
 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กม. 31/2563 
เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ 

สินทรัพยดิ์จิทลัตามท่ีไดรั้บใบอนุญาต 
(ฉบบัประมวล) 

___________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 10(2) แห่งพระราชก าหนด 
การประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิก 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กม. 17/2561
เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตามท่ีไดรั้บใบอนุญาต ลงวนัท่ี  
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กม. 24/2561
เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตามท่ีไดรั้บใบอนุญาต (ฉบบัท่ี 2)  
ลงวนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2561 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
“ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต”  หมายความวา่   ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์

ดิจิทลัประเภทใดประเภทหน่ึงหรือหลายประเภท ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การเป็นศูนยซ้ื์อขายคริปโทเคอร์เรนซี 

(2)  การเป็นศูนยซ้ื์อขายโทเคนดิจิทลั 
(3)  การเป็นนายหนา้ซ้ือขายคริปโทเคอร์เรนซี 
(4)  การเป็นนายหนา้ซ้ือขายโทเคนดิจิทลั 
(5)  การเป็นผูค้า้คริปโทเคอร์เรนซี 
(6)  การเป็นผูค้า้โทเคนดิจิทลั 
(7)  การเป็นผูจ้ดัการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซี 
(8)  การเป็นผูจ้ดัการเงินทุนโทเคนดิจิทลั 
(9)  การเป็นท่ีปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซี 
(10)  การเป็นท่ีปรึกษาโทเคนดิจิทลั 
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(11)  การเป็นผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั 
“ค่าธรรมเนียม”  หมายความว่า   ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาต 
“การให้บริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั”  หมายความว่า   การใหบ้ริการลกัษณะใด 

ลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
(1)  การรับฝากหรือเก็บรักษาสินทรัพยดิ์จิทลั หรือ 
(2)  การบริหารจดัการกุญแจเขา้รหสั (cryptographic key) หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีตอ้งเก็บรักษา

เป็นความลบั เพื่อใชอ้นุมติัการโอนหรือการท าธุรกรรมเก่ียวกบัสินทรัพยดิ์จิทลั โดยมีอ านาจเบ็ดเสร็จ 
หรือบางส่วน 

  ขอ้ 3   ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดในประกาศน้ีและมีหนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียมเฉพาะเม่ือไดรั้บอนุญาตใหเ้ร่ิมประกอบธุรกิจแลว้ 

  ขอ้ 4   ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประเภทการเป็นศูนยซ้ื์อขายคริปโทเคอร์เรนซี  
หรือการเป็นศูนยซ้ื์อขายโทเคนดิจิทลั ช าระค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 0.002 โดยค านวณจากมูลค่า
การซ้ือ ขาย หรือแลกเปล่ียนสินทรัพยดิ์จิทลัในศูนยซ้ื์อขายดงักล่าวแต่สูงสุดไม่เกินปีละ 20 ลา้นบาท 

ในกรณีท่ีอตัราค่าธรรมเนียมท่ีค านวณไดต้ามวรรคหน่ึงมีจ านวนนอ้ยกวา่ 500,000 บาท 
ใหช้ าระค่าธรรมเนียมขั้นต ่าปีละ 500,000 บาท 

  ขอ้ 5   ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายคริปโทเคอร์เรนซี  
หรือการเป็นนายหนา้ซ้ือขายโทเคนดิจิทลั ช าระค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 0.001 โดยค านวณจาก
มูลค่าการซ้ือ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพยดิ์จิทลั ไม่วา่จะเป็นการซ้ือ ขาย หรือแลกเปล่ียนเพื่อบญัชี
ลูกคา้หรือเพื่อบญัชีตนเอง แต่สูงสุดไม่เกินปีละ 10 ลา้นบาท 
  ในกรณีท่ีอตัราค่าธรรมเนียมท่ีค านวณไดต้ามวรรคหน่ึงมีจ านวนนอ้ยกวา่ 250,000 บาท 
ให้ช าระค่าธรรมเนียมขั้นต ่าปีละ 250,000 บาท 

