจหล...
	(2)  การคำนวณและชำระค่าธรรมเนียมสำหรับรอบปี พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวนำค่าธรรมเนียมคงที่ตามอัตราที่กำหนดไว้ใน (1) (ก) หรือค่าธรรมเนียม ที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน (1) (ข) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่...

