
 
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สบ. 28/2547 

เร่ือง   การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 

___________________ 
 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
 (1)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สบ. 10/2541 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  

และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2541 
 (2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สบ. 33/2541 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  

และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 
 (3)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สบ. 48/2541 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2541 
 (4)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สบ. 8/2542 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2542 
 (5)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สบ. 5/2543 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2543 
 (6)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี สบ. 9/2543 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2543 
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 (7)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สบ. 24/2543 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2543 
 (8)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สบ. 38/2543 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2543  
 (9)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สบ. 42/2543 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 10)  ลงวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2543 
 (10)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สบ. 45/2543 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 11)  ลงวนัท่ี 13 กนัยายน พ.ศ. 2543 

(11)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สบ. 52/2543 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 12)  ลงวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2543 

(12)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี สบ. 58/2543 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 13)  ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 
 (13)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สบ. 61/2543 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 14)  ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 

(14)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สบ. 68/2543 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 15)  ลงวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2543 

(15)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สบ. 15/2544 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 16)  ลงวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2544 

(16) ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สบ. 30/2544 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 17)  ลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 

(17) ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สบ. 44/2544 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 18)  ลงวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2544 
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(18) ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี สบ. 50/2544 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 19)  ลงวนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2544 

(19) ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สบ. 4/2545 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 20)  ลงวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2545 

(20) ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สบ. 13/2545 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 21)  ลงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2545 

(21) ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สบ. 48/2545 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 22)  ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2545 

(22) ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สบ. 56/2546 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 23)  ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2546 

(23) ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี สบ. 2/2547 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 24)  ลงวนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2547 

(24) ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สบ. 26/2547 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 25)  ลงวนัท่ี  22 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

  ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
  “ส านกังาน”  หมายความวา่   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

หมวด 1 
การออกหลกัทรัพยแ์ละการเสนอขายหลกัทรัพย ์

 

  ขอ้ 4   ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยช์ าระค่าธรรมเนียมเม่ือมีการยืน่แบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวต้ามประกาศน้ี เวน้แต่ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์
ท่ีเป็น 
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  (1)  บริษทัท่ีออกหุ้นเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีมีอายไุม่เกิน 
สองเดือนนบัแต่วนัท่ีออกซ่ึงระบุไวใ้นใบส าคญัแสดงสิทธินั้น และไดเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุน้นั้นใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์งักล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น ใหไ้ดรั้บ 
ยกเวน้ไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามขอ้ 5(1) 
  (2)  บริษทัท่ีออกหุ้นเพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ 
วิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุน 
ท่ีโอนสิทธิได ้และการอนุญาต ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามขอ้ 5(1) 

(3)  บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศให้แก่กรรมการ 
หรือพนกังานของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยในประเทศไทย   ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม 
ตามขอ้ 5(2) 
  (4)  บริษทัท่ีเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเสนอขายใบแสดงสิทธิ 
ในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยโดยบริษทัยอ่ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามขอ้ 5 

(5)  บริษทัท่ีเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเสนอขายใบแสดงสิทธิ 
ในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามขอ้ 5(2) 

  ขอ้ 5  การช าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย  ์
ใหเ้ป็นดงัน้ี 
  (1)  ค่าธรรมเนียมคร้ังแรก ช าระเม่ือยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
หลกัทรัพยต์่อส านกังาน 

(2)  ค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 
ช าระเพิ่มเติมอีกภายในวนัท่ี 30 เมษายน ของทุกปี  โดยใหเ้ร่ิมในปีถดัจากปีท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูล 

การเสนอขายหลกัทรัพยมี์ผลใชบ้งัคบั จนกวา่หนา้ท่ีของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยใ์นการจดัท าและ 
ส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามมาตรา 56 จะส้ินสุดลง 

ขอ้ 6   ค่าธรรมเนียมคร้ังแรกตามขอ้ 5(1) ใหค้ิดในอตัราดงัน้ี  
(1) กรณีเสนอขายหุน้ ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.08 ของมูลค่าของหุน้ทั้งหมดท่ีเสนอ

ขาย 
ในการค านวณมูลค่าของหุน้ท่ีเสนอขาย ใหใ้ชร้าคาเสนอขายหุน้เป็นฐาน 

ในการคิดค่าธรรมเนียม 
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(2) กรณีเสนอขายหุน้กู ้ใหค้ิดในอตัราดงัน้ี 
(ก) หุน้กูท่ี้ออกโดยบริษทัท่ีมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย หรือท่ีออกโดยนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.02  

