
 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กม. 24/2562 
เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ 

ตามท่ีไดรั้บใบอนุญาต 
(ฉบบัประมวล) 

_______________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14(2) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และมาตรา 9(2) แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิก 
(1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กม. 10/2559   

เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาต ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
(2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กม. 13/2560   

เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาต (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี   
20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   

(3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กม. 19/2560   
เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาต (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี  
24 เมษายน พ.ศ. 2560   

(4)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กม. 30/2560   
เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาต (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี  
14 ธนัวาคม พ.ศ. 2560   

(5)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กม. 14/2561   
เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาต (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี  
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

(6)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กม. 11/2559  
เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
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(7)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กม. 31/2560  
เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
“ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต”  หมายความวา่    
(1)  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ แต่ไม่รวมถึงผูไ้ดรั้บใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทดงัน้ี 
      (ก)  กิจการการยมืและให้ยมืหลกัทรัพย ์
      (ข)  การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว 
(2)  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นตวัแทน

ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(3)  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ แต่ไม่รวมถึงผูไ้ดรั้บ

ใบอนุญาตการใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
ประกอบการเป็นส านกัหกับญัชีหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และการใหบ้ริการเป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพย ์ตามโครงการทดสอบและพฒันานวตักรรมเพื่อสนบัสนุนการใหบ้ริการเก่ียวกบัตลาดทุน 

“ค่าธรรมเนียม”  หมายความวา่   ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีไดรั้บ
ใบอนุญาต 

“ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  “หน่วยลงทุน”  หมายความว่า    
  (1)  หน่วยลงทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
  (2)  ตราสารหรือหลกัฐานซ่ึงแสดงสิทธิของผูถื้อในฐานะเจา้ของหรือผูรั้บประโยชน์
ตามโครงการจดัการลงทุน (collective investment scheme) ท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  
ไม่วา่โครงการจดัการลงทุนดงักล่าวจะจดัตั้งในรูปบริษทั ทรัสต ์หรือรูปอ่ืนใด 

ขอ้ 3   ให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมต่อส านกังานตามประเภทกิจการ 
ท่ีไดรั้บใบอนุญาต  โดยให้ช าระตามอตัราค่าธรรมเนียมคงท่ีหรือตามอตัราค่าธรรมเนียมท่ีขึ้นกบั
ปริมาณธุรกิจ แลว้แต่กรณี ตามท่ีก าหนดในประกาศน้ี  

ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตมีหนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียมเฉพาะใบอนุญาตท่ีเร่ิมประกอบกิจการแลว้
โดยหากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการหลายประเภทกิจการ  ใหช้ าระค่าธรรมเนียมของทุกประเภท
กิจการรวมกนั 
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ขอ้ 4   ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประเภทดงัตอ่ไปน้ี  ช าระอตัราค่าธรรมเนียมคงท่ี 
(1)  การใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์   ปีละ 500,000 บาท 
(2)  การเป็นนายหนา้ระหวา่งผูค้า้หลกัทรัพย ์  ปีละ 50,000 บาท 
(3)  การจดัการเงินร่วมลงทุน    ปีละ 50,000 บาท 
(4)  การใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์  ปีละ 50,000 บาท  
(5)  การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน    ปีละ 25,000 บาท 
ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตมีการประกอบกิจการไม่เตม็ปีปฏิทินในปีท่ีเร่ิมประกอบ

กิจการ ใหช้ าระค่าธรรมเนียมคงท่ีตามสัดส่วนจ านวนเดือนท่ีมีการประกอบธุรกิจ (monthly pro-rate) 

ขอ้ 5   ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประเภทดงัต่อไปน้ี  ช าระค่าธรรมเนียมท่ีขึ้นกบัปริมาณธุรกิจ 
ตามอตัราท่ีก าหนดไวส้ าหรับแต่ละประเภทกิจการ  

(1)  การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์  
(2)  การคา้หลกัทรัพย ์
(3)  การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
(4)  การจดัการกองทุนรวม 
(5)  การจดัการกองทุนส่วนบุคคล   
(6)  การเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

