
 

 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 
 
 ๑.   ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  คำขอละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 

   ๒.๑  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก  สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวง ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้ 

 
ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ 
ผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่  
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ใบละ 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ 
ผู้ย่ืนคำขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่  

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  เปน็ต้นไป ใบละ 

(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ใช่กรณีตาม (๒) ถึง (๑๖) - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน 
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน 
ส่วนบุคคลอยู่แล้ว 

- ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน 
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ 
กองทุนรวมอยู่แล้ว 

- ๑๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน 
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ใบอนุญาต 
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค หรือใบอนุญาต 
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว 

- ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาต 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ 
ผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่  
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ใบละ 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ 
ผู้ย่ืนคำขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่  

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นต้นไป ใบละ 
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(๕) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน 
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ 
อันเป็นตราสารแห่งหนี้ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็น 
ตราสารแห่งหนี้อยู่แล้ว 

- 

 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๖) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน 
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลอยู่แล้ว 

- ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๗) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน 
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน 
ส่วนบุคคล และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข อยู่แล้ว 

- 
 

๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๘) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน 
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ 
อันเป็นตราสารแห่งหนี้ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสาร 
แห่งหนี้ และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลอยู่แล้ว 

- 
 

๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๙) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน 
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม 
และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข อยู่แล้ว 
 
 
 

- 
 

๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 
ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ 
ผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่  
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ใบละ 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ 
ผู้ย่ืนคำขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่  

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นต้นไป ใบละ 



- ๓ - 
 

 

 

(๑๐) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน 
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ 
อันเป็นตราสารแห่งหนี้ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสาร 
แห่งหนี้ และการจัดการกองทุนรวมอยู่แล้ว 

- 

 

๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน 
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข และใบอนุญาต 
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค อยู่แล้ว 

- ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน 
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
แบบ ข อยู่แล้ว 

- 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน 
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ 
อันเป็นตราสารแห่งหนี้ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสาร 
แห่งหนี้ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค อยู่แล้ว 

- 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาต 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ 
ผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่  
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ใบละ 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ 
ผู้ย่ืนคำขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่  

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  เปน็ต้นไป ใบละ 

(๑๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน 
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ 
อันเป็นตราสารแห่งหนี้ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็น 
ตราสารแห่งหนี้ การจัดการกองทุนรวม และการจัดการกองทุน 
ส่วนบุคคลอยู่แล้ว 

- 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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(๑๕) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน 
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า 
ซื้อขายหลักทรัพย์ และ 

  

 (๑๕.๑) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้า
หลักทรัพย์อยู่แล้ว 

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 (๑๕.๒) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์อยู่แล้ว 

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 (๑๕.๓) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้า
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ และการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์อยู่แล้ว 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 (๑๕.๔) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้า
หลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อยู่แล้ว  

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
  

 
ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ 
ผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่  
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ใบละ 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ 
ผู้ย่ืนคำขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่  

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นต้นไป ใบละ 

 (๑๕.๕) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้า 
หลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคลอยู่แล้ว 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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 (๑๕.๖) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้า 
หลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการจัดการ 
กองทุนรวมอยู่แล้ว 

๕๐๐,๐๐๐ บาท ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 (๑๕.๗) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้า
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 
และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค อยู่แล้ว 

๕๐๐,๐๐๐ บาท ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 (๑๕.๘) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้า
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 
การจัดการกองทุนรวมและการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
อยู่แล้ว 

๕๐๐,๐๐๐ บาท ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 

 
ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ 
ผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่  
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ใบละ 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ 
ผู้ย่ืนคำขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่  

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  เปน็ต้นไป ใบละ 
 (๑๕.๙) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้า

หลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และใบอนุญาต 
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค อยู่แล้ว 

ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 (๑๕.๑๐) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้า
หลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุน
รวมและการจัดการกองทุนส่วนบุคคลอยู่แล้ว 

ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม 

(๑๖) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาต 
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก อยู่แล้ว 

ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม 
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   ๒.๒  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข  สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ ๕ ของกฎกระทรวง ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้  

 
ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ 
ผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่  
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ใบละ 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ 
ผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่  
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ใบละ 

(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ใช่กรณีตาม (๒) (๓) หรือ (๔)  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน 

มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ 
อันเป็นตราสารแห่งหนี้ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็น 
ตราสารแห่งหนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว 

๕๐๐,๐๐๐ บาท ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน 
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ 
อันเป็นตราสารแห่งหนี้ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็น 
ตราสารแห่งหนี้อยู่แล้ว 

ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 

ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 

(๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์แบบ ข อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว 

ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 

ไม่มีค่าธรรมเนียม 
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   ๒.๓  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ค  สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ ๖ ของกฎกระทรวง ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้       

 
ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ 
ผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่  
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ใบละ 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ 
ผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่  
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ใบละ 

(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ใช่กรณีตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน 

มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน 
ส่วนบุคคลอยู่แล้ว 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน 
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ 
กองทุนรวมอยู่แล้ว 

๕๐๐,๐๐๐ บาท ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน 
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลอยู่แล้ว 

ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม 

(๕) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาต 
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์แบบ ค อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว 

ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม 
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๒.๔  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง  สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ ๗ ของกฎกระทรวง ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้       

 
ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ 
ผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่  
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ใบละ 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ 
ผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่  
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ใบละ 

(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ใช่กรณีตาม (๒) ๓๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐ บาท 
(๒) 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์แบบ ค อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว 

ไม่มีคา่ธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม 

   ๒.๔/๑  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ  สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ ๗/๑ ของกฎกระทรวง ให้เป็นไปตามอัตรา 
ดังต่อไปนี้       

 

ผู้ขอรับใบอนุญาต 
 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ใช่กรณีตาม (๒) ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน 
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก หรือใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว 

ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 

๒.๕  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ ๘ ของกฎกระทรวง  
ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้       
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ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ 
ผู้ย่ืนคำขอรับใบอนุญาตก่อน 

วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ใบละ 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ 
ผู้ย่ืนคำขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่  

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  ใบละ 

(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ใช่กรณีตาม (๒) ๓๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐ บาท 
(๒) 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
แบบ ข  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค  
หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
อยู่แล้ว 

- ไม่มีค่าธรรมเนียม 
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   ๒.๖  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตท่ีเป็นนิติบุคคลตามข้อ ๙  
ของกฎกระทรวง ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้       

 
ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ 
ผู้ย่ืนคำขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่  
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ใบละ 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ 
ผู้ย่ืนคำขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่  

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  ใบละ 

(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ใช่กรณีตาม (๒) ๓๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐ บาท 
(๒) 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
แบบ ข หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ อย่างใดอย่าง
หนึ่งอยู่แล้ว 

- ไม่มีค่าธรรมเนียม 
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๒.๗  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่ เป็นนิติบุคคลตามข้อ ๑๐ ของกฎกระทรวง  
ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้       

 
ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ 
ผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่  
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ใบละ 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับ 
ผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่  
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ใบละ 

(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ใช่กรณีตาม (๒) ๓๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐ บาท 
(๒) 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมีใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์แบบ ค อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว 

ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม 

               ๒.๘  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ ๑๐/๑ ของกฎกระทรวง 
ให้เป็นไปตามอัตรา ดังต่อไปนี้   

 

ผู้ขอรับใบอนุญาต 
 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ใช่กรณีตาม (๒) ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน 
มี ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์แบบ ค หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว 

ไม่มีค่าธรรมเนียม 
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๓.  ในกรณีที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันมากกว่าหนึ่งราย ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หลายใบอนุญาตมาในคราวเดียวกัน ให้คำนวณ                    
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่กำหนดใน ๒. ในแต่ละกรณีดังนี้ 

      ๓.๑  กรณีที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก และขอรับใบอนุญาตแบบอื่นตามกฎกระทรวงนี้มาในคราวเดียวกัน  ทั้งนี้ 
ไม่ว่าจะขอรับใบอนุญาตแบบละหนึ่งใบหรือหลายใบ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวร่วมกันชำระค่าธรรมเนียมเฉพาะใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ตามอัตราที่กำหนดใน 
๒.๑ เพียงหนึ่งใบ 
            ๓.๒  กรณีที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค หรือใบอนุญาตประกอบ                 
ธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ โดยขอหลายแบบในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะขอรับใบอนุญาตแบบละหนึ่งใบหรือหลายใบ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวร่วมกันชำระค่าธรรมเนียมเฉพาะ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบที่ขอ โดยชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ตามอัตราที่กำหนดใน ๒.๒ เพียงหนึ่งใบ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์แบบ ค ตามอัตราที่กำหนดใน ๒.๓ เพียงหนึ่งใบ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ ตามอัตราที่กำหนดใน ๒.๔/๑ เพียงหนึ่งใบ  
       ๓.๓  กรณีที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์แบบ ค หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ แบบหนึ่งแบบใดโดยขอหลายใบในคราวเดียวกัน ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวร่วมกันชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ตามอัตราที่กำหนดใน ๒.๑ หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ตามอัตราที่กำหนดใน ๒.๒ หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค 
ตามอัตราที่กำหนดใน ๒.๓ หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ ตามอัตราที่กำหนดใน ๒.๔/๑ แล้วแต่กรณี เพียงหนึ่งใบ  

      ๓.๔  กรณีที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข และขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษา
การลงทุน หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ในคราวเดียวกัน ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวร่วมกันชำระค่าธรรมเนียมเฉพาะใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข ตามอัตราที่กำหนดใน ๒.๒ เพียงหนึ่งใบ  

      ๓.๕  กรณีที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค และขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษา
การลงทุน หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน ในคราวเดียวกัน ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวร่วมกันชำระค่าธรรมเนียมเฉพาะใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ตามอัตราที่กำหนดใน ๒.๓ เพียงหนึ่งใบ   

  ๓.๖  กรณีที่นิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ และขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 
การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ในคราวเดียวกัน ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวร่วมกัน 
ชำระค่าธรรมเนียมเฉพาะใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ ตามอัตราที่กำหนดใน ๒.๔/๑  เพียงหนึ่งใบ 