ของมูลค่าของหุ้นกูท้ ั้งหมดท่ีเสนอขาย 
(ข) หุน้กูท่ี้ออกโดยบริษทัอ่ืนนอกจาก (ก) ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.04  

ของมูลค่าหุน้กูท้ ั้งหมดท่ีเสนอขาย 
ในการค านวณมูลค่าของหุน้กูท่ี้เสนอขาย ใหใ้ชร้าคาเสนอขายหุน้กูเ้ป็นฐาน 

ในการคิดค่าธรรมเนียม 
(3) กรณีเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้น ตัว๋เงินระยะสั้น หรือพนัธบตัรท่ีมีก าหนดเวลา 

ไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวนั ใหค้ิดในอตัรา 10,000 บาท ตามเง่ือนไขดงัน้ี 
(ก) กรณีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายเป็นโครงการ ใหถื้ออตัราดงักล่าวเป็น 

ค่าธรรมเนียมรายโครงการ 
(ข) กรณีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายเป็นรายปี ใหถื้ออตัราดงักล่าวเป็น 

ค่าธรรมเนียมรายปี 
(ค) กรณีอ่ืนนอกจาก (ก) หรือ (ข) ใหค้ิดค่าธรรมเนียมเป็นรายคร้ัง 

(4) กรณีเสนอขายพนัธบตัร ให้คิดในอตัราร้อยละ 0.02 ของมูลค่าของพนัธบตัร 
ทั้งหมดท่ีเสนอขาย 

ในการค านวณมูลค่าของพนัธบตัรท่ีเสนอขาย ใหใ้ชร้าคาเสนอขายพนัธบตัร 
เป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม 

(5) กรณีเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.04 ของมูลค่าหุน้กู ้
แปลงสภาพทั้งหมดท่ีเสนอขาย 

ในการค านวณมูลค่าของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขาย ให้ใชร้าคาเสนอขายหุน้กู ้
แปลงสภาพเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม 

(6) กรณีเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
(ก) หากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้มีอายไุม่เกินหน่ึงปี ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 

0.08 ของมูลค่าของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ทั้งหมดท่ีเสนอขายรวมกบัมูลค่าของหุน้ทั้งหมด 

ท่ีรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีเสนอขาย 
(ข) หากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้มีอายมุากกวา่หน่ึงปี ใหค้ิดในอตัรา 

ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ทั้งหมดท่ีเสนอขายรวมกบัมูลค่าของหุน้
ทั้งหมดท่ีรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีเสนอขาย 

 ในการค านวณมูลค่าของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีเสนอขาย ใหใ้ชร้าคาเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้นั้นเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม และในการค านวณ 
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มูลค่าของหุน้ท่ีรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีเสนอขาย ใหใ้ชร้าคาท่ีจะซ้ือหุน้ตามใบส าคญั 

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้นั้นเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม 
(7) กรณีเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิไดโ้ดยเจา้ของ 

ใบแสดงสิทธิดงักล่าว ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.08 ของมูลค่าของใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ี
โอนสิทธิไดท้ั้งหมดท่ีเสนอขายรวมกบัมูลค่าของหุน้ทั้งหมดท่ีรองรับใบแสดงสิทธิดงักล่าว 

 ในการค านวณมูลค่าของใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิไดท่ี้เสนอขาย 
ใหใ้ชร้าคาเสนอขายใบแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม และในการค านวณมูลค่าของ
หุน้ท่ีรองรับใบแสดงสิทธินั้น ใหใ้ชร้าคาท่ีจะซ้ือหุน้ตามใบแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นฐานในการคิด 

ค่าธรรมเนียม 
(8)  กรณีเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์

และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน ใหค้ิดในอตัรา
ร้อยละ 0.02 ของมูลค่าหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีเสนอขาย  

 ในการค านวณมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย ใหใ้ชร้าคาเสนอขายหลกัทรัพย ์
ดงักล่าวเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม โดยในกรณีท่ีมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้  

มูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายใหร้วมถึงมูลค่าของหุน้ทั้งหมดท่ีรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ี
เสนอขายดว้ย  และในกรณีน้ี การค านวณมูลค่าของหุน้ท่ีรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

