
 

 

 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สบ. 28/2547 
เรื่อง  การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมลู 

การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ 
(ฉบับประมวล) 

___________________ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี ้

  ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  เป็นต้นไป 

  ข้อ 2   ให้ยกเลิก 
  (1)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย ์
ที่ สบ. 10/2541  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2541 
  (2)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 33/2541  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 
  (3)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 48/2541  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน 
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 
  (4)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 8/2542  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 
  (5)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 5/2543  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 
  (6)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 9/2543  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2543 
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  (7)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 24/2543  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2543 
  (8)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 38/2543  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2543 
  (9)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 42/2543  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2543 
  (10)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 45/2543  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2543 
  (11)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 52/2543  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2543 
  (12)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 58/2543  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 
  (13)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 61/2543  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 
  (14)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 68/2543  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2543 
  (15)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 15/2544  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2544 
  (16)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 30/2544  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 
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  (17)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 44/2544  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2544 
  (18)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 50/2544  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2544 
  (19)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 4/2545  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2545 
  (20)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 13/2545  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 21) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 
  (21)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 48/2545  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2545 
  (22)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 56/2546  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
  (23)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 2/2547  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2547 
  (24)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 26/2547  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

  ข้อ 318   ยกเลิก 
 
 
 
 

 
18 ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 6/2552  เรื่อง การกำหนดคา่ธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552) 
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หมวด 1 
การออกหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรพัย ์

__________________ 

  ข้อ 441   ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมเมื่อมกีารยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ทีก่ำหนดไว้ตามประกาศนี้  เว้นแต่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ 
ที่มีลักษณะดังตอ่ไปนี ้
  (1)  เป็นบริษัทที่เสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างองิ 
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษทัย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระ
ค่าธรรมเนียมตามข้อ 5 

(2)  เป็นบริษัทที่ออกหุ้นเพือ่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 
สองเดือนนับแต่วันที่ออกซึ่งระบุไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซือ้หุ้นนัน้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษทัทีอ่อกหลักทรพัย์ดังกล่าวตามสัดส่วนการถอืหุ้น ให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(1) 

(2/1)64  เป็นบริษัทที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปตามประกาศ 
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอก็ซ์เช้นจ์ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(1) 

(3)  เป็นบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งไมม่ีประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามส่วนที่ 2 ของหมวด 2 ของภาค 2 แห่งประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น 
ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(1)   
  (4)65  เป็นบริษัทที่ออกตราสารหนี้หรือศุกกูในลักษณะโครงการทีไ่ด้ยื่นปรับปรุงข้อมูลบริษทั 
ด้วยแบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) แบบ 69-PP-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-
PP-SUPPLEMENT) แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 3 : 69-FD-SUPPLEMENT) แบบ 69-PO-MTN-SUKUK  
 
 

 
41 แก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 43/2559  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 42) ลงวันที่ 12 ตลุาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) 
64 แก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 71/2564  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 65) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565) 
65 แก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 31/2565  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 66) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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(ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT-SUKUK) หรือ แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-
PP-SUPPLEMENT-SUKUK) เฉพาะกรณีการยื่นแบบดังกล่าว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม 
ตามข้อ 5(1) 
  (5)65  เป็นบริษัทที่ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเฉพาะกรณีการยื่นแบบ 69-SN 
(ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(1) แต่ไม่รวมถึง 
กรณีที่บริษัทยื่นแบบเพื่อขอเพิ่มวงเงินการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้ชำระค่าธรรมเนียม 
ตามข้อ 6/2(2) วรรคสอง 
  (5/1)65  เป็นบริษัทที่ออกตราสารหนี้ระยะส้ันในลักษณะโครงการตามข้อ 6/1(1) (ข)  
หรือศุกูกระยะส้ันในลักษณะโครงการตามข้อ 8/1(1) (ข) เฉพาะกรณีการยื่นแบบ 69-PO-MTN  
(ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PO-PRICING) แบบ 69-PP-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PP-PRICING) แบบ 69-FD-MTN 
(ส่วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING) แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PO-PRICING-SUKUK) 
หรือแบบ 69-PP-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PP-PRICING-SUKUK) ที่ได้ยื่นในระหว่างโครงการ 
เพื่อเสนอขายตราสารหนี้ระยะส้ันหรือศุกูกระยะส้ันที่ได้ชำระคา่ธรรมเนียมโครงการแล้ว ให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(1) 

(6)  เป็นบริษัทที่เสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างองิ  
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(2) 
  (7)  เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ที่เสนอขายหน่วยทรัสต์ในการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสังหาริมทรพัย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม 
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรพัย์ตามขอ้ 8/2 วรรคหนึ่ง (1) ในส่วนที่เป็น 
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์ี่แปลงสภาพ  ทั้งนี้ เฉพาะแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ยืน่อย่างช้าภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 

  ข้อ 558   การชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมลู ให้เป็นดังนี้ 
  (1)  ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ให้ชำระ
ตามที่กำหนดในข้อ 8 
 
 

 
65 แก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 31/2565  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 66) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
65 แก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 31/2565  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 66) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
58 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 8/2563  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 59) ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) 
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  (2)  ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีตามอัตราที่กำหนดในข้อ 9  
ให้ชำระภายในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีตลอดระยะเวลาที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว   
โดยให้เริ่มชำระในปีถัดจากปีที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ 

ข้อ 618   ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท 
หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิประเภทต่าง ๆ และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ให้คดิในอัตราดังนี้ 
  (1)45  กรณีเสนอขายหุ้น ให้เป็นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ดังนี้ 
        (ก)  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทต่างประเทศทีม่ีตลาดหลักสำหรับ 
การซื้อขายหุ้นเป็นตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศทีม่ีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ 
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.08 ของมูลคา่หุ้นทั้งหมด 
ที่เสนอขาย 
        (ข)  การเสนอขายหุ้นนอกจากทีก่ำหนดใน (ก) ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราดังนี ้
    1.  แบบที่ยื่นต่อสำนักงานก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  ให้คิดในอัตรา 
ร้อยละ 0.08 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย 
    2.  แบบที่ยื่นต่อสำนักงานต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  ถึงวันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.07 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย  
    3.  แบบที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562  ถึงวันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.06 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย 
    4.  แบบที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป  
ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.05 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย 
        (ค)  การคำนวณมูลค่าของหุ้นที่เสนอขายตาม (ก) และ (ข) ให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
    1.  ใช้ราคาเสนอขายหุ้นเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม 
    2.  ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone 
investor) ก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ยื่นต่อสำนักงานมผีลใช้บังคับ ให้นำมูลค่าหุ้น 
ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone investor) ดังกล่าวรวมเป็นฐานในการคิด
ค่าธรรมเนียมด้วย 
 