  ขอ้ 6   ค่าธรรมเนียมท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตรายใดรายหน่ึงตอ้งช าระตามประกาศน้ี  
เม่ือนบัรวมกนัแลว้ตอ้งไม่ต ่ากวา่ปีละ 50,000 บาท และไมสู่งกวา่ปีละ 10 ลา้นบาท  เวน้แต่กรณี
ดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตมีการประกอบธุรกิจประเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 
เพยีงประเภทเดียว ใหช้ าระค่าธรรมเนียมปีละ 25,000 บาท 
  (2)  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตามขอ้ 5(6) ใหช้ าระค่าธรรมเนียมการเป็นตวัแทนซ้ือขาย
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ต่างหากโดยตอ้งไม่ต ่ากวา่ปีละ 50,000 บาท และไม่สูงกวา่ปีละ 1 ลา้นบาท 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 35/2565  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีไดร้ับใบอนุญาต  
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2566) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 25/2563  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีไดร้ับใบอนุญาต  
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 
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  ขอ้ 6/1   ให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตท่ีแจง้หยุดประกอบกิจการโดยชอบตามหลกัเกณฑ์ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมตามขอ้ 4 หรือขอ้ 5 แลว้แต่กรณี ส าหรับประเภทกิจการท่ีแจง้หยดุ
ไวต้ั้งแต่ก่อนเร่ิมตน้ปีปฏิทินและไม่มีการประกอบกิจการนั้นตลอดปีปฏิทินท่ีตอ้งช าระค่าธรรมเนียม   
ทั้งน้ี เม่ือนับรวมค่าธรรมเนียมท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตดงักล่าวตอ้งช าระในปีปฏิทินนั้น ตอ้งไม่ต ่ากว่า
ค่าธรรมเนียมขั้นต ่าตามท่ีก าหนดในขอ้ 6 
  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตแจ้งหยุดการประกอบกิจการทุกประเภทโดยชอบตาม
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งตั้งแต่ก่อนเร่ิมตน้ปีปฏิทินท่ีตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและไม่มีการประกอบกิจการนั้น
ตลอดปีปฏิทินดงักล่าวหรือถูกระงบัการประกอบกิจการทุกประเภทตลอดปีปฏิทิน ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาต
ช าระเฉพาะค่าธรรมเนียมขั้นต ่าตามท่ีก าหนดในขอ้ 6 

ขอ้ 7   ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยช์ าระค่าธรรมเนียม
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ค่าธรรมเนียมการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์หรือ 
ตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ  ใหช้ าระในอตัราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยให้
ค  านวณตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก)  กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ  ใหค้  านวณจากมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยหกัดว้ยมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
ท่ีมาจากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ท่ีมิไดเ้ป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์
หรือตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ (sub-broker) แลว้แต่กรณี 

(ข)  กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตมิไดเ้ป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ  ใหค้  านวณจากมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ไดท้ ารายการผา่นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตท่ีเป็นสมาชิก
ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ แลว้แต่กรณี 
  (2)  ค่าธรรมเนียมการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยน์อกตลาดหลกัทรัพย ์หรือ 
ตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ  ใหช้ าระในอตัราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี  
ไม่รวมถึงการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน  

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง  ให้นบัรวมทั้งการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
เพื่อบญัชีของลูกคา้และเพื่อบญัชีของผูไ้ดรั้บใบอนุญาต 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 35/2565  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีไดร้ับใบอนุญาต  
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2566) 
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ขอ้ 8   ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยน์อกตลาด
หลกัทรัพยห์รือตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ การคา้หลกัทรัพย ์หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ส าหรับ
หลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน  ช าระค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการขายหน่วยลงทุน  
แต่ไม่รวมถึงการขายหน่วยลงทุนจากการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมติัไปยงักองทุนรวมตลาดเงิน
ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม  

ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง แต่งตั้งผูไ้ดรั้บใบอนุญาตรายอ่ืนเป็นตวัแทน
ในการซ้ือขายหน่วยลงทุน  ใหค้  านวณมูลค่าการขายหน่วยลงทุนของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตโดยหกัดว้ยมูลค่า
การขายหน่วยลงทุนของตวัแทน 

ขอ้ 9   ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประเภทการคา้หลกัทรัพยช์ าระค่าธรรมเนียมตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ค่าธรรมเนียมการเป็นผูค้า้หลกัทรัพยท่ี์มิใช่ตราสารแห่งหน้ีหรือหน่วยลงทุน  
ใหช้ าระในอตัราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการคา้หลกัทรัพยท่ี์มิใช่ตราสารแห่งหน้ีหรือหน่วยลงทุน 
  (2)  ค่าธรรมเนียมการเป็นผูค้า้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี ใหช้ าระในอตัรา
ตามมูลค่าการคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ีดงัน้ี 

          (ก)  ต ่ากวา่ 30,000 ลา้นบาท     ปีละ    50,000 บาท 

          (ข)  ตั้งแต่ 30,000 ลา้นบาท แต่ไม่ถึง 100,000 ลา้นบาท  ปีละ   200,000 บาท 

          (ค)  ตั้งแต่ 100,000 ลา้นบาท แต่ไม่ถึง 200,000 ลา้นบาท  ปีละ   500,000 บาท 

          (ง)   ตั้งแต่ 200,000 ลา้นบาท แต่ไม่ถึง 300,000 ลา้นบาท  ปีละ 1,000,000 บาท 

          (จ)  ตั้งแต่ 300,000 ลา้นบาท แต่ไม่ถึง 1 ลา้นลา้นบาท  ปีละ 2,000,000 บาท 

          (ฉ)  ตั้งแต่ 1 ลา้นลา้นบาทขึ้นไป    ปีละ 3,000,000 บาท 

ขอ้ 10   ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยช์ าระค่าธรรมเนียม 
ในอตัราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
ท่ีเป็นหน่วยลงทุน  

 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 25/2563  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีไดร้ับใบอนุญาต  