ท่ีเสนอขาย ใหใ้ชร้าคาท่ีจะซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้นั้นเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม 
(9)  กรณีเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ใหค้ิดในอตัราดงัน้ี 

(ก) ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในหุน้ประเภทท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออก 
โดยบริษทัอ่ืน และจดัใหมี้การฝากทรัพยสิ์นเตม็จ านวน  

1.  หากมีอายไุม่เกินหน่ึงปี ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.08 ของมูลค่าของใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ในหุน้ทั้งหมดท่ีเสนอขายรวมกบัมูลค่าของหุน้อา้งอิงทั้งหมดท่ีรองรับใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ในหุน้ท่ีเสนอขาย 

2. หากมีอายมุากกวา่หน่ึงปี ให้คิดในอตัราร้อยละ 0.03 ของมูลค่าของ  
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในหุน้ทั้งหมดท่ีเสนอขายรวมกบัมูลค่าของหุน้อา้งอิงทั้งหมดท่ีรองรับ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในหุน้ท่ีเสนอขาย 

การค านวณมูลค่าของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในหุ้นท่ีเสนอขายใหใ้ชร้าคา
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในหุน้นั้นเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม และการค านวณมูลค่า 
ของหุน้อา้งอิง ใหใ้ชร้าคาใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในหุน้นั้นเป็นฐานในการคิด 
ค่าธรรมเนียม 

(ข) ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์อ่ืนนอกจาก (ก) ใหค้ิดในอตัราคร้ังละ  
10,000 บาท 
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(10)  กรณีเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อมกบัการท า 
ค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจดัการ ให้คิด 
ในอตัราร้อยละ 0.02 ของมูลค่าหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีเสนอขาย แต่ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท 
           มูลค่าหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีเสนอขาย ใหห้มายถึงผลคูณของจ านวนดงัต่อไปน้ี 

         (ก)  จ านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย  
(ข)   ราคาปิดในตลาดหลกัทรัพยข์องหลกัทรัพยท่ี์เสนอซ้ือ ณ วนัท่ีแบบแสดง 

รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยมี์ผลใชบ้งัคบั และ  
(ค)  อตัราส่วนของจ านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายต่อจ านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอซ้ือ 

           ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (ข)  ใหใ้ชมู้ลค่าท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ี
อยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ  

(11)   กรณีเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศใหแ้ก่
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัต่างประเทศ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือสาขาของบริษทัดงักล่าว 
ในประเทศไทย ใหค้ิดในอตัราโครงการละ 50,000 บาท   

(12)  กรณีเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเสนอขายใบแสดงสิทธิ 
ในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย  ใหใ้ชอ้ตัราและวิธีการค านวณเดียวกบัท่ีก าหนดไว ้
ส าหรับหลกัทรัพยอ์า้งอิงของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงดงักล่าว  
 ในกรณีท่ีอตัราค่าธรรมเนียมท่ีค านวณไดต้ามวรรคหน่ึง มีจ านวนนอ้ยกวา่ 30,000 

บาท  
ใหค้ิดค่าธรรมเนียมในอตัรา 30,000 บาท เวน้แต่เป็นค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง (3) (9) (ข) หรือ 
(10) 

ขอ้ 7   การค านวณค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยต์ามขอ้ 6 ส าหรับกรณีท่ีมีการก าหนดราคาเสนอขายหลกัทรัพยใ์นลกัษณะดงัต่อไปน้ี ใหเ้ป็น
ดงัน้ี 

(1) ในกรณีท่ีราคาเสนอขายหลกัทรัพยก์ าหนดเป็นช่วงราคา หรือราคาเสนอขาย 
จะไม่เท่ากนัในแต่ละช่วงเวลา ใหค้  านวณมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายโดยใชร้าคาสูงสุดท่ีจะ 
เสนอขาย 

(2) ในกรณีท่ีราคาเสนอขายหลกัทรัพยก์ าหนดเป็นสูตรซ่ึงอา้งอิงกบัขอ้มูลในอนาคต 
ใหค้  านวณมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายจากสูตรดงักล่าวโดยใชข้อ้มูลในวนัก่อนวนัท่ีตอ้งช าระ 
ค่าธรรมเนียมครบถว้นของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้น 