ขอ้ 6   ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประเภทการเป็นผูค้า้คริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็นผูค้า้ 
โทเคนดิจิทลั ช าระค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1 โดยค านวณจากก าไร (capital gain) ท่ีเกิดจาก 
การคา้สินทรัพยดิ์จิทลั แต่สูงสุดไม่เกินปีละ 5,000,000 บาท 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 24/2565  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ 
สินทรัพยดิ์จิทลัตามท่ีไดร้ับใบอนุญาต (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2567) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 24/2565  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ 
สินทรัพยดิ์จิทลัตามท่ีไดร้ับใบอนุญาต (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2567) 
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  ในกรณีท่ีอตัราค่าธรรมเนียมท่ีค านวณไดต้ามวรรคหน่ึงมีจ านวนนอ้ยกวา่ 100,000 บาท 
ใหช้ าระค่าธรรมเนียมขั้นต ่าปีละ 100,000 บาท 

  ขอ้ 7   ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประเภทการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซีหรือ 
การเป็นผูจ้ดัการเงินทุนโทเคนดิจิทลั ช าระค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ภายใตก้ารบริหารจดัการในรอบปีปฏิทิน แต่สูงสุดไม่เกินปีละ 10 ลา้นบาท โดยน ามูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ภายใตก้ารบริหารจดัการ ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือนมาถวัเฉล่ีย 
  กรณีท่ีไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของเดือน  
ใหใ้ชข้อ้มูลมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัสุดทา้ยของแต่ละเดือนมาถวัเฉล่ีย 
  ในกรณีท่ีอตัราค่าธรรมเนียมท่ีค านวณไดต้ามวรรคหน่ึงมีจ านวนนอ้ยกว่า 250,000 บาท 
ใหช้ าระค่าธรรมเนียมขั้นต ่าปีละ 250,000 บาท 

  ขอ้ 8   ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประเภทการเป็นท่ีปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็น 
ท่ีปรึกษาโทเคนดิจิทลั ช าระอตัราค่าธรรมเนียมคงท่ีส าหรับการประกอบธุรกิจดงักล่าว ปีละ 25,000 บาท  

  ขอ้ 8/1   ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประเภทการเป็นผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั 
ช าระค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าสินทรัพยดิ์จิทลัสุทธิของลูกคา้ภายใตก้ารใหบ้ริการ
รับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัในรอบปีปฏิทิน แต่สูงสุดไม่เกินปีละ 10 ลา้นบาท โดยน ามูลค่าสินทรัพยดิ์จิทลั
สุทธิของลูกคา้ภายใตก้ารใหบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือนมาถวั
เฉล่ีย 
  ในกรณีท่ีอตัราค่าธรรมเนียมท่ีค านวณไดต้ามวรรคหน่ึงมีจ านวนนอ้ยกวา่ 250,000 
บาท ใหช้ าระค่าธรรมเนียมขั้นต ่าปีละ 250,000 บาท 

ขอ้ 9   ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตมีการประกอบธุรกิจไม่เตม็ปีปฏิทิน ใหก้ารค านวณ
อตัราค่าธรรมเนียมขั้นต ่าตามขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 8/1 หรืออตัราค่าธรรมเนียมคงท่ีตามขอ้ 8  
เป็นไปตามสัดส่วนจ านวนเดือนท่ีมีการประกอบธุรกิจ (monthly pro-rate)  ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกรณีท่ี 
ถูกส านกังาน ก.ล.ต. เพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งระงบัการด าเนินกิจการ 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 24/2565  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ 
สินทรัพยดิ์จิทลัตามท่ีไดร้ับใบอนุญาต (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2567) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 24/2565  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ 
สินทรัพยดิ์จิทลัตามท่ีไดร้ับใบอนุญาต (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2567) 
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  ขอ้ 10   ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑ ์
ดงัต่อไปน้ี   

(1)  ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประเภทการเป็นท่ีปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซีหรือการเป็น 
ท่ีปรึกษาโทเคนดิจิทลัไม่วา่จะประกอบธุรกิจอ่ืนดว้ยหรือไม่ก็ตาม ช าระค่าธรรมเนียมตามขอ้ 8 หรือ
ขอ้ 9 ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายในวนัท่ี 31 มกราคมของปีนั้น  เวน้แต่ในกรณีการเร่ิมประกอบกิจการ
หรือการกลบัมาเร่ิมประกอบกิจการ ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมคงท่ีในวนัท่ีเร่ิมประกอบกิจการ 
หรือวนัท่ีกลบัมาเร่ิมประกอบกิจการ แลว้แต่กรณี 

(2)  ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตตามขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 และขอ้ 8/1 ช าระค่าธรรมเนียม 
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. โดยให้แบ่งช าระเป็น 2 งวด ดงัน้ี 