 
18 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 6/2552  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552) 
45 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 42/2560  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560) 
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  (2)  กรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
 (ก)  หากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นมีอายุไม่เกินหนึ่งปี ให้คิดในอัตรา 
ร้อยละ 0.08 ของมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายรวมกับมูลค่าของ 
หุ้นทั้งหมดที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่เสนอขาย 
 (ข)  หากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นมีอายุมากกว่าหนึ่งปี ให้คดิในอัตรา 
ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายรวมกับมูลค่าของ 
หุ้นทั้งหมดที่รองรับใบสำคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่เสนอขาย 
 ในการคำนวณมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่เสนอขาย ให้ใช้ 
ราคาเสนอขายใบสำคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม และในการคำนวณ 
มูลค่าของหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่เสนอขาย ให้ใช้ราคาที่จะซื้อหุ้นตามใบสำคัญ 
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม 
 (3)  กรณีเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้โดยเจ้าของ 
ใบแสดงสิทธิดังกล่าว ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.08 ของมูลค่าของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทนุที ่
โอนสิทธิได้ทั้งหมดที่เสนอขายรวมกับมูลค่าของหุ้นทั้งหมดที่รองรับใบแสดงสิทธิดังกล่าว 
 ในการคำนวณมูลค่าของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่เสนอขาย  
ให้ใช้ราคาเสนอขายใบแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม และในการคำนวณมูลค่า 
ของหุ้นที่รองรับใบแสดงสิทธินั้น ให้ใช้ราคาที่จะซื้อหุ้นตามใบแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นฐานในการคิด
ค่าธรรมเนียม 
 (4)32  กรณีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้คิดค่าธรรมเนียมสำหรับ 
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในอัตราดังนี้ 
 (ก)  การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน  
ให้คิดในอัตราดังนี้ 
 1.  ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ 69-DW-full ให้คิดในอัตรา 20,000 บาท  
บวกด้วยอัตรา 10,000 บาทคูณจำนวนรุ่นที่ออกภายใต้แบบดังกล่าว 
 2.  ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ 69-DW-short ให้คิดในอัตรา 10,000 บาท  
คูณจำนวนรุ่นที่ออกภายใต้แบบดังกล่าว 
 (ข)  การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แบบมีทรัพย์สินเป็นประกัน 
เต็มจำนวนหรือมีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน ให้คิดในอัตราครั้งละ 50,000 บาท 
 

 
32 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 24/2556  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 33) ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ตลุาคม พ.ศ. 2556) 
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  (5)  กรณีเสนอขายหลักทรัพยท์ี่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพยท์ี่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์เดิมของบริษทัจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ให้คิดในอัตราร้อยละ  
0.02 ของมูลค่าของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอซื้อ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท 
 มูลค่าของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ ให้หมายถึงผลคณูของจำนวนดังต่อไปนี ้
        (ก)  จำนวนหลักทรัพยท์ี่เสนอซื้อ 
        (ข)  ราคาปิดเฉล่ียถ่วงน้ำหนักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของหลักทรัพย ์
ที่เสนอซื้อในช่วงห้าวันทำการก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ  
ทั้งนี้ ในกรณีหลักทรัพยท์ี่เสนอซื้อไมม่ีราคาซื้อขายในตลาดหลักทรพัย์ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ใช้ 
ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ 
  (6)  กรณีเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงตาม 
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้ใช้อัตราและวิธีการคำนวณเดียวกับที่กำหนดไว้ 
สำหรับหลักทรัพย์อ้างองิของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว 
  ในกรณีที่อัตราค่าธรรมเนียมที่คำนวณได้ตามวรรคหนึ่งมีจำนวนน้อยกว่า 30,000 บาท 
ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในอัตรา 30,000 บาท  เว้นแตม่ีการกำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำไว้เป็นการเฉพาะ
อยู่แล้ว 

  ข้อ 6/165   ค่าธรรมเนียมในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทหุ้นกู้ ตั๋วเงิน หรือพนัธบัตร ให้คิดในอัตราดังต่อไปนี้  เว้นแต่เป็นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีลักษณะตามข้อ 6/2  
  (1)  กรณีการเสนอขายหุ้นกู้ระยะส้ัน ตั๋วเงินระยะส้ัน หรือพันธบัตรที่มีกำหนดเวลา 
ไถ่ถอนไมเ่กินสองรอ้ยเจ็ดสิบวัน ให้คิดในอัตราดงันี ้  
 (ก)  การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง 
   1.  กรณีเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน ให้คิดในอัตรารุ่นละ 20,000 บาท 
   2.  กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเสนอขาย 
ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน แล้วแต่กรณี ให้คิดในอัตรารุ่นละ 30,000 บาท 
   3.  กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาต

กรณีเรง่ด่วน (fast track) ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.005 ของมูลค่าของตราสารที่จะเสนอขายในแต่ละรุ่น 
โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา 30,000 บาท  ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนยีมขัน้สูงสุด 
ในแต่ละรุ่นไมเ่กนิ 100,000 บาท 

 
65 แก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 31/2565  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 66) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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   4.  กรณีเสนอขายตอ่ประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาต
กรณีทั่วไป ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าของตราสารที่จะเสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระ
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา 50,000 บาท  ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่น 
ไม่เกิน 200,000 บาท 
 (ข)  การเสนอขายในลักษณะโครงการ  
   1.  กรณเีสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทนุสถาบัน ให้คิดในอตัรา 100,000 บาทตอ่โครงการ  
   2.  กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเสนอขาย 
ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน แล้วแต่กรณี ให้คิดในอัตรา 150,000 บาท 
ต่อโครงการ  
   3.  กรณีเสนอขายตอ่ประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาต
กรณีเรง่ด่วน (fast track) ให้คิดในอัตรา 200,000 บาทต่อโครงการ  
   4.  กรณีเสนอขายตอ่ประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาต
กรณีทั่วไป ให้คิดในอัตรา 400,000 บาทต่อโครงการ  
  (2)  กรณีเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตร ในกรณีอื่นใดนอกจากกรณีตาม (1)  
ให้คิดในอัตราดังนี้ 
 (ก)  หุ้นกู้หรือพันธบัตรที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ  
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทรวมกัน ให้คิดในอัตรารุ่นละ 50,000 บาท 
 (ข)  หุ้นกู้หรือพันธบัตรที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป  
   1.  กรณีเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาตกรณีเร่งด่วน (fast track)  
ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าของหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่เสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระ
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา 50,000 บาท  ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่น 
ไม่เกิน 500,000 บาท 
   2.  กรณีเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาตกรณีทั่วไป ให้คิดในอัตรา 
ร้อยละ 0.02 ของมูลค่าของหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่เสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 
ของแต่ละรุ่นในอัตรา 50,000 บาท  ทัง้นี ้ให้คิดค่าธรรมเนยีมขัน้สูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกนิ 1,000,000 บาท 
  ในการคำนวณมูลค่าของหุ้นกู้ ตั๋วเงิน หรือพันธบัตรที่เสนอขายตามวรรคหนึ่ง  
ให้ใช้ราคาเสนอขายเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม 

  ข้อ 6/265   ค่าธรรมเนียมในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ประเภทหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือ 
บริษัทประกันภัย และหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรพัย์ ให้คิดในอัตราดังต่อไปนี้ 

