ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กม. 24/2562
เรื่ อง การกําหนดค่าธรรมเนี ยมการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาต
(ฉบับประมวล)
_______________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14(2) แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 9(2) แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 10/2559
เรื่ อง การกําหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
(2) ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 13/2560
เรื่ อง การกําหนดค่าธรรมเนี ยมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุ ญาต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(3) ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 19/2560
เรื่ อง การกําหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
24 เมษายน พ.ศ. 2560
(4) ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 30/2560
เรื่ อง การกําหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 4) ลงวันที่
14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
(5) ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 14/2561
เรื่ อง การกําหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 5) ลงวันที่
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
(6) ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 11/2559
เรื่ อง การกําหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสําหรับผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
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(7) ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 31/2560
เรื่ อง การกําหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสําหรับผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ผูไ้ ด้รับใบอนุญาต” หมายความว่า
(1) ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงผูไ้ ด้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังนี้
(ก) กิจการการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
(ข) การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนซึ่งเป็ นคนต่างด้าว
(2) ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็ นตัวแทน
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(3) ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตการให้บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาตการให้บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
ประกอบการเป็ นสํานักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริ การเป็ นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริ การเกี่ยวกับตลาดทุน
“ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาต
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“หน่วยลงทุน” หมายความว่า
(1) หน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) ตราสารหรื อหลักฐานซึ่งแสดงสิ ทธิของผูถ้ ือในฐานะเจ้าของหรื อผูร้ ับประโยชน์
ตามโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ไม่วา่ โครงการจัดการลงทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรู ปบริ ษทั ทรัสต์ หรื อรู ปอื่นใด
ข้อ 3 ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมต่อสํานักงานตามประเภทกิจการ
ที่ได้รับใบอนุ ญาต โดยให้ชาํ ระตามอัตราค่าธรรมเนียมคงที่หรื อตามอัตราค่าธรรมเนี ยมที่ข้ ึนกับ
ปริ มาณธุ รกิจ แล้วแต่กรณี ตามที่กาํ หนดในประกาศนี้
ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ชาํ ระค่าธรรมเนียมเฉพาะใบอนุญาตที่เริ่ มประกอบกิจการแล้ว
โดยหากผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหลายประเภทกิจการ ให้ชาํ ระค่าธรรมเนียมของทุกประเภท
กิจการรวมกัน
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ข้อ 4 ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตประเภทดังต่อไปนี้ ชําระอัตราค่าธรรมเนียมคงที่
(1) การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
ปี ละ 500,000 บาท
(2) การเป็ นนายหน้าระหว่างผูค้ า้ หลักทรัพย์
ปี ละ 50,000 บาท
(3) การจัดการเงินร่ วมลงทุน
ปี ละ 50,000 บาท
(4) การให้บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ปี ละ 50,000 บาท
(5) การเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน
ปี ละ 25,000 บาท
ในกรณีที่ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตมีการประกอบกิจการไม่เต็มปี ปฏิทิน ให้ชาํ ระค่าธรรมเนียม
คงที่ตามสัดส่ วนจํานวนเดือนที่มีการประกอบธุรกิจ (monthly pro-rate)
ข้อ 5 ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตประเภทดังต่อไปนี้ ชําระค่าธรรมเนียมที่ข้ นึ กับปริ มาณธุ รกิจ
ตามอัตราที่กาํ หนดไว้สาํ หรับแต่ละประเภทกิจการ
(1) การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์
(2) การค้าหลักทรัพย์
(3) การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
(4) การจัดการกองทุนรวม
(5) การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
(6) การเป็ นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ข้อ 6 1 ค่าธรรมเนียมที่ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตรายใดรายหนึ่งต้องชําระตามประกาศนี้
เมื่อนับรวมกันแล้วต้องไม่ต่าํ กว่าปี ละ 50,000 บาท และไม่สูงกว่าปี ละ 10 ล้านบาท เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตมีการประกอบธุรกิจประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน
เพียงประเภทเดียว ให้ชาํ ระค่าธรรมเนียมปี ละ 25,000 บาท
(2) ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตตามข้อ 5(6) ให้ชาํ ระค่าธรรมเนียมการเป็ นตัวแทนซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างหากโดยต้องไม่ต่าํ กว่าปี ละ 50,000 บาท และไม่สูงกว่าปี ละ 1 ล้านบาท
ข้อ 6/1 1 ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตมีการระงับการประกอบธุ รกิจทุกประเภท