       (ก)  งวดแรก ใหช้ าระค่าธรรมเนียมขั้นต ่าตามขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 8/1 หรือ
ขอ้ 9 ภายในวนัท่ี 31 มกราคมของปีนั้น เวน้แต่ในกรณีการเร่ิมประกอบกิจการหรือการกลบัมา 
เร่ิมประกอบกิจการ ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมขั้นต ่าในวนัท่ีเร่ิมประกอบกิจการ หรือ
วนัท่ีกลบัมาเร่ิมประกอบกิจการ แลว้แต่กรณี   

ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตามขอ้ 8/1 เร่ิมประกอบกิจการหรือกลบัมา 
เร่ิมประกอบกิจการอยูก่่อนวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2567 ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตดงักล่าวช าระ
ค่าธรรมเนียมขั้นต ่าตามวรรคหน่ึง ในวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2567  

        (ข)  งวดท่ีสอง ใหช้ าระค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเกินกวา่ค่าธรรมเนียมตาม (ก)  
ภายในวนัท่ี 31 มกราคมของปีถดัไป 

  ขอ้ 11   ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตมีการประกอบธุรกิจหลายประเภท ใหช้ าระ
ค่าธรรมเนียมตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีของค่าธรรมเนียมตามขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 หรือ ขอ้ 7 

(1)  ใหช้ าระค่าธรรมเนียมงวดแรกในอตัราค่าธรรมเนียมขั้นต ่าส าหรับการประกอบ
ธุรกิจประเภทใดประเภทหน่ึงท่ีมีอตัราสูงท่ีสุด  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจเร่ิมประกอบธุรกิจ 
แต่ละประเภทไม่พร้อมกนั ใหช้ าระค่าธรรมเนียมงวดแรกในอตัราค่าธรรมเนียมขั้นต ่าท่ีสูงท่ีสุดซ่ึงค านวณ
ตามสัดส่วนจ านวนเดือนท่ีมีการประกอบธุรกิจ (monthly pro-rate)  

(2)  ใหช้ าระค่าธรรมเนียมงวดท่ีสองตามรายประเภทธุรกิจรวมกนั และน ามาหกัออก
จากค่าธรรมเนียมขั้นต ่าท่ีไดช้ าระต่อส านกังาน ก.ล.ต.ไวก่้อนแลว้ 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 24/2565  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ 
สินทรัพยดิ์จิทลัตามท่ีไดร้ับใบอนุญาต (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2567) 



5 

 

ขอ้ 12   ในการค านวณอตัราค่าธรรมเนียมท่ีเป็นไปตามสัดส่วนจ านวนเดือนท่ีมี 
การประกอบธุรกิจ (monthly pro-rate)  หากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจไม่เต็มเดือน ใหค้  านวณอตัรา
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเตม็เดือน 

ขอ้ 13   ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตท่ีประกอบธุรกิจไม่เตม็ปีปฏิทิน มีการช าระ
ค่าธรรมเนียมเกินกวา่อตัราท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ 9 ใหข้อรับคืนค่าธรรมเนียมท่ีช าระไวเ้กินนั้นภายใน
วนัท่ี 31 มกราคมของปีถดัไป 

ขอ้ 14   ในกรณีท่ีมีการเลิกประกอบกิจการหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ใหผู้ไ้ดรั้บ 
ใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมส่วนท่ียงัไม่ไดช้ าระหรือยงัคงคา้งอยูภ่ายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีรัฐมนตรี
อนุญาตใหเ้ลิกประกอบกิจการหรือวนัท่ีรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แลว้แต่กรณี 

  ขอ้ 15   ในการยืน่ช าระค่าธรรมเนียมหรือขอรับคืนค่าธรรมเนียมตามประกาศน้ี  
ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตจดัท าและยื่นรายละเอียดรายงานการช าระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ 
ตามท่ีไดรั้บใบอนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านกังาน ก.ล.ต.  ทั้งน้ี  
ตามแบบและวิธีการท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. 

  ขอ้ 16   เพื่อประโยชน์ในการค านวณค่าธรรมเนียมรายปี ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาต 
ค านวณมูลค่าการซ้ือ ขาย หรือแลกเปล่ียนสินทรัพยดิ์จิทลั รวมทั้งมูลค่าสินทรัพยดิ์จิทลัภายใต ้
การใหบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัเป็นเงินบาททุกรายการ  

  ขอ้ 17   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 (นายพิชิต  อคัราทิตย)์ 
 ประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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