(3) ในกรณีท่ีราคาเสนอขายก าหนดเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ใหค้  านวณมูลค่า 
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ของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์(อตัรา 
ซ้ือตัว๋เงิน) ส าหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดงักล่าว ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ 
ในวนัก่อนวนัท่ีตอ้งช าระค่าธรรมเนียมครบถว้นของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้น 

  ขอ้ 8   การช าระค่าธรรมเนียมตามขอ้ 6 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่อยา่งต่อเน่ืองแบบเป็นโครงการ  
ซ่ึงการเสนอขายดงักล่าวมิใช่การเสนอขายคร้ังแรกของโครงการนั้น  ให้ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยช์ าระ 
ค่าธรรมเนียมทั้งหมดตามท่ีก าหนดในวนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
หลกัทรัพยซ่ึ์งไดร้ะบุรายละเอียดของขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีครบถว้นถูกตอ้งแลว้ 
 (2)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีอ่ืนใดท่ีมิใช่กรณีตาม (1)   

ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยช์ าระค่าธรรมเนียม 30,000 บาท หรือจ านวนอ่ืนส าหรับกรณีท่ีก าหนดอตัรา 
ค่าธรรมเนียมไวต้ ่ากวา่ 30,000 บาท ในวนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
หลกัทรัพย ์ และถา้ยงัมีส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระอีก ใหช้ าระส่วนท่ีเหลือใหค้รบถว้นในวนัท่ีส านกังาน 
ไดรั้บรายละเอียดของขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีครบถว้นถูกตอ้งเก่ียวกบัราคาเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหลกัทรัพยไ์ดล้งลายมือช่ือ 
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยืน่และการยกเวน้การยื่นแบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
 ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
พร้อมกบัการยืน่ค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่และส านกังานไม่อนุญาตใหเ้สนอขาย 
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ หรือมีการขอถอนการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ก่อนวนัท่ีส านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ หรือมีการขอถอน 

การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยก่์อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยจ์ะมีผลใชบ้งัคบั ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยน์ั้นไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลืออีก 

  ขอ้ 9   ค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไปตามขอ้ 5(2) ใหค้ิดในอตัราดงัน้ี 
(1)  ในกรณีบริษทัท่ีมีหนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียมมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยช์ าระค่าธรรมเนียมเป็นรายปีตามส่วน 
ของผูถื้อหุ้นตามงบการเงินประจ างวดการบญัชีล่าสุดท่ียืน่ต่อส านกังาน ในอตัราดงัน้ี 

(ก)  บริษทัท่ีมีส่วนของผูถื้อหุน้ไม่ถึง 500 ลา้นบาท 
 ใหช้ าระค่าธรรมเนียม 50,000  บาท 
(ข)  บริษทัท่ีมีส่วนของผูถื้อหุน้ตั้งแต่ 500 ลา้นบาท 
 แต่ไม่ถึง 1,000 ลา้นบาท  ใหช้ าระค่าธรรมเนียม            100,000  บาท 
(ค)  บริษทัท่ีมีส่วนของผูถื้อหุน้ตั้งแต่ 1,000 ลา้นบาทขึ้นไป 
 ใหช้ าระค่าธรรมเนียม               300,000  บาท 
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  (2)  ในกรณีบริษทัอ่ืนนอกจาก (1) ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยช์ าระค่าธรรมเนียมในอตัรา 
10,000 บาท  
 

ทั้งน้ี  ส านกังานอาจเปล่ียนแปลงอตัราท่ีก าหนดไวน้ี้ได ้ แต่จะไม่เป็นผลให้อตัรา 
ค่าธรรมเนียมท่ีเพิ่มขึ้นเกินกวา่ร้อยละ 15 ทุกรอบระยะเวลาสามปี 

ในรอบปีปฏิทินก่อนการช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง บริษทัตามวรรคหน่ึง (1) 
บริษทัใดไม่เคยถูกด าเนินการเปรียบเทียบความผิดหรือถูกกล่าวโทษโดยส านกังาน เน่ืองจาก 
ไม่สามารถจดัท าและน าส่งงบการเงินหรือรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามท่ี
กฎหมายก าหนด ใหบ้ริษทัดงักล่าวไดรั้บลดหยอ่นค่าธรรมเนียมท่ีตอ้งช าระในปีปัจจุบนัในอตัรา 
ร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมทั้งหมดท่ีตอ้งช าระ 
 