 
65 แก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 31/2565  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 66) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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  (1)  การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง 
 (ก)  กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 
ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทรวมกัน ให้คิดในอัตรารุ่นละ 50,000 บาท  
 (ข)  กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ให้คิดในอตัรารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่า
ของหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแต่ละรุน่ในอัตรา 50,000 บาท   
ทั้งนี ้ให้คิดค่าธรรมเนยีมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกนิ 500,000 บาท 
  (2)  การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุันธ์แฝงซึ่งออกโดยสถาบันการเงินในลักษณะโครงการ 
ที่ได้ยื่นแบบ 69-SN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SN-1) ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าของหุ้นกูท้ี่จะเสนอขาย 
ซึ่งระบุในแบบดังกล่าว โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในอัตรา 50,000 บาท ทั้งนี ้ให้คิดค่าธรรมเนยีม 
ขั้นสูงสุดในแต่ละโครงการไมเ่กนิ 500,000 บาท 
 กรณีสถาบันการเงินตาม (2) วรรคหนึ่ง ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบในครั้งก่อน
น้อยกว่า 500,000 บาท  หากสถาบันการเงินดังกล่าวยื่นแบบเพื่อขอเพิ่มวงเงินการเสนอขายหุ้นกู้ 
ที่มีอนุพันธ์แฝงภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ของโครงการเดิม ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเพิ่มเติม 
ตามอัตราที่กำหนดใน (2) วรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไว้แล้วสำหรับโครงการเดิมนั้น  
ให้คิดไม่เกิน 500,000 บาท  

ในการคำนวณมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาเสนอขายเป็นฐาน 
ในการคิดค่าธรรมเนียม 

ข้อ 748   การคำนวณค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ตามข้อ 6 ข้อ 6/1 และข้อ 6/2 สำหรับกรณีที่มกีารกำหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย ์
ในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้เป็นดังนี้ 
 (1)  ในกรณีที่ราคาเสนอขายหลักทรัพย์ กำหนดเป็นช่วงราคา หรือราคาเสนอขาย 
จะไม่เท่ากันในแต่ละชว่งเวลา ให้คำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายโดยใช้ราคาสูงสุดที่จะเสนอขาย 
 (2)  ในกรณีที่ราคาเสนอขายหลักทรัพย์กำหนดเป็นสูตรซึ่งอ้างอิงกับข้อมูลในอนาคต  
ให้คำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายจากสูตรดังกล่าวโดยใช้ข้อมูลในวันก่อนวันที่ต้องชำระ
ค่าธรรมเนียมครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น 

(3)  ในกรณีที่ราคาเสนอขายกำหนดเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้คำนวณมูลคา่ 
ของหลักทรัพยท์ี่เสนอขายเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของธนาคารพาณิชย์ (อัตราซื้อ 
ต๋ัวเงิน) สำหรับการแลกเปล่ียนสกุลเงินดังกล่าว ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศในวันก่อน 
วันที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น 

 
48 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 28/2561  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561) 
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ข้อ 848   การชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 6 ข้อ 6/1 และข้อ 6/2 ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณทีี่เป็นการเสนอขายหลักทรพัย์ที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดงันี ้ให้ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมทั้งจำนวนในวันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย ์
ถูกต้องครบถ้วนตามคูม่ือสำหรับประชาชน 
 (ก)65  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูร้ะยะส้ัน ตั๋วเงนิระยะส้ัน หรอืพันธบัตรทีม่ีกำหนดเวลา 
ไถ่ถอนไม่เกนิสองร้อยเจ็ดสิบวันตามข้อ 6/1(1) (ก) 1. และ 2. และข้อ 6/1(1) (ข) 
 (ข)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้หรอืพนัธบัตรตามข้อ 6/1(2) (ก) และข้อ 6/2(1) (ก) 
  (2)52  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี ้
 (ก)  กรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามข้อ 6(4) (ก) 1. 
ให้ผู้เสนอขายหลักทรพัย์ชำระค่าธรรมเนียมดังนี ้โดยให้ชำระภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของเดอืน 
ที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี   
พรอ้มทัง้เอกสารหลักฐานประกอบแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลักทรัพย์ถูกต้องครบถ้วน 
ตามคู่มือสำหรับประชาชน  
   1.  ให้ชำระค่าธรรมเนียมขัน้ต่ำ 20,000 บาท กรณีการยื่นแบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลักทรพัย์ครั้งแรก 
   2.  ให้ชำระค่าธรรมเนียมในส่วนที่เหลือ กรณีสำนกังานได้รับแบบแสดง 
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรพัย์ครบถ้วน 
 (ข)  กรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามข้อ 6(4) (ก) 2.  
และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรพัย์สินเป็นประกันบางส่วนตามข้อ 6(4) (ข)  
ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมทั้งจำนวนภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของเดือน 
ที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน 
ประกอบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ถูกตอ้งครบถ้วนครั้งแรกตามคู่มือสำหรับ 
สำหรับประชาชน 
 

 
48 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 28/2561  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561) 
65 แก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 31/2565  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 66) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
52 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 1/2562  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 53) ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562) 
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 (ค)  กรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรพัย์สิน 
เป็นประกนัเตม็จำนวนตามข้อ 6(4) (ข) ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพยช์ำระคา่ธรรมเนียมทัง้จำนวนในวันที่
สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลักทรัพย ์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ถูกตอ้งครบถ้วนครั้งแรกตามคูม่ือสำหรับประชาชน 
  (3)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรพัย์ในกรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1) หรือ (2)  
ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมดังนี ้

(ก)  ให้ชำระค่าธรรมเนียมขัน้ต่ำ 30,000 หรือ 50,000 บาท แล้วแต่กรณี ในวันที่
สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ถูกต้องครบถ้วนครั้งแรกตามคู่มือสำหรับประชาชน   
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์ประเภท
เดียวกันซึ่งมีหลายรุ่น ให้การชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำคิดรวมทุกรุ่นจำนวน 30,000 หรือ 50,000 บาท 
แล้วแต่กรณี 

(ข)  ถ้ายังมีส่วนที่เหลือต้องชำระอีก ให้ชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือในวันที่
สำนักงานได้รับรายละเอียดของข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับการเสนอขาย
หลักทรัพย์ การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ได้ลงลายมือช่ือไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรพัย ์
หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย 
ตราสารหนี้แล้วแต่กรณี 
  (4)  ในกรณีที่มกีารเสนอขายตราสารหนี้หลายรุ่นในช่วงเวลาเดียวกัน ให้คดิค่าธรรมเนียม
ตามแต่ละรุ่นแยกกัน ไม่ว่าจะมีการจำกัดจำนวนเสนอขายสูงสุดของทุกรุ่นรวมกันไว้ก็ตาม  
  ในกรณีที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลักทรัพย์
พร้อมกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และสำนักงานไม่อนุญาตให้เสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรือมีการขอถอนการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ก่อนวันที่สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยท์ีอ่อกใหม ่หรอืมกีารขอถอน
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพยก์่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์จะมีผลใช้บังคับ ผู้เสนอขายหลักทรัพย์นั้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลืออีก 