ตลอดปี ปฏิทิน ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตชําระเฉพาะค่าธรรมเนียมขั้นตํ่าตามที่กาํ หนดในข้อ 6
1

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กม. 25/2563 เรื่ อง การกําหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รบั ใบอนุญาต
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)
1
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กม. 25/2563 เรื่ อง การกําหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รบั ใบอนุญาต
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)
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ข้อ 7 ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตประเภทการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ชาํ ระค่าธรรมเนียม
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ค่าธรรมเนี ยมการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้ชาํ ระในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยให้
คํานวณตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) กรณี ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตเป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ ให้คาํ นวณจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยหักด้วยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
ที่มาจากผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประเภทการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ ที่มิได้เป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
หรื อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (sub-broker) แล้วแต่กรณี
(ข) กรณี ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตมิได้เป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ ให้คาํ นวณจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้ทาํ รายการผ่านผูไ้ ด้รับใบอนุญาตที่เป็ นสมาชิก
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี
(2) ค่าธรรมเนียมการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้ชาํ ระในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้
ไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้นบั รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์
เพื่อบัญชีของลูกค้าและเพื่อบัญชีของผูไ้ ด้รับใบอนุญาต
ข้อ 8 ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตประเภทการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาด
หลักทรัพย์หรื อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ การค้าหลักทรัพย์ หรื อการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ สําหรับ
หลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน ชําระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการขายหน่วยลงทุน
แต่ไม่รวมถึงการขายหน่วยลงทุนจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนรวมตลาดเงิน
ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณี ท่ีผไู ้ ด้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง แต่งตั้งผูไ้ ด้รับใบอนุญาตรายอื่นเป็ นตัวแทน
ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้คาํ นวณมูลค่าการขายหน่วยลงทุนของผูไ้ ด้รับใบอนุญาตโดยหักด้วยมูลค่า
การขายหน่วยลงทุนของตัวแทน
ข้อ 9 ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตประเภทการค้าหลักทรัพย์ชาํ ระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้

(1) ค่าธรรมเนียมการเป็ นผูค้ า้ หลักทรัพย์ที่มิใช่ตราสารแห่ งหนี้หรื อหน่วยลงทุน
ให้ชาํ ระในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการค้าหลักทรัพย์ที่มิใช่ตราสารแห่งหนี้หรื อหน่วยลงทุน
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(2)1 ค่าธรรมเนียมการเป็ นผูค้ า้ หลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี้ ให้ชาํ ระในอัตรา
ตามมูลค่าการค้าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี้ดงั นี้
(ก) ตํ่ากว่า 30,000 ล้านบาท
ปี ละ 50,000 บาท
(ข) ตั้งแต่ 30,000 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 100,000 ล้านบาท ปี ละ 200,000 บาท
(ค) ตั้งแต่ 100,000 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 200,000 ล้านบาท ปี ละ 500,000 บาท
(ง) ตั้งแต่ 200,000 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 300,000 ล้านบาท ปี ละ 1,000,000 บาท
(จ) ตั้งแต่ 300,000 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 1 ล้านล้านบาท ปี ละ 2,000,000 บาท
(ฉ) ตั้งแต่ 1 ล้านล้านบาทขึ้นไป
ปี ละ 3,000,000 บาท
ข้อ 10 ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตประเภทการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ชาํ ระค่าธรรมเนียม
ในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
ที่เป็ นหน่วยลงทุน
ข้อ 11 ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตประเภทการจัดการกองทุนรวมชําระค่าธรรมเนียม
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการกองทุนรวม ให้ชาํ ระตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ให้ชาํ ระในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิภายใต้การบริ หาร
จัดการในรอบปี ปฏิทิน โดยนํามูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิภายใต้การบริ หารจัดการ ณ สิ้นวันทําการสุ ดท้าย
ของแต่ละเดือนมาถัวเฉลี่ย
(ข) ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตประเภทการจัดการกองทุนรวมจัดการลงทุน
เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมโดยนําเงินไปลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น
ที่ตนเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินการ ให้ชาํ ระในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิภายใต้
