
  

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ที่ กม. 17/2561 

เร่ือง  การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ 

สินทรัพยดิจิทัลตามที่ไดรับใบอนุญาต 

(ฉบับประมวล) 

___________________ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 10(2) แหงพระราชกําหนด 

การประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พ.ศ. 2561  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไวดังตอไปน้ี 

  ขอ 1   ในประกาศน้ี 

“ผูไดรับใบอนุญาต”  หมายความวา   ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย

ดิจิทัลประเภทใดประเภทหน่ึงหรือหลายประเภท ดังตอไปน้ี 

(1)  การเปนศูนยซื้อขายคริปโทเคอรเรนซ ี

(2)  การเปนศูนยซื้อขายโทเคนดิจิทัล 

(3)  การเปนนายหนาซื้อขายคริปโทเคอรเรนซี 

(4)  การเปนนายหนาซื้อขายโทเคนดิจิทัล 

(5)  การเปนผูคาคริปโทเคอรเรนซี 

(6)  การเปนผูคาโทเคนดิจิทัล 

“คาธรรมเนียม”  หมายความวา   คาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

  ขอ 21   ใหผูไดรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ 

ที่กําหนดในประกาศน้ี โดยใหผูไดรับใบอนุญาตมีหนาที่ชําระคาธรรมเนียมเฉพาะเมื่อไดรับอนุญาต 

ใหเร่ิมประกอบธุรกิจแลว 

  ขอ 3   ใหผูไดรับใบอนุญาตประเภทการเปนศูนยซื้อขายคริปโทเคอรเรนซ ี 

หรือการเปนศูนยซื้อขายโทเคนดิจิทัล ชําระคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 0.002 โดยคํานวณจาก 

มูลคาการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพยดิจิทัลในศูนยซื้อขายดังกลาวแตสูงสุดไมเกินปละ 

20,000,000 บาท 

                                                                 
1 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 24/2561  เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลตามท่ี

ไดรับใบอนุญาต (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2561  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
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ในกรณีที่อัตราคาธรรมเนียมที่คํานวณไดตามวรรคหน่ึงมีจํานวนนอยกวา 500,000 

บาท ใหชําระคาธรรมเนียมขั้นตํ่าปละ 500,000 บาท 

  ขอ 4   ใหผูไดรับใบอนุญาตประเภทการเปนนายหนาซื้อขายคริปโทเคอรเรนซ ี 

หรือการเปนนายหนาซื้อขายโทเคนดิจิทัล ชําระคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 0.001 โดยคํานวณจาก

มูลคาการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพยดิจิทัล ไมวาจะเปนการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเพื่อบัญชี

ลูกคาหรือเพื่อบัญชีตนเอง แตสูงสุดไมเกินปละ 10,000,000 บาท 

  ในกรณีที่อัตราคาธรรมเนียมที่คํานวณไดตามวรรคหน่ึงมีจํานวนนอยกวา 250,000 

บาท ใหชาํระคาธรรมเนียมขัน้ตํ่าปละ 250,000 บาท 

ขอ 5   ใหผูไดรับใบอนุญาตประเภทการเปนผูคาคริปโทเคอรเรนซีหรือการเปนผูคา 

โทเคนดิจิทัล ชําระคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1 โดยคํานวณจากกําไร (capital gain) ที่เกิดจาก 

การคาสินทรัพยดิจิทัล แตสูงสุดไมเกินปละ 5,000,000 บาท 

  ในกรณีที่อัตราคาธรรมเนียมที่คํานวณไดตามวรรคหน่ึงมีจํานวนนอยกวา 100,000 

บาท ใหชําระคาธรรมเนียมขั้นตํ่าปละ 100,000 บาท 

  ขอ 61   ใหผูไดรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมตอสํานักงาน ก.ล.ต.โดยใหแบงชําระ

เปน 2 งวด ดังตอไปน้ี 

(1)  งวดแรก ใหชําระคาธรรมเนียมขั้นตํ่าตามประเภทธุรกิจภายในวันที่ 31 มกราคม

ของปน้ัน 

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตมีการประกอบธุรกิจไมเต็มปปฏิทิน ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมขั้นตํ่าในวันที่เร่ิมประกอบกิจการ หรือวันที่กลับมาเร่ิมประกอบกิจการ 

(แลวแตกรณี) โดยชําระคาธรรมเนียมขั้นตํ่าตามวรรคหน่ึงตามสัดสวนจํานวนเดือนที่มีการประกอบ 

ธุรกิจ (monthly pro-rate)  ทั้งน้ี ไมรวมถึงกรณีที่ถูกสํานักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งระงับ

การดําเนินกิจการ  

(2)  งวดที่สอง ใหชําระคาธรรมเนียมสวนที่เกินกวาคาธรรมเนียมตาม (1) ภายในวันที่ 

31 มกราคมของปถัดไป 

ในกรณีที่มีการเลิกประกอบกิจการหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ใหชําระคาธรรมเนียม

สวนที่ยังไมไดชําระหรือยังคงคางอยูภายใน 30 วันนับแตวันที่รัฐมนตรีอนุญาตใหเลิกประกอบกิจการ

หรือวันที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แลวแตกรณี 

                                                                 
1 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 24/2561  เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลตามท่ี

ไดรับใบอนุญาต (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2561  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
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ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตที่ประกอบธุรกิจไมเต็มปปฏิทินมีการชําระคาธรรมเนียม

เกินกวาอัตราที่กําหนดไวในวรรคแรก ใหขอรับคืนคาธรรมเนียมที่ชําระไวเกินน้ันภายในวันที ่ 

31 มกราคมของปถัดไป 

  ขอ 71   ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตมีการประกอบธุรกิจหลายประเภท ใหชําระ

คาธรรมเนียมตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(1)  ใหชาํระคาธรรมเนียมงวดแรกในอัตราคาธรรมเนียมขั้นตํ่าสําหรับการประกอบ

ธุรกิจประเภทใดประเภทหน่ึงที่มีอัตราสูงที่สุด  ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจเร่ิมประกอบธุรกิจแตละ

ประเภทไมพรอมกัน ใหชําระคาธรรมเนียมงวดแรกดังกลาวในอัตราสูงที่สุดตามสัดสวนจํานวนเดือน 

ที่มีการประกอบธุรกิจ (monthly pro-rate) 

(2)  ใหชําระคาธรรมเนียมงวดที่สองตามรายประเภทธุรกิจรวมกัน และนํามาหักออก

จากคาธรรมเนียมขั้นตํ่าที่ไดชําระตอสํานักงาน ก.ล.ต.ไวกอนแลว 

  ขอ 81   ในการยื่นชําระคาธรรมเนียมหรือขอรับคนืคาธรรมเนียมตามขอ 6 ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตจัดทําและยื่นรายละเอียดรายงานการชําระคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ไดรับ

ใบอนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามแบบและที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน ก.ล.ต. 

ขอ 9   เพื่อประโยชนในการคํานวณคาธรรมเนียมรายป ใหผูไดรับใบอนุญาตคํานวณ 

มูลคาการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพยดิจิทัลเปนเงินบาททุกรายการ  

  ขอ 10   ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  เปนตนไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 

 

 

 (นายวรวิทย  จําปรัตน) 

 ประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

                                                                 
1 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 24/2561  เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลตามท่ี

ไดรับใบอนุญาต (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2561  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
1 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 24/2561  เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลตามท่ี

ไดรับใบอนุญาต (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2561  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 