หมวด 2 
การเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ 

 

  ขอ้ 10   ให้ผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยช์ าระค่าธรรมเนียมเม่ือมีการยืน่ค  าเสนอซ้ือ 
หลกัทรัพยต์่อส านกังาน  เวน้แต่เป็นการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อมกบัการ
ท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
  ค่าธรรมเนียมค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์หค้ิดตามมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์เสนอซ้ือตาม 
อตัราดงัน้ี 

(1) หลกัทรัพยท่ี์เสนอซ้ือมีมูลค่าไม่ถึง 10 ลา้นบาท    
ใหช้ าระค่าธรรมเนียม           50,000   บาท 

(2) หลกัทรัพยท่ี์เสนอซ้ือมีมูลค่าตั้งแต่ 10 ลา้นบาท    
แต่ไม่ถึง 100 ลา้นบาท  ให้ช าระค่าธรรมเนียม     100,000   บาท 

(3) หลกัทรัพยท่ี์เสนอซ้ือมีมูลค่าตั้งแต่ 100 ลา้นบาทขึ้นไป             
ใหช้ าระค่าธรรมเนียม                    500,000   บาท 

  ในการค านวณมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์เสนอซ้ือ ใหใ้ชร้าคาเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์คูณดว้ย
จ านวนหลกัทรัพยสู์งสุดท่ีก าหนดไวใ้นค าเสนอซ้ือ 
  ในกรณีท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือแกไ้ขราคาเสนอซ้ือหรือจ านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอซ้ือจนเป็นผล
ใหค้่าธรรมเนียมท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือตอ้งช าระมีอตัราท่ีสูงขึ้นจากอตัราเดิมท่ีไดช้ าระไว ้ใหผู้ท้  าค  าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยช์ าระค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเพิ่มในวนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้มูลในค าเสนอ
ซ้ือหลกัทรัพย ์ 
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  ขอ้ 11   ค่าธรรมเนียมค าขอผอ่นผนัท่ียืน่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ ให้
เป็นไปตามอตัราดงัน้ี 
  (1)  ค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมด 

ของกิจการโดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ  
 กิจการ (whitewash)                                             ค าขอละ    50,000   บาท 

 (2)  ค าขอผ่อนผนัท่ีอยูใ่นอ านาจพิจารณาของ 
คณะอนุกรรมการวินิจฉยัการเขา้ถือหลกัทรัพย  ์
เพื่อครอบง ากิจการ      ค าขอละ    50,000   บาท 

(3) ค าขอผอ่นผนัท่ีอยูใ่นอ านาจพิจารณาของ 
                                  ส านกังาน    ค าขอละ    10,000   บาท 

 

หมวด 3 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์

 

ขอ้ 12   ค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตจดัตั้งส านกังานผูแ้ทนของบริษทัหลกัทรัพย ์
ซ่ึงจดัตั้งและประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ามกฎหมายต่างประเทศ ใหค้ิดในอตัรา 25,000 บาท ต่อ 
หน่ึงส านกังานผูแ้ทน 

  ขอ้ 13   ค าขอขึ้นทะเบียนและค าขอต่ออายกุารขึ้นทะเบียนเป็นเจา้หนา้ท่ีการตลาดตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการขึ้น
ทะเบียนเจา้หนา้ท่ีการตลาด ค าขอละ 1,000 บาท 

ขอ้ 14   ค าขอรับความเห็นชอบเป็นผูท้  าหนา้ท่ีขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือเป็น 

ตวัแทนสนบัสนุนตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูท้  าหนา้ท่ีขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นตวัแทนสนบัสนุน 

ใหผู้ย้ืน่ค  าขอช าระค่าธรรมเนียมในวนัท่ียืน่ค าขอ ตามอตัราดงัน้ี 
 (1)  กรณีผูข้อรับความเห็นชอบเป็นบุคคลธรรมดา  ค าขอละ      300   บาท 
 (2)  กรณีผูข้อรับความเห็นชอบเป็นนิติบุคคล ค าขอละ   5,000  บาท 