  ข้อ 8/165   ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก 
ให้คิดในอัตราดังต่อไปนี้ 
 

 
65 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 31/2565  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 66) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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  (1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายศกุูกระยะส้ันที่มกีำหนดเวลาไถ่ถอนไมเ่กินสองรอ้ยเจ็ดสิบวัน
ให้คิดในอัตราดังนี้ 
 (ก)  การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง 
   1.  กรณีเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน ให้คิดในอัตรารุ่นละ 20,000 บาท  
   2.  กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทนุรายใหญ่พเิศษหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ หรือเสนอขาย 
ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน แล้วแต่กรณี ให้คิดในอัตรารุ่นละ 30,000 บาท  
   3.  กรณีเสนอขายตอ่ประชาชนเป็นการทั่วไป ให้คิดในอัตรารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่า
ของศุกูกที่จะเสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขัน้ต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา 50,000 บาท  
ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกิน 200,000 บาท 
 (ข)  การเสนอขายในลักษณะโครงการ  
   1.  กรณีเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน ให้คิดในอัตรา 100,000 บาท 
ต่อโครงการ 
   2.  กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรอืผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเสนอขาย 
ต่อผู้ลงทนุรายใหญ่พเิศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน แล้วแต่กรณี ให้คิดในอัตรา 150,000 บาท 
ต่อโครงการ  
   3.  กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ให้คิดในอัตรา 400,000 บาท 
ต่อโครงการ  
  (2)  ในกรณีเป็นการเสนอขายศุกูกในกรณีอืน่นอกเหนือจาก (1) ให้คิดตามอัตราดังนี้ 
 (ก)  กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทนุรายใหญ่พเิศษหรอืผู้ลงทนุรายใหญ่  
ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทรวมกัน ให้คิดในอัตรารุ่นละ 50,000 บาท 
 (ข)  กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.02 ของมูลค่า
ของศุกูกที่เสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา 50,000 บาท   
ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขัน้สูงสุดในแต่ละรุน่ไมเ่กิน 1,000,000 บาท 
  ในการคำนวณมูลค่าของศุกูกที่เสนอขายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาเสนอขายเป็นฐาน 
ในการคิดค่าธรรมเนียม 
  ให้นำความในข้อ 7 และข้อ 8(1) มาใช้บังคับกับการคำนวณและชำระค่าธรรมเนียม 
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก โดยอนุโลม 

ข้อ 8/236   ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์ดังต่อไปนี้ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่เสนอขาย 
  (1)  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  

 
36 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 29/2558  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
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  (2)  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
  ในการคำนวณมูลค่าของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เป็นฐานในการคิดคา่ธรรมเนียม  ทั้งนี ้ในกรณทีี่มกีารกำหนดราคาเสนอขายในลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ การคิดค่าธรรมเนียมให้เป็นดังนี้ 
  (1)  ในกรณีที่ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์กำหนดเป็นช่วงราคา ให้คำนวณมูลค่าของ 
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายโดยใช้ราคาสูงสุดที่จะเสนอขาย 
  (2)  ในกรณีกองทรัสต์ที่มกีารแบ่งหน่วยทรัสต์ออกเป็นหลายชนิด และกำหนดราคา 
เสนอขายหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดไม่เท่ากัน ให้คำนวณมูลค่าของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายแต่ละชนิดแยกกัน  
โดยใช้ราคาของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดที่จะเสนอขายคูณด้วยจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่จะเสนอขาย 
ของหน่วยทรัสต์ชนิดนั้น  ทั้งนี้ หากมีการกำหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นช่วงราคา การคำนวณมลูค่า
เสนอขายหน่วยทรัสต์แต่ละชนิด ให้ใช้ราคาสูงสุดของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดที่จะเสนอขาย 
  63ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตาม 
วรรคหนึ่ง สำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท์ี่มีข้อกำหนดขายคืนหรือที่มีเงื่อนไขและ 
เวลาบอกเลิกสัญญาเช่า ที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ตั้งแตวั่นที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 

ข้อ 8/336   การชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 8/2 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี ้
 (1)37  ให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 30,000 บาท ในวันที่สำนักงานได้รบัแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ถูกต้องครบถ้วนครั้งแรกตามคูม่ือสำหรับประชาชน 
 (2)  ถ้ายังมีส่วนที่เหลือให้ชำระอีก ให้ชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือในวันที่สำนักงาน 
ได้รับรายละเอียดของข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ การจอง 
การจัดจำหน่าย การจัดสรร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายได้ลงลายมือช่ือไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออก 
และเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหารมิทรพัย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับ 
ตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแล้วแต่กรณี 
 
 

 
63 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 59/2564  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 64) ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564) 
36 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 29/2558  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
37 แก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 38/2558  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 38) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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 ในกรณีที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสตย์ื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
พร้อมกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหมแ่ละสำนักงานไม่อนุญาตให้เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ หรือมีการขอถอนการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย ์
ก่อนวันที่สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ หรือมี 
การขอถอนการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพยก์่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูล 
การเสนอขายหลักทรัพย์จะมีผลใช้บังคับ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์นั้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม 
ส่วนที่เหลืออีก 

  ข้อ 8/461   ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท 
ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้คิดในอัตราดังนี้ 
  (1)  การยื่นแบบ 69-DR ให้คิดในอัตราครั้งละ 15,000 บาท 
  (2)  การยื่นแบบ 69-DR reissue ให้คิดในอัตราครั้งละ 10,000 บาท 
  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง “ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพยต่์างประเทศ”  
ให้หมายความถึง  ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

  ข้อ 8/547   ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยของ
โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศสำหรับการยื่นแบบ 69 – CIS full ให้คิดในอัตราครัง้ละ 100,000 บาท 

ข้อ 948   ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ให้คดิในอัตราดังตอ่ไปนี ้
  (1)62  ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพยท์ี่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ชำระค่าธรรมเนียมตามส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินประจำรอบปีบัญชีล่าสุด 
ที่ยื่นต่อสำนกังาน ในอัตราดังนี ้ เว้นแต่ในกรณทีี่บริษทัอยูร่ะหว่างค้างการนำส่งงบการเงินประจำรอบปีบัญชี 
ต่อสำนักงาน ให้ชำระตามส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินที่ยื่นต่อสำนักงานล่าสุดก่อนหรือ ณ วันที่  
31 มีนาคมของปีที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  
        (ก)  บริษทัทีม่ีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ถงึ 500 ล้านบาท (หรือเทียบเท่า) 
    ให้ชำระค่าธรรมเนียม       50,000 บาท 
 