(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 
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ขอ้ 11   ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประเภทการจดัการกองทุนรวมช าระค่าธรรมเนียม 
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการกองทุนรวม  ใหช้ าระตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
(ก)  ใหช้ าระในอตัราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิภายใตก้ารบริหาร

จดัการในรอบปีปฏิทิน โดยน ามูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิภายใตก้ารบริหารจดัการ ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ย
ของแต่ละเดือนมาถวัเฉล่ีย  

(ข)  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประเภทการจดัการกองทุนรวมจดัการลงทุน 
เพือ่เป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมโดยน าเงินไปลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืน 
ท่ีตนเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการ  ใหช้ าระในอตัราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิภายใต้
การบริหารจดัการในรอบปีปฏิทิน โดยน ามูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการ หกัดว้ย
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิท่ีเกิดจากการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีตนเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการ  ทั้งน้ี มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดงักล่าว ใหค้  านวณ ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ย
ของแต่ละเดือนแบบถวัเฉล่ีย  

กรณีท่ีไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของเดือน 
ใหใ้ชข้อ้มูลมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิตามท่ีมีการประกาศในรอบปีปฏิทินมาถวัเฉล่ียตามจ านวนคร้ังท่ีมี 
การประกาศ 

(2)  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  ใหช้ าระในอตัราร้อยละ 0.001 ของมูลค่า 
การขายหน่วยลงทุนท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูด้  าเนินการเอง โดยไม่รวมถึงการขายหน่วยลงทุนจาก 
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมติัไปยงักองทุนรวมตลาดเงินตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม  

ขอ้ 12   ให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคลช าระค่าธรรมเนียม 
การบริหารจดัการกองทุนส่วนบุคคลในอตัราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิภายใตก้ารบริหาร
จดัการในรอบปีปฏิทิน โดยน ามูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิภายใตก้ารบริหารจดัการ ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ย 
ของแต่ละเดือนมาถวัเฉล่ีย 
  กรณีท่ีไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของเดือน  
ใหใ้ชข้อ้มูลมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัสุดทา้ยของแต่ละเดือนมาถวัเฉล่ีย 
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ขอ้ 13   ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประเภทการเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
ช าระค่าธรรมเนียมในอตัราสัญญาละ 10 สตางค ์โดยค านวณจากจ านวนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตใหบ้ริการในศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ี
อา้งอิงราคาหุน้รายตวั (single stock futures) ท่ีมีราคาไม่เกิน 100 บาท  ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตช าระ
ค่าธรรมเนียมในอตัราสัญญาละ 1 สตางค ์ 

ทั้งน้ี การค านวณค่าธรรมเนียมจากจ านวนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามวรรคหน่ึงนั้น  
ไม่รวมถึงสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีสินคา้หรือตวัแปรเก่ียวกบัสินคา้เกษตร  

ขอ้ 14   ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมภายในวนัท่ี 31 มกราคมของปีถดัไป 
ทั้งน้ี ในกรณีที่มีการเลิกประกอบกิจการหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ช าระค่าธรรมเนียมส่วนที่ 
ยงัไม่ไดช้ าระหรือยงัคงคา้งอยูภ่ายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 
ใหเ้ลิกประกอบกิจการ หรือวนัท่ีรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนใบอนุญาต แลว้แต่กรณี 

ขอ้ 15   ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตจดัท าและยืน่รายละเอียดรายงานการช าระค่าธรรมเนียม
การประกอบกิจการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาตต่อส านกังานตามแบบและวิธีการท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
ส านกังาน 

รายงานการช าระค่าธรรมเนียมและเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งตามวรรคหน่ึง  ตอ้งมี
การลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อ านาจลงนามของผูไ้ดรั้บใบอนุญาต  

ขอ้ 16   ให้บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์าม
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2539)  ออกตามความในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  และบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวไดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ/น/ย. 47/2546  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียม
การประกอบกิจการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาต ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2546  และประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ/ข/ด/น. 16/2553  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบ
กิจการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาต ลงวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2553  และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กม. 10/2559  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีไดรั้บ
ใบอนุญาต ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ไดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมตามประกาศน้ี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563  
จนถึงปีท่ีส านกังานไม่สามารถน าค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท่ีบริษทัหลกัทรัพยไ์ดช้ าระไวม้าหกัทอน
ดว้ยค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการในอตัราปีละ 5,000,000 บาทหรือตามจ านวนเงินค่าธรรมเนียม
การประกอบกิจการท่ีค านวณไดต้ามหลกัเกณฑใ์นประกาศน้ี  แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 
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  ขอ้ 17   ค่าธรรมเนียมท่ีขึ้นกบัปริมาณธุรกิจท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งช าระตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กม. 10/2559  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียม
การประกอบกิจการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาต ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  และประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กม. 11/2559  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบ
ธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  หากยงัไม่ได้
ช าระหรือยงัคงคา้งอยู ่ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตช าระใหเ้สร็จส้ินตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามประกาศดงักล่าวจนกวา่จะช าระแลว้เสร็จ 

  ขอ้ 18   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
 
 
 (นายวรวิทย ์ จ าปีรัตน์) 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