(3)  ค าขอออกบตัรประจ าตวัใหม่ เน่ืองจากบตัรหมดอาย ุช ารุด 
       หรือหาย มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลในบตัร ฯลฯ     ค าขอละ     100   บาท 
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  ขอ้ 15   ค าขออนุญาตตั้งผูใ้หค้  าแนะน าตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการอนุญาตใหบ้ริษทัท่ีปรึกษาการลงทุนตั้งผูใ้หค้  าแนะน า  
ค าขอละ 200 บาท 
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 ขอ้ 16  ค  าขอความเห็นชอบเป็นนกัวิเคราะห์การลงทุนในหลกัทรัพยต์ามประกาศ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัใหมี้และการใหค้วาม 
เห็นชอบนกัวิเคราะห์การลงทุนในหลกัทรัพย ์และมาตรฐานการปฏิบติังาน ค าขอละ  200 บาท 

หมวด 4 
การจดัการกองทุนรวม 

 

  ขอ้ 17   ในหมวดน้ี 
  “กองทุนรวม” หมายความวา่   กองทุนรวมปิดและกองทุนรวมเปิด 
  “เงินทุนจดทะเบียน” หมายความวา่   เงินทุนท่ีบริษทัจดัการไดรั้บจากการจ าหน่าย 
หน่วยลงทุนและน ามาจดทะเบียนไวก้บัส านกังาน 
  “เงินทุนโครงการ” หมายความวา่   วงเงินท่ีส านกังานอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุน
รวมซ่ึงระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 

  ขอ้ 18   ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและการยืน่ค าขอต่าง ๆ ของธุรกิจหลกัทรัพย ์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม ใหเ้ป็นไปตามอตัราดงัน้ี 

(1)  ค  าขอจดัตั้งกองทุนรวม          ค  าขอละ   25,000  บาท 
(2)  ค าขอแปรสภาพโครงการลงทุนตามกฎหมาย 
       วา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์
        และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ให้เป็นกองทุนรวม                    ค าขอละ     
1,000  บาท 

  (3)  การจดทะเบียนกองทุนรวม  ใหค้  านวณจาก  
       (ก) จ านวนเงินทุนจดทะเบียนในกรณีท่ีเป็น 
       กองทุนรวมปิด หรือ (ข) จ านวนเงินทุนจดทะเบียน 
       ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเปิดซ่ึงระบุไวใ้นโครงการ 
       จดัการกองทุนรวมวา่จะเสนอขายหน่วยลงทุนเพียง 
       คร้ังเดียว หรือ (ค) จ านวนเงินทุนโครงการในกรณีท่ี 
       เป็นกองทุนรวมเปิดกรณีอ่ืนใดนอกจากกรณีตาม (ข) 
       โดยทุกจ านวนเงิน 100 ลา้นบาทหรือเศษของ 100 ลา้นบาท                         
       ใหค้ิดในอตัรา               1,000  บาท             
       แต่เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน                                     

50,000  บาท 
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(4)   การจดทะเบียนเพิ่มจ านวนเงินทุน  ใหค้  านวณจาก 
       (ก) จ านวนเงินทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึ้นในกรณีท่ีเป็น 
   กองทุนรวมปิด หรือ (ข) จ านวนเงินทุนโครงการท่ีเพิ่มขึ้น 
       ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเปิด หรือ  (ค) ส่วนต่างระหวา่ง 
       จ านวนเงินทุนโครงการและจ านวนเงินทุนจดทะเบียน  
   ในกรณีท่ีเป็นการเปล่ียนจากกองทุนรวมปิดเป็นกองทุน 
       รวมเปิด หรือเปล่ียนจากกองทุนรวมเปิดท่ีเสนอขาย 
       หน่วยลงทุนเพียงคร้ังเดียวเป็นกองทุนรวมเปิดท่ีเสนอขาย 
       หน่วยลงทุนเพิ่มเติมได ้โดยทุกจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท  
       หรือเศษของ 100 ลา้นบาท ใหค้ิดในอตัรา                                            
1,000  บาท                              

                                  แต่เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน                                    

50,000  บาท 
(5)  ค าขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียน 

หรือหลกัฐานการเปล่ียนแปลงการจดทะเบียน                  ฉบบัละ        500  บาท  
(6)   ค าขอตรวจเอกสารของแต่ละกองทุนรวม     ค าขอละ          50  บาท 

 
หมวด 5 

สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์
 

  ขอ้ 19   ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหรือการยืน่ค าขอเก่ียวกบัสมาคมท่ีเก่ียวเน่ือง 
กบัธุรกิจหลกัทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตามอตัราดงัน้ี 