 
61 แก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 34/2564  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 62) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
47 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 6/2561  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 48) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561) 
48 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 28/2561  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561) 
62 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 42/2564  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 63) ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
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        (ข)  บริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 500 ล้านบาท 
    แต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท (หรือเทียบเท่า) 
    ให้ชำระค่าธรรมเนียม     100,000 บาท 
        (ค)  บริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป (หรือเทียบเท่า) 
    ให้ชำระค่าธรรมเนียม     300,000 บาท 
        ในกรณีที่งบการเงินตามวรรคหนึ่งระบุเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุอัตรา 
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานดังกล่าว แล้วแต่กรณี และระบุ 
แหล่งอ้างอิงของอัตราแลกเปล่ียนนั้นด้วย 
  (2)  ให้บริษัทต่างประเทศที่มิไดม้ีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลประจำปีต่อสำนักงานเนื่องจากการเสนอขายหุ้น 
ชำระค่าธรรมเนียมในอัตรา 50,000 บาท 
  (3)  ในกรณีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์และทรสัต์เพื่อการลงทุน 
ในโครงสร้างพื้นฐาน ให้ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราดังนี ้
 (ก)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่ยื่นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561   
ให้ชำระค่าธรรมเนียมในอัตรา 10,000 บาท 
 (ข)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  
เป็นต้นไป ให้ชำระค่าธรรมเนียมในอัตรา 50,000 บาท 
 (4)  ในกรณีบริษัทอื่นนอกจาก (1) (2) และ (3) ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ชำระ 
ค่าธรรมเนียมในอัตรา 10,000 บาท 
  58ให้บริษัทตามวรรคหนึ่ง (1) ที่มีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ ในรอบปีปฏิทินก่อน 
การชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ไดร้ับลดหย่อนค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในปีปัจจุบันในอัตรา 
ร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ต้องชำระ 
  (1)  ไม่เคยถูกดำเนินการเปรียบเทียบความผิดหรือถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน  
เนื่องจากไม่สามารถจัดทำและนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ตามที่กฎหมายกำหนด 
  (2)  ได้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีภายในระยะเวลา 
ที่สำนักงานกำหนด 
 
 
 

 
58 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 8/2563  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 59) ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) 
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หมวด 2 
การเข้าถือหลักทรัพย์เพือ่ครอบงำกิจการ 

________________ 

  ข้อ 1013   ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมเมือ่มีการยื่นคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ต่อสำนักงาน  เว้นแต่เป็นการทำคำเสนอซื้อหลักทรพัย์ตามประกาศคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ 
พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดมิของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น 
และการจัดการ 
  ค่าธรรมเนียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ให้คดิตามมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ 
ตามอัตราดังนี ้
  (1)  หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อมมีูลค่าไม่ถึง 10 ล้านบาท  
        ให้ชำระค่าธรรมเนียม       50,000  บาท 
  (2)  หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อมมีูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาท 
        แต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท  ให้ชำระค่าธรรมเนียม   100,000  บาท 
  (3)  หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อมมีูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาท 
        แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท  ให้ชำระค่าธรรมเนียม   500,000  บาท 
  (4)  หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อมมีูลค่าตั้งแต่ 500 ล้านบาท  
        แต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท  ให้ชำระค่าธรรมเนียม          1,000,000  บาท 
  (5)  หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อมมีูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท 
        แต่ไม่ถึง 5,000 ล้านบาท  ให้ชำระค่าธรรมเนียม                   1,500,000  บาท 
  (6)  หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อมมีูลค่าตัง้แต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป 
        ให้ชำระค่าธรรมเนียม                                                   2,000,000  บาท 
  ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ ให้ใช้ราคาเสนอซื้อหลักทรพัย์คูณด้วย
จำนวนหลักทรัพย์สูงสุดที่กำหนดไว้ในคำเสนอซื้อ 
  ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแกไ้ขราคาเสนอซื้อหรือจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อจนเป็น 
ผลให้ค่าธรรมเนียมที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องชำระมีอัตราที่สูงขึ้นจากอัตราเดิมทีไ่ด้ชำระไว้ ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เพิ่มในวันที่สำนักงานไดร้บัแบบแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย ์

 
13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 14/2551  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551) 
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  ข้อ 1113   ค่าธรรมเนียมคำขอผ่อนผันที่ยื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือ่ครอบงำกิจการ  
ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้ 
  (1)  คำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซือ้หลักทรพัยท์ั้งหมดของกจิการโดยอาศัยมติที่ประชมุผู้
ถือหุ้นของกิจการ (whitewash) 
 (ก)  กรณีหลักทรัพยท์ี่ขอผ่อนผันมีมูลค่าน้อยกว่า 500 ล้านบาท 
 ให้ชำระค่าธรรมเนียม       75,000  บาท 
 (ข)  กรณีหลักทรพัย์ที่ขอผ่อนผันมมีูลค่าตั้งแต่ 500 ล้านบาท 
 ให้ชำระค่าธรรมเนียม     150,000  บาท 
  (2)  คำขอผ่อนผันที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย 
การเขา้ถือหลักทรัพย์เพือ่ครอบงำกิจการ 
 (ก)  กรณีขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรพัย ์
 หรือราคาเสนอซื้อ 
 ให้ชำระค่าธรรมเนียม     200,000  บาท 
 (ข)  กรณีอื่นนอกจาก (ก) ให้ชำระค่าธรรมเนียม   50,000  บาท 
  (3)  คำขอผ่อนผันที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของสำนักงาน 
 (ก)  กรณีขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรพัย ์
 ให้ชำระค่าธรรมเนียม       50,000  บาท 
 (ข)  กรณีอื่นนอกจาก (ก) ให้ชำระค่าธรรมเนียม    20,000  บาท 

หมวด 3 
ธุรกิจหลักทรัพย ์

__________________ 

  ข้อ 12   ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทนของบริษัทหลักทรัพย ์
ซึ่งจัดตั้งและประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ ให้คิดในอัตรา 25,000 บาท  
ต่อหนึ่งสำนักงานผู้แทน 

 

 

 

 
13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 14/2551  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551) 
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ข้อ 1351   ค่าธรรมเนียมคำขอที่ยื่นเพื่อขอรับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน  
ผู้แนะนำการลงทุน หรือนักวางแผนการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้ โดยให้ชำระทั้งจำนวนในวันที่ 
ยื่นคำขอ 

(1)  คำขอความเห็นชอบ คำขอละ 2,000 บาท  เว้นแต่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  
ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอความเห็นชอบ 

(ก)  คำขอความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ที่ ทลธ. 49/2559  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 5)  
ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559   

(ข)  คำขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรพัย์หรือผู้แนะนำ 
การลงทุนด้านตลาดทุนที่ได้ย่ืนภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  โดยผู้ยื่นเคยยื่นคำขอความเห็นชอบ 
ตาม (ก) แต่ไม่ผ่านการทดสอบตามหลักสูตรการวางแผนการลงทุน (Certified Financial Planner: 
CFP) module 1 และ module 2  ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

