
 
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี สบ. 6/2552 

เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การจดทะเบียน  และการยืน่ค าขอต่าง ๆ  

 (ฉบบัท่ี 19) 
     

 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  
อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  
ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกขอ้ 3 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล  
การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 48/2549 เร่ือง  การก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 6)  
ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2549   
 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิก (2) และ (3) ของขอ้ 4 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ                  
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่                     
แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  

 

  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน (6) ของขอ้ 4 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ                    
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่                        
แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547                     
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์                    
ท่ี สบ. 22/2550 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน           
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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   “(6)  บริษทัท่ีมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
หากบริษทัดงักล่าวออกหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี  ใหไ้ดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามขอ้ 5