(1)   การจดทะเบียนแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสมาคม 

       ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์ คร้ังละ 500  บาท 
(2)  การจดทะเบียนตั้งหรือเปล่ียนแปลงกรรมการสมาคม 

      ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์  คนละ           500  บาท 
(3)  ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตสมาคมท่ีเก่ียวเน่ือง 
       กบัธุรกิจหลกัทรัพย ์ ฉบบัละ        200  บาท 
(4)  ค าขอใหอ้อกหนงัสือรับรองรายการจดทะเบียน 

       ของสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์ ฉบบัละ        200  บาท 
  (5)  ค าขอตรวจเอกสารของแต่ละสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 
        ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ค าขอละ        50  บาท 
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หมวด 6 
อ่ืน ๆ 

 

 ขอ้ 20   ค าขอรับความเห็นชอบเป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 
ในการใหค้วามเห็นชอบผูรั้บฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล ค าขอละ  35,000  บาท 
 ค าขอต่ออายกุารให้ความเห็นชอบเป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์นตามประกาศดงักล่าว 
ค าขอละ  15,000  บาท 

  ขอ้ 21   ค  าขอความเห็นชอบเป็นสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะการให้ค  าแนะน า 
แก่ประชาชนท่ีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน  
ค าขอละ 500,000 บาท 
  การช าระค่าธรรมเนียมการยืน่ค าขอตามวรรคหน่ึง ใหผู้ย้ื่นค าขอช าระในวนัท่ียืน่ 

ค าขอเป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท  และใหช้ าระส่วนท่ีเหลือเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

 ขอ้ 22   ค  าขอความเห็นชอบเป็นบริษทัจดัอนัดบักองทุนรวมตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการประกอบ 
ธุรกิจการจดัอนัดบักองทุนรวม ค าขอละ 10,000 บาท เวน้แต่ผูย้ืน่ค  าขอเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความ 

เห็นชอบจากส านกังานใหเ้ป็นสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ใหไ้ดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียม 

 ขอ้ 23   ค าขอความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหรือผูป้ระเมิน 

หลกัตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ใหผู้ย้ืน่ค  าขอช าระ 
ค่าธรรมเนียมในวนัท่ียืน่ค  าขอตามอตัราดงัน้ี 
 (1)   ค าขอความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น     ค าขอละ   50,000  บาท 
 (2)   ค าขอความเห็นชอบผูป้ระเมินหลกั            คนละ       10,000  บาท 
         เวน้แต่เป็นค าขอความเห็นชอบผูป้ระเมินหลกั 
          คนท่ี 1 ถึงคนท่ี 4  ใหไ้ดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียม 

ขอ้ 24    ค าขอความเห็นชอบเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินตามประกาศวา่ดว้ยการให้ 
ความเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงิน และขอบเขตการด าเนินงาน ค าขอละ 250,000 บาท โดยใหช้ าระ 
คร้ังแรกในวนัยืน่ค  าขอเป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท และใหช้ าระส่วนท่ีเหลือเป็นจ านวน 200,000 บาท  

ภายในวนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
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ขอ้ 25   ค าขอความเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบ 

ผูส้อบบญัชี ค าขอละ 25,000 บาท โดยใหช้ าระคร้ังแรกในวนัยืน่ค  าขอเป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท  

และใหช้ าระส่วนท่ีเหลือเป็นจ านวนเงิน 20,000 บาท ภายในวนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 

  ขอ้ 26   ค าขอคดัส าเนาหรือขอใหถ้่ายเอกสาร พร้อมทั้งค  ารับรอง หนา้ละ 50 บาท 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ้ 27   ใหก้ารลดอตัราค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามประกาศ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 45/2545  เร่ือง  การลดอตัรา 
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล ลงวนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2545 มีผลใชบ้งัคบัต่อไป  
โดยในกรณีท่ีประกาศดงักล่าวอา้งอิงค่าธรรมเนียมตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 10/2541 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล  
การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2541 ใหถื้อวา่เป็นการอา้งอิงค่า 
ธรรมเนียมประเภทเดียวกนัท่ีก าหนดตามประกาศน้ี โดยอนุโลม 

     ประกาศ   ณ   วนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547                       
  
  
 (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
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