(ค)  คำขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนดา้นหลักทรพัยห์รือผู้แนะนำ 
การลงทุนด้านตลาดทุนที่ได้ยื่นภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  โดยผู้ยื่นเคยยื่นคำขอความเห็นชอบ 
เป็นผู้วางแผนการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ซึ่งใช้คุณสมบัติการเป็น
นักวิเคราะห์การลงทุนหรือผู้แนะนำการลงทนุ ด้านหลักทรัพยห์รือด้านตลาดทุน แล้วแตก่รณี และ 
การมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการวางแผนการลงทุน 
(Certified Financial Planner: CFP) module 1 และ module 2 ภายในสองปีนับแต่วันทีไ่ด้รับความเห็นชอบ 

(ง)  คำขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนอาเซียนหรือนักวิเคราะหก์ารลงทุน
อาเซียน 

(2)  คำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ คำขอละ 1,000 บาท  เว้นแต่เป็นคำขอต่ออายุ
การให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนอาเซียนหรือนักวิเคราะห์การลงทุนอาเซียน ให้ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ 

  ข้อ 142   ยกเลิก 

 

 

 
51 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 62/2561  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 52) ลงวันที่ 24 ตลุาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562) 
2 ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 16/2548  เรื่อง การกำหนดคา่ธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548) 
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  ข้อ 152   ยกเลิก 

  ข้อ 162   ยกเลิก 

  ข้อ 16/12   ยกเลิก 

หมวด 4 
การจัดการกองทุนรวม 
________________ 

  ข้อ 1721   ในหมวดนี้ 
  (1)  “กองทนุรวม”  หมายความว่า   กองทุนรวมปิดและกองทนุรวมเปิด 
  (2)  “กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย”์  หมายความว่า   กองทุนรวมอสังหาริมทรพัย ์
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย ์
  (2/1)46  “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความว่า   กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

(2/2)57  “กองทุนรวมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี”  หมายความว่า   
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมเพื่อการออม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ 
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน 
  (3)  “เงินทุนจดทะเบียน”  หมายความว่า   เงินทุนที่บริษทัจัดการได้รับจาก 
การจำหน่ายหน่วยลงทุนและนำมาจดทะเบียนไว้กับสำนักงาน 
 
 

 
2 ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 16/2548  เรื่อง การกำหนดคา่ธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548) 
2 ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 16/2548  เรื่อง การกำหนดคา่ธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548) 
2 ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 16/2548  เรื่อง การกำหนดคา่ธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548) 
21 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 16/2553  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553) 
46 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 46/2560  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 47) ลงวันที่ 31 ตลุาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) 
57 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 5/2563  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 58) ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) 
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(4)27  “เงินทุนโครงการ”  หมายความว่า   เงินทุนโครงการทีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวม
ยื่นขอจดทะเบียนไว้กับสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจดทะเบียน 
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมและการแกไ้ขเพิ่มเตมิรายการทางทะเบียน 
  (5)  “บริษัทจัดการกองทุนรวม”  หมายความว่า   บริษัทหลักทรัพยท์ี่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม 

ข้อ 1821   ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและการยื่นคำขอต่าง ๆ ของธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม  ให้เป็นไปตามอัตราดังนี ้
  (1)  คำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบปกติ คำขอละ 100,000 บาท 

(2)24  คำขออนุมัติจัดตัง้กองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป คำขอละ 25,000 บาท  
โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณทีี่เป็นการยื่นคำขอเพื่อทดแทนคำขอเดิมทีไ่ด้รับอนมุัติให้จัดตั้ง
กองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไปไว้แล้ว และยังมิได้เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนรวมนั้น  ทั้งนี้  
เฉพาะเพื่อให้รายละเอียดของเอกสารประกอบคำขอเป็นไปตามกฎหมายหรือ หลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานประกาศกำหนด ภายหลังจากการได้รับอนุมัติเดิม 
 (3)45  คำขออนุมัติจัดต้ังกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ให้อัตราค่าธรรมเนียม 
เป็นดังนี้ 
 (ก)  คำขอที่ยื่นก่อนวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561  คำขอละ 100,000 บาท 
 (ข)  คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2561  คำขอละ 150,000 บาท 
 (ค)  คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562  จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2562  คำขอละ 200,000 บาท 
 (ง)  คำขอที่ยื่นตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป คำขอละ 300,000 บาท 

(4)  คำขอแปรสภาพโครงการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจ
หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ให้เป็นกองทุนรวม คำขอละ 1,000 บาท 

 
 

 
27 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 16/2554  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554) 
21 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 16/2553  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553) 
24 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 2/2554  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554) 
45 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 42/2560  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560) 
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(5)57  การจดทะเบียนกองทุนรวม 
 (ก)  กรณทีี่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี และมิใช่กองทนุรวมตาม (ค)  
ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาท หรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 1,000 บาท  
โดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 75,000 บาท  เว้นแต่กองทนุรวมที ่
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำ 
 (ข)  กรณีที่เป็นกองทุนรวมทีม่ีอายุเกินหนึ่งปี และมิใช่กองทุนรวมตาม (ค)  
ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาท หรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 2,000 บาท  
โดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 150,000 บาท  เว้นแต่กองทุนรวมที่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำ 
 (ค)  กรณีที่เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรอืกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาท หรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา 10,000 บาท 
 การคำนวณเงินทุนของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง  ให้คำนวณจากจำนวนเงินทุน 
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (ก)  จำนวนเงินทุนจดทะเบียนในกรณีที่เป็นกองทุนรวมซึ่งระบุไว้ในโครงการ 
จัดการกองทุนรวมว่าจะเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์หรือกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐาน 
 (ข)  จำนวนเงินทุนโครงการในกรณทีี่เป็นกองทุนรวมอื่นใดนอกจาก (ก) 
 กองทุนรวมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามวรรคหนึ่ง (ก)  
หรือ (ข) ไม่รวมถึงกองทนุรวมทีม่ีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามกรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษ ี
เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
  (6)45  คำขอความเห็นชอบเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
คำขอละ 100,000 บาท 

(6/1)45  คำขอความเห็นชอบเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน ให้อัตราค่าธรรมเนียมเป็นดังนี ้
 (ก)  คำขอที่ยื่นก่อนวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561  คำขอละ 100,000 บาท 
 (ข)  คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2561  คำขอละ 150,000 บาท 

 
57 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 5/2563  เรื่อง การกำหนดคา่ธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 58) ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) 
45 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 42/2560  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560) 
45 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 42/2560  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560) 



23 

 

 (ค)  คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562  จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2562  คำขอละ 200,000 บาท 
 (ง)  คำขอที่ยื่นตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป คำขอละ 300,000 บาท 

(7)57  คำขอแก้ไขรายการทางทะเบียนเพือ่เพิ่มจำนวนเงินทุน 
 (ก)  กรณีที่เป็นกองทุนรวมทีม่ีอายุไม่เกินหนึ่งปี และมิใช่กองทุนรวมตาม (ค)  
ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาท หรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 1,000 บาท  
โดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 75,000 บาท  เว้นแต่กองทุนรวมที่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำ 
 (ข)  กรณีที่เป็นกองทุนรวมทีม่ีอายุเกินหนึ่งปี และมิใช่กองทุนรวมตาม (ค)  
ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาท หรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 2,000 บาท  
โดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 150,000 บาท  เว้นแต่กองทุนรวมที่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำ 
 (ค)  กรณีที่เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรอืกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาท หรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 10,000 บาท 

