
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สบ.  48/2549 

เร่ือง   การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 

(ฉบบัท่ี 6) 
    

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1  ใหย้กเลิกความในขอ้ 3 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547 เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล  
การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
(1)  “แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   แบบแสดง 

รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือแบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี แลว้แต่กรณี 

(2) “ส านกังาน”  หมายความวา่   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย”์ 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิก (2) และ (4) ในวรรคหน่ึงของขอ้ 6 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ สบ. 28/2547 เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดง 
รายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ สบ. 5/2549 เร่ือง การก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี  
10 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ (3) และ (5) ในวรรคหน่ึงของขอ้ 6 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ สบ. 28/2547 เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดง 
รายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547    
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 ขอ้ 3   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 6/1 ในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ สบ. 28/2547 เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดง 
รายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
 “ขอ้ 6/1   ค่าธรรมเนียมคร้ังแรกในการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นกู ้ตัว๋เงิน หรือพนัธบตัร ใหค้ิดในอตัราดงัน้ี 
 (1)  กรณีการเสนอขายหุน้กู ้ ใหค้ิดในอตัราดงัน้ี 
  (ก)  หุน้กูท่ี้ออกโดยผูอ้อกหุ้นกูท่ี้มีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือท่ีออกโดยนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบ
ธุรกิจ ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.02 ของมูลค่าของหุ้นกูท่ี้เสนอขายในแต่ละรุ่น แต่สูงสุดรุ่นละไม่เกิน 
1,000,000 บาท 
 (ข)  หุน้กูท่ี้ออกโดยนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่เขา้ลกัษณะตาม (ก) ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 
0.04 ของมูลค่าหุน้กูใ้นแต่ละรุ่น แต่สูงสุดรุ่นละไม่เกิน 2,000,000 บาท 
        ในการค านวณมูลค่าของหุน้กูท่ี้เสนอขาย ใหใ้ชร้าคาเสนอขายหุน้กูเ้ป็นฐาน 
ในการคิดค่าธรรมเนียม 
 (2)   กรณีเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้น ตัว๋เงินระยะสั้น หรือพนัธบตัรท่ีมีก าหนดเวลาไถ่ถอน
ไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวนั ให้คิดในอตัราดงัน้ี 
 (ก)  กรณีเป็นการเสนอขายเฉพาะหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นท่ีมีการก าหนด
วงเงินการเสนอขาย ภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ใหค้ิดในอตัรา
500,000 บาท ส าหรับการเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวตามวงเงินและภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตนั้น  
  (ข)  กรณีเป็นการเสนอขายท่ีไม่เขา้ลกัษณะตาม (ก) ใหค้ิดค่าธรรมเนียมในอตัรา 
10,000 บาทเป็นรายคร้ัง 
  (3)  กรณีเสนอขายพนัธบตัร ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.02 ของมูลค่าของพนัธบตัร 
ท่ีเสนอขายในแต่ละรุ่น แต่สูงสุดรุ่นละไม่เกิน 1,000,000 บาท 
 ในการค านวณมูลค่าของพนัธบตัรท่ีเสนอขาย ใหใ้ชร้าคาเสนอขายพนัธบตัร 
เป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม 
 (4)  กรณีเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.04 ของมูลค่าหุน้กู ้
แปลงสภาพทั้งหมดท่ีเสนอขาย 
 ในการค านวณมูลค่าของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขาย ใหใ้ชร้าคาเสนอขายหุ้นกู้ 
แปลงสภาพเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม 
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 ในกรณีท่ีอตัราค่าธรรมเนียมท่ีค านวณไดต้ามวรรคหน่ึง มีจ านวนนอ้ยกวา่ 30,000 บาท 
ใหค้ิดค่าธรรมเนียมในอตัรา 30,000 บาท เวน้แต่เป็นค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง (2)”  

 ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในขอ้ 7 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพยท่ี์ สบ. 28/2547 เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล  
การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 7   การค านวณค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยต์ามขอ้ 6 และขอ้ 6/1ส าหรับกรณีท่ีมีการก าหนดราคาเสนอขายหลกัทรัพยใ์นลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี ใหเ้ป็นดงัน้ี 
 (1)  ในกรณีท่ีราคาเสนอขายหลกัทรัพย ์ก าหนดเป็นช่วงราคา หรือราคาเสนอขายจะไม่
เท่ากนัในแต่ละช่วงเวลา ใหค้  านวณมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายโดยใชร้าคาสูงสุดท่ีจะเสนอขาย 
 (2)  ในกรณีท่ีราคาเสนอขายหลกัทรัพยก์ าหนดเป็นสูตรซ่ึงอา้งอิงกบัขอ้มูลในอนาคต  
ใหค้  านวณมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายจากสูตรดงักล่าวโดยใชข้อ้มูลในวนัก่อนวนัท่ีตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมครบถว้นของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้น 
 (3)  ในกรณีท่ีราคาเสนอขายก าหนดเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ใหค้  านวณมูลค่า 
ของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์(อตัราซ้ือ 
ตัว๋เงิน) ส าหรับการแลกเปล่ียนสกุลเงินดงักล่าว ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศในวนัก่อน 
วนัท่ีตอ้งช าระค่าธรรมเนียมครบถว้นของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้น” 

 ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 8 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ สบ. 28/2547 เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และใหใ้ชค้วาม
ต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 8   การช าระค่าธรรมเนียมตามขอ้ 6 และขอ้ 6/1 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่อยา่งต่อเน่ืองแบบเป็นโครงการ 
ซ่ึงการเสนอขายดงักล่าวมิใช่การเสนอขายคร้ังแรกของโครงการนั้น  ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยช์ าระ
ค่าธรรมเนียมทั้งหมดตามท่ีก าหนดในวนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยซ่ึ์งไดร้ะบุรายละเอียดของขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีครบถว้นถูกตอ้งแลว้ 
 (2)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีอ่ืนใดท่ีมิใช่กรณีตาม (1) ให้ 
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยช์ าระค่าธรรมเนียม 30,000 บาท หรือจ านวนอ่ืนส าหรับกรณีท่ีก าหนดอตัรา
ค่าธรรมเนียมไวต้ ่ากวา่ 30,000 บาท ในวนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์และถา้ยงัมีส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระอีก ใหช้ าระส่วนท่ีเหลือให้ครบถว้นในวนัท่ีส านกังาน
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ไดรั้บรายละเอียดของขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีครบถว้นถูกตอ้งเก่ียวกบัราคาเสนอขายหลกัทรัพย ์
การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหลกัทรัพยไ์ดล้งลายมือช่ือไว้
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย
การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี แลว้แต่กรณี” 

ขอ้ 6   ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม พ.ศ. 2550   เป็นตน้ไป 

             ประกาศ   ณ   วนัท่ี  20 ธนัวาคม พ.ศ. 2549               
 
 
 (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 