การบริ หารจัดการในรอบปี ปฏิทิน โดยนํามูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิท้งั หมดภายใต้การบริ หารจัดการ หักด้วย
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ที่เกิดจากการลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่ตนเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการดําเนิ นการ ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิดงั กล่าว ให้คาํ นวณ ณ สิ้นวันทําการสุ ดท้าย
ของแต่ละเดือนแบบถัวเฉลี่ย
กรณี ที่ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นวันทําการสุ ดท้ายของเดือน
ให้ใช้ขอ้ มูลมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิตามที่มีการประกาศในรอบปี ปฏิทินมาถัวเฉลี่ยตามจํานวนครั้งที่มี
การประกาศ
1

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กม. 25/2563 เรื่ อง การกําหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต

(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)
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(2) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ให้ชาํ ระในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่า
การขายหน่วยลงทุนที่ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตเป็ นผูด้ าํ เนินการเอง โดยไม่รวมถึงการขายหน่วยลงทุนจาก
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนรวมตลาดเงินตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
ข้อ 12 ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตประเภทการจัดการกองทุนส่ วนบุคคลชําระค่าธรรมเนี ยม
การบริ หารจัดการกองทุนส่ วนบุคคลในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิภายใต้การบริ หาร
จัดการในรอบปี ปฏิทิน โดยนํามูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิภายใต้การบริ หารจัดการ ณ สิ้นวันทําการสุ ดท้าย
ของแต่ละเดือนมาถัวเฉลี่ย
กรณี ที่ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ณ สิ้นวันทําการสุ ดท้ายของเดือน
ให้ใช้ขอ้ มูลมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ณ วันสุ ดท้ายของแต่ละเดือนมาถัวเฉลี่ย
ข้อ 13 ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตประเภทการเป็ นตัวแทนซื้ อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ชําระค่าธรรมเนียมในอัตราสัญญาละ 10 สตางค์ โดยคํานวณจากจํานวนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผไู ้ ด้รับ
ใบอนุญาตให้บริ การในศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ในกรณี ที่เป็ นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
อ้างอิงราคาหุน้ รายตัว (single stock futures) ที่มีราคาไม่เกิน 100 บาท ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตชําระ
ค่าธรรมเนียมในอัตราสัญญาละ 1 สตางค์
ทั้งนี้ การคํานวณค่าธรรมเนียมจากจํานวนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่งนั้น
ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าหรื อตัวแปรเกี่ยวกับสิ นค้าเกษตร
ข้อ 14 ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 31 มกราคมของปี ถัดไป
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการเลิกประกอบกิจการหรื อถูกเพิกถอนใบอนุญาต ให้ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมส่ วนที่
ยังไม่ได้ชาํ ระหรื อยังคงค้างอยูภ่ ายใน 30 วันนับแต่วนั ที่รัฐมนตรี หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต
ให้เลิกประกอบกิจการ หรื อวันที่รัฐมนตรี หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
ข้อ 15 ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตจัดทําและยืน่ รายละเอียดรายงานการชําระค่าธรรมเนียม
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตต่อสํานักงานตามแบบและวิธีการที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน
รายงานการชําระค่าธรรมเนียมและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่ง ต้องมี
การลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจลงนามของผูไ้ ด้รับใบอนุญาต
ข้อ 16 ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และบริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าวได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามประกาศ
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ย. 47/2546 เรื่ อง การกําหนดค่าธรรมเนียม
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/ข/ด/น. 16/2553 เรื่ อง การกําหนดค่าธรรมเนี ยมการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 10/2559 เรื่ อง การกําหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาต ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประกาศนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563
จนถึงปี ที่สาํ นักงานไม่สามารถนําค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่บริ ษทั หลักทรัพย์ได้ชาํ ระไว้มาหักทอน
ด้วยค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการในอัตราปี ละ 5,000,000 บาทหรื อตามจํานวนเงินค่าธรรมเนียม
การประกอบกิจการที่คาํ นวณได้ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า
ข้อ 17 ค่าธรรมเนียมที่ข้ ึนกับปริ มาณธุ รกิจที่ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตต้องชําระตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 10/2559 เรื่ อง การกําหนดค่าธรรมเนียม
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 11/2559 เรื่ อง การกําหนดค่าธรรมเนียมการประกอบ
ธุ รกิจสําหรับผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หากยังไม่ได้
ชําระหรื อยังคงค้างอยู่ ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตชําระให้เสร็ จสิ้นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กาํ หนดไว้
ตามประกาศดังกล่าวจนกว่าจะชําระแล้วเสร็ จ
ข้อ 18 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(นายวรวิทย์ จําปี รัตน์)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