การคำนวณเงินทุนตามวรรคหนึ่ง (ก) หรือ (ข) ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ 
ของหน่วยลงทุนคูณกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถเสนอขายเพิ่มเติมได้ โดยให้คำนวณแต่ละคำขอ 
จากจำนวนเงินทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก)  จำนวนเงินทุนโครงการที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่เป็นกองทุนรวมไม่ได้ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวมว่าจะเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว 

(ข)  ส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินทุนโครงการและจำนวนเงินทุนจดทะเบียน  
ในกรณีที่เป็นการเปล่ียนจากกองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิดหรือเปล่ียนจากกองทุนรวมเปิด 
ที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวเป็นกองทุนรวมเปิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได ้

การคำนวณเงินทุนตามวรรคหนึ่ง (ค) ให้ใช้ราคาที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 
คูณกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถเสนอขายเพิ่มเติมได้ โดยให้คำนวณจากจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 
ที่เพิ่มขึ้น 

กองทุนรวมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามวรรคหนึ่ง (ก)  
หรือ (ข) ไม่รวมถึงกองทนุรวมทีม่ีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามกรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษ ี
เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
  (8)  คำขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนหรือหลักฐานการเปล่ียนแปลง 
การจดทะเบียน ฉบับละ 500 บาท 

 
57 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 5/2563  เรื่อง การกำหนดคา่ธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 58) ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) 



24 

 

(9)59  คำขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าในช่วงเวลาก่อนหรือหลัง 
การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่ากับผลคูณของจำนวนเงิน  
5,000 บาท กับจำนวนรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการพิจารณารายการที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้  เว้นแต่เป็นการแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้อ 50 แห่งประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 87/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทีม่ิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
การยื่นคำขอดังกล่าว 
 (ก)  กองทุนรวมที่ยืน่คำขอจัดตั้งผ่านระบบพิจารณาคำขอจัดตั้งกองทุนรวม 
ให้พิจารณาตามรายการที่ปรากฏในระบบดังกล่าว 
 (ข)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ให้พิจารณาตามรายการที่ปรากฏในประกาศ 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยว่์าด้วยรายละเอียดของโครงการจัดการ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

(ค)  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ให้พิจารณาตามรายการที่ปรากฏในประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยว่์าด้วยรายละเอียดของโครงการจัดการ 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือประกาศสำนกังานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์
ว่าด้วยรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แล้วแต่กรณี 

การขอแก้ไขเพิม่เติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง  หากเรื่องที่แก้ไข
เพิ่มเติมนั้นเป็นผลให้ต้องแก้ไขเพิ่มเตมิหลายรายการ เช่น การเปล่ียนช่ือกองทุนรวม หรือการเปล่ียนช่ือ
บริษัทจัดการ เป็นต้น ให้คิดค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมเพียงรายการเดียว 
 55การชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งไม่ใช้กับคำขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
จัดการกองทุนรวมที่อยูร่ะหว่างการพิจารณาคำขอจัดตั้งกองทนุรวมของสำนักงาน 
  (10)  คำขอผ่อนผันมิให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมส้ินสุดลงตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2552  เรื่อง การจัดต้ังกองทุนรวมและ
การเขา้ทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ในกรณีที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไปไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่ประกาศกำหนด คำขอละ 100,000 บาท 
 
 

 
59 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 12/2563  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 60) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563) 
55 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 40/2562  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 56) ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
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  (11)  คำขอตรวจเอกสารของแต่ละกองทุนรวม คำขอละ 50 บาท 
 46การเก็บค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งในกรณีของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ 
อนาคตประเทศไทย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังตอ่ไปนี้ด้วย 
 (1)  ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (3) และ (5) (ค) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย โดยให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมคำขออนุมัติจัดตั้งและการจดทะเบียน 
ของกองทนุรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 
 (2)  ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (7) (ค) มิให้นำมาใช้บังคับกับการเพิ่มเงนิทุนของ 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยในช่วงระยะเวลาก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน 
ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก 

หมวด 5 
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย ์

_______________ 

  ข้อ 19   ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหรือการยืน่คำขอเกี่ยวกับสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามอัตราดังนี ้
  (1)  การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิม่เติมข้อบังคับสมาคม  
        ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย ์ครั้งละ 500 บาท 
  (2)  การจดทะเบียนตั้งหรือเปล่ียนแปลงกรรมการสมาคม 
        ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย ์คนละ 500 บาท 
  (3)  คำขอรับใบแทนใบอนุญาตสมาคมที่เกี่ยวเนื่อง 
        กับธุรกิจหลักทรพัย์ ฉบับละ 200 บาท 
  (4)  คำขอให้ออกหนังสือรับรองรายการจดทะเบียน 
        ของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ฉบับละ 200 บาท 
  (5)  คำขอตรวจเอกสารของแต่ละสมาคมที่เกี่ยวเนื่อง 
        กับธุรกิจหลักทรพัย์ คำขอละ 50 บาท 
 
 
 
 

 
46 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 46/2560  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 47) ลงวันที่ 31 ตลุาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) 
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หมวด 6 
อื่น ๆ 

_____________ 

  ข้อ 2014   คำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ 
ในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล คำขอละ 70,000 บาท 

  ข้อ 21   คำขอความเห็นชอบเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถอืตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำ  
แก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทนุ คำขอละ 
500,000 บาท 
  การชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ยื่นคำขอชำระในวันที่ยื่นคำขอ 
เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท และให้ชำระส่วนที่เหลือเมื่อได้รบัความเห็นชอบจากสำนักงาน 

  ข้อ 22   คำขอความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับ
กองทุนรวม คำขอละ 10,000 บาท  เว้นแต่ผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้เป็น
สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ ให้ได้รับยกเว้นคา่ธรรมเนียม 

ข้อ 2330   คำขอความเห็นชอบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและ 
ผู้ประเมินหลัก ให้เป็นดังนี้ โดยให้ชำระทั้งจำนวนภายในวันที่ยื่นคำขอ 
  (1)  คำขอความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน  
คำขอละ 50,000 บาท 
  (2)  คำขอความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินหลัก คนละ 10,000 บาท 

ข้อ 2445   คำขอความเห็นชอบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน และขอบเขตการดำเนินงาน 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
 

