ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สบ. 48/2549
เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ
(ฉบับที่ 6)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 28/2547 เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 3 ในประกาศนี้
(1) “แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์” หมายความว่า แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการยืน่ และการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการยืน่ และการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ แล้วแต่กรณี
(2) “สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์”
ข้อ 2 ให้ยกเลิก (2) และ (4) ในวรรคหนึ่งของข้อ 6 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สบ. 28/2547 เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดง
รายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สบ. 5/2549 เรื่ อง การกาหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่
10 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ (3) และ (5) ในวรรคหนึ่งของข้อ 6 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สบ. 28/2547 เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดง
รายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
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ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 6/1 ในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สบ. 28/2547 เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดง
รายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
“ข้อ 6/1 ค่าธรรมเนียมครั้งแรกในการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ประเภทหุ ้นกู้ ตัว๋ เงิน หรื อพันธบัตร ให้คิดในอัตราดังนี้
(1) กรณี การเสนอขายหุน้ กู้ ให้คิดในอัตราดังนี้
(ก) หุน้ กูท้ ี่ออกโดยผูอ้ อกหุ้นกูท้ ี่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรื อที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบ
ธุรกิจ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.02 ของมูลค่าของหุ้นกูท้ ี่เสนอขายในแต่ละรุ่ น แต่สูงสุดรุ่ นละไม่เกิน
1,000,000 บาท
(ข) หุน้ กูท้ ี่ออกโดยนิติบุคคลอื่นที่ไม่เข้าลักษณะตาม (ก) ให้คิดในอัตราร้อยละ
0.04 ของมูลค่าหุน้ กูใ้ นแต่ละรุ่ น แต่สูงสุดรุ่ นละไม่เกิน 2,000,000 บาท
ในการคานวณมูลค่าของหุน้ กูท้ ี่เสนอขาย ให้ใช้ราคาเสนอขายหุน้ กูเ้ ป็ นฐาน
ในการคิดค่าธรรมเนียม
(2) กรณี เสนอขายหุ ้นกูร้ ะยะสั้น ตัว๋ เงินระยะสั้น หรื อพันธบัตรที่มีกาหนดเวลาไถ่ถอน
ไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิ บวัน ให้คิดในอัตราดังนี้
(ก) กรณีเป็ นการเสนอขายเฉพาะหุน้ กูร้ ะยะสั้นหรื อตัว๋ เงินระยะสั้นที่มีการกาหนด
วงเงินการเสนอขาย ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ให้คิดในอัตรา
500,000 บาท สาหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวตามวงเงินและภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตนั้น
(ข) กรณี เป็ นการเสนอขายที่ไม่เข้าลักษณะตาม (ก) ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา
10,000 บาทเป็ นรายครั้ง
(3) กรณี เสนอขายพันธบัตร ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.02 ของมูลค่าของพันธบัตร
ที่เสนอขายในแต่ละรุ่ น แต่สูงสุดรุ่ นละไม่เกิน 1,000,000 บาท
ในการคานวณมูลค่าของพันธบัตรที่เสนอขาย ให้ใช้ราคาเสนอขายพันธบัตร
เป็ นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม
(4) กรณี เสนอขายหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.04 ของมูลค่าหุน้ กู้
แปลงสภาพทั้งหมดที่เสนอขาย
ในการคานวณมูลค่าของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่เสนอขาย ให้ใช้ราคาเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพเป็ นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม
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ในกรณีที่อตั ราค่าธรรมเนียมที่คานวณได้ตามวรรคหนึ่ง มีจานวนน้อยกว่า 30,000 บาท
ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 30,000 บาท เว้นแต่เป็ นค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (2)”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ สบ. 28/2547 เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 7 การคานวณค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ตามข้อ 6 และข้อ 6/1สาหรับกรณีที่มีการกาหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ ให้เป็ นดังนี้
(1) ในกรณีที่ราคาเสนอขายหลักทรัพย์ กาหนดเป็ นช่วงราคา หรื อราคาเสนอขายจะไม่
เท่ากันในแต่ละช่วงเวลา ให้คานวณมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายโดยใช้ราคาสูงสุดที่จะเสนอขาย
(2) ในกรณีที่ราคาเสนอขายหลักทรัพย์กาหนดเป็ นสู ตรซึ่งอ้างอิงกับข้อมูลในอนาคต
ให้คานวณมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายจากสู ตรดังกล่าวโดยใช้ขอ้ มูลในวันก่อนวันที่ตอ้ งชาระ
ค่าธรรมเนียมครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั
(3) ในกรณีที่ราคาเสนอขายกาหนดเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้คานวณมูลค่า
ของหลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิ ชย์ (อัตราซื้อ
ตัว๋ เงิน) สาหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดังกล่าว ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศในวันก่อน
วันที่ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั ”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 8 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สบ. 28/2547 เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดง
รายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ 8 การชาระค่าธรรมเนียมตามข้อ 6 และข้อ 6/1 ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่อย่างต่อเนื่องแบบเป็ นโครงการ
ซึ่งการเสนอขายดังกล่าวมิใช่การเสนอขายครั้งแรกของโครงการนั้น ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ชาระ
ค่าธรรมเนียมทั้งหมดตามที่กาหนดในวันที่สานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ซ่ ึงได้ระบุรายละเอียดของข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
(2) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีอื่นใดที่มิใช่กรณีตาม (1) ให้
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ชาระค่าธรรมเนียม 30,000 บาท หรื อจานวนอื่นสาหรับกรณีที่กาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมไว้ต่ากว่า 30,000 บาท ในวันที่สานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ และถ้ายังมีส่วนที่เหลือต้องชาระอีก ให้ชาระส่ วนที่เหลือให้ครบถ้วนในวันที่สานักงาน
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ได้รับรายละเอียดของข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องเกี่ยวกับราคาเสนอขายหลักทรัพย์
การจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ได้ลงลายมือชื่อไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การยืน่ และการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ แล้วแต่กรณี ”
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

