
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สบ.   15 /2551 
เร่ือง   การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 

การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 
(ฉบบัท่ี 15) 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและ 
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44   
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตาม 
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1  ใหย้กเลิกความในขอ้ 17 และขอ้ 18 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน   
  “ขอ้ 17   ในหมวดน้ี 
  “กองทุนรวม”  หมายความวา่   กองทุนรวมปิดและกองทุนรวมเปิด 
  “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์  หมายความวา่   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยต์ามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้ง 
และจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์  
  “เงินทุนจดทะเบียน”  หมายความวา่   เงินทุนท่ีบริษทัจดัการไดรั้บจากการจ าหน่าย 
หน่วยลงทุนและน ามาจดทะเบียนไวก้บัส านกังาน 
  “เงินทุนโครงการ”  หมายความวา่   วงเงินท่ีส านกังานอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวม
ซ่ึงระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 
  ขอ้ 18   ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและการยืน่ค าขอต่าง ๆ ของธุรกิจหลกัทรัพย ์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม  ใหเ้ป็นไปตามอตัราดงัน้ี 

(1)  ค  าขออนุมติัจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม  ค าขอละ 50,000 บาท   
  (2)  ค  าขออนุมติัจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ ค  าขอละ 75,000 บาท   
  (3)  ค  าขออนุมติัจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมแบบเป็นกลุ่มค าขอ  ค าขอละ 150,000 บาท   
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  (4)  ค  าขอแปรสภาพโครงการลงทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน              
ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ใหเ้ป็นกองทุนรวม  ค าขอละ 1,000 บาท   
  (5)  การจดทะเบียนกองทุนรวมในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีอายไุม่เกินหน่ึงปี ทุกจ านวน
เงิน 100 ลา้นบาทหรือเศษของ 100 ลา้นบาท ใหค้ิดค่าธรรมเนียมในอตัรา 1,000 บาท แต่เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้ง         
ไม่ต ่ากวา่ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 75,000 บาท  หรือในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีอายเุกินหน่ึงปี ทุกจ านวน
เงิน 100 ลา้นบาทหรือเศษของ 100 ลา้นบาท ใหค้ิดค่าธรรมเนียมในอตัรา 2,000 บาท แต่เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้ง
ไม่ต ่ากวา่ 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 150,000 บาท  เวน้แต่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวไม่ก าหนดจ านวนขั้นต ่า   

       การค านวณเงินทุนตามวรรคหน่ึง ใหค้  านวณจากจ านวนเงินทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี    
        (ก) จ านวนเงินทุนจดทะเบียนในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมปิด  
                                 (ข) จ านวนเงินทุนจดทะเบียนในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเปิดซ่ึงระบุไวใ้นโครงการ
จดัการกองทุนรวมวา่จะเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงคร้ังเดียว  
                                 (ค) จ านวนเงินทุนโครงการในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเปิดกรณีอ่ืนใดนอกจาก              
กรณีตาม (ข) 
  (6)  ค  าขอแกไ้ขรายการทางทะเบียนเพื่อเพิ่มจ านวนเงินทุนในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวม 
ท่ีมีอายไุม่เกินหน่ึงปี ทุกจ านวนเงิน 100 ลา้นบาทหรือเศษของ 100 ลา้นบาท ใหค้ิดค่าธรรมเนียมในอตัรา 
1,000 บาท แต่เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 75,000 บาท  หรือในกรณีท่ีเป็น 
กองทุนรวมท่ีมีอายเุกินหน่ึงปี ทุกจ านวนเงิน 100 ลา้นบาทหรือเศษของ 100 ลา้นบาท ใหค้ิดค่าธรรมเนียม
ในอตัรา 2,000 บาท แต่เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 150,000 บาท  เวน้แต่ 
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่ก าหนดจ านวนขั้นต ่า   

      การค านวณเงินทุนตามวรรคหน่ึง ใหค้  านวณแต่ละค าขอจากจ านวนเงินทุนอยา่งใด 
อยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
        (ก) จ านวนเงินทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึ้นในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมปิด ซ่ึงค านวณโดย      
ใชร้าคาตามมูลค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุน  
        (ข) จ านวนเงินทุนโครงการท่ีเพิ่มขึ้นในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเปิด  
              (ค) ส่วนต่างระหวา่งจ านวนเงินทุนโครงการและจ านวนเงินทุนจดทะเบียน ในกรณีท่ี
เป็นการเปล่ียนจากกองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิด หรือเปล่ียนจากกองทุนรวมเปิดท่ีเสนอขาย 
หน่วยลงทุนเพียงคร้ังเดียวเป็นกองทุนรวมเปิดท่ีเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได ้ 
        (7)  ค  าขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนหรือหลกัฐานการเปล่ียนแปลง 
การจดทะเบียน  ฉบบัละ 500 บาท  

(8)  ตรวจเอกสารของแต่ละกองทุนรวม  ค าขอละ 50 บาท” 
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 ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในขอ้ 20 ของหมวด 6 อ่ืน ๆ  แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และใหใ้ชค้วาม
ต่อไปน้ีแทน   
  “ขอ้ 20   ค  าขอรับความเห็นชอบเป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคลตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ 
วิธีการในการใหค้วามเห็นชอบผูรั้บฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล ค าขอละ  70,000  บาท” 

 ขอ้  3   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี    16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2551  เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ   วนัท่ี  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 

 

 
 (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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