 
14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 15/2551  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551) 
30 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 25/2555  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 31) ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555) 
45 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 42/2560  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560) 
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(1)  คำขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้คิดในอัตราดังนี้ 
 (ก)  คำขอที่ยื่นก่อนวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561  คำขอละ 250,000 บาท 
 (ข)  คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
คำขอละ 300,000 บาท 
 (ค)  คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
คำขอละ 400,000 บาท 
 (ง)  คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป คำขอละ 500,000 บาท 
  (2)  คำขอความเห็นชอบเป็นผู้ควบคมุการปฏิบัติงาน คนละ 10,000 บาท 
  การชำระค่าธรรมเนียมคำขอตามวรรคหนึ่ง  ให้ชำระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (1)  ในกรณีเป็นคำขอตามวรรคหนึ่ง (1) (ก)  ให้ชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ยื่นคำขอ 
ความเห็นชอบ  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบถูกต้องครบถว้นตามคู่มือ 
สำหรับประชาชนในจำนวน 50,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือในวันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
  (2)  กรณีคำขอตามวรรคหนึ่ง (1) (ข) (ค) และ (ง) ให้ชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ยื่น 
คำขอความเห็นชอบ  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วน 
ตามคู่มือสำหรับประชาชนในจำนวนร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมคำขอที่ต้องชำระตามวรรคหนึ่ง 
และให้ชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(3)  กรณีคำขอตามวรรคหนึ่ง (2) ให้ชำระทั้งจำนวนในวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบ   
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน 

  ข้อ 24/136   คำขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าดว้ยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีต่างประเทศให้เป็นไปตาม
อัตราดังนี้ โดยให้ชำระทั้งจำนวนเมื่อยื่นคำขอ 
  (1)  กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นผู้สอบบัญชีต่างประเทศที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้  
คำขอละ 50,000 บาท 
 (ก)  ผู้สอบบัญชีต่างประเทศที่อยู่ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลที่มีมาตรฐานใน 
การกำกับดูแลผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดย International Forum of Independent Audit Regulators 
(IFIAR) หรือ European Commission (EC) 
 (ข)  ผู้สอบบัญชีต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานอิสระที ่
ทำหน้าทีก่ำกับดูแลผู้สอบบัญชีในประเทศที่ไดร้ับผลการประเมินมาตรฐานการกำกับดูแล Financial Sector 
Assessment Program (FSAP) ในหัวข้อเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี (auditor) ในระดับไม่ต่ำกว่า broadly 
implemented 

 
36 แก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 29/2558  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
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  (2)  กรณีอื่นนอกจาก (1) คำขอละ 200,000 บาท 

  ข้อ 2549   คำขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ให้เป็นไปตาม 
อัตราดังนี้ โดยให้ชำระทั้งจำนวนเมื่อยื่นคำขอ 

(1)  50,000 บาท สำหรับคำขอดังต่อไปนี้ 
(ก)  คำขอความเห็นชอบเป็นครั้งแรก โดยไมเ่คยมกีารยืน่คำขอตอ่สำนักงานมากอ่น 
(ข)  คำขอความเห็นชอบอื่นใดที่ไม่ใช่คำขอซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมตาม (2) 

(2)  250,000 บาท สำหรับคำขอดังต่อไปนี้ 
(ก)  คำขอความเห็นชอบครั้งใหม่ที่ยื่นภายหลังสำนักงานปฏิเสธคำขอ 

ความเห็นชอบครั้งล่าสุด 
(ข)  คำขอความเห็นชอบที่ยื่นภายหลังการให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุด  

ซึ่งสำนักงานพบข้อบกพร่องของผู้สอบบัญชีและได้ออกคำส่ังพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ  
หรือได้เห็นชอบกับการปฏิบัติตามบทลงโทษที่เสนอโดยบุคคลนั้นเอง (enforceable undertaking)  
หรือได้เปิดเผยข้อมูลการดำเนินการของสำนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องของบุคคลดังกล่าว 
แล้วแต่กรณี 

(ค)  คำขอความเห็นชอบที่ยื่นภายหลังการให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุด  
ซึ่งสำนักงานให้ความเห็นชอบไว้น้อยกว่าห้าปี 

ข้อ 25/133   ค่าธรรมเนียมคำขอที่ยื่นเพื่อขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนหรือ
ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหารมิทรพัย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้ โดยให้ชำระทั้งจำนวนในวันที่ยื่นคำขอ 
  (1)  คำขอความเห็นชอบ คำขอละ 15,000 บาท 
  (2)  คำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ คำขอละ 10,000 บาท 

ข้อ 25/245   คำขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ และคำขอต่ออายุการให้ 
ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์  
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้เป็นดังนี้ 

 
49 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 41/2561  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 50) ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561) 
33 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 11/2557  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
45 แก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 42/2560  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 11 สงิหาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560) 
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 (1)  คำขอที่ยื่นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  คำขอละ 250,000 บาท 
 (2)  คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561   
คำขอละ 300,000 บาท 
 (3)  คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562   
คำขอละ 400,000 บาท 
 (4)  คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป คำขอละ 500,000 บาท 

การชำระค่าธรรมเนียมคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ชำระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ดังนี ้
 (1)  กรณีคำขอตามวรรคหนึ่ง (1) ให้ชำระทั้งจำนวนในวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบ   
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน 
 (2)  กรณีคำขอตามวรรคหนึ่ง (2) (3) และ (4) ให้ชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ยื่นคำขอ 
ความเห็นชอบ  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบถูกต้องครบถว้นตาม 
คู่มือสำหรับประชาชนในจำนวนร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมคำขอที่ต้องชำระตามวรรคหนึ่งและ 
ให้ชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

ข้อ 25/354   คำขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกีย่วกับการเสนอขายหลักทรพัย์ผ่านระบบคราวด์ฟนัดิง 
คำขอละ 250,000 บาท โดยให้ชำระในวันที่ยื่นคำขอเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท และให้ชำระส่วนที่เหลือ 
เป็นจำนวน 200,000 บาท ภายในวันที่ได้รับความเห็นชอบ 

  ข้อ 26   คำขอคัดสำเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสาร พร้อมทั้งคำรับรอง หน้าละ 50 บาท  

ข้อ 26/126   คำขอคัดข้อมูลโดยบันทึกลงในแผ่นซีดี แผ่นละ 50 บาท 

ข้อ 26/233   ค่าธรรมเนียมคำขอหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจ
ตลาดทุนเพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน คำขอละ 200 บาท โดยให้ชำระทั้งจำนวนในวันที่ยื่นคำขอ 

 

 

 

 
54 แก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 32/2562  เรื่อง การกำหนดคา่ธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 55) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
26 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 13/2554  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) 
33 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 11/2557  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
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บทเฉพาะกาล 
_______________ 

  ข้อ 27   ให้การลดอัตราค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการข้อมูลตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ที่ สบ. 45/2545  เรื่อง การลดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2545  มีผลใช้บังคับต่อไป  
โดยในกรณีที่ประกาศดังกล่าวอ้างอิงค่าธรรมเนียมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที ่สบ. 10/2541  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2541  ให้ถือว่าเป็นการอ้างอิง
ค่าธรรมเนียมประเภทเดียวกันที่กำหนดตามประกาศนี้ โดยอนโุลม 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
 
 
 
 (นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล) 
 เลขาธิการ 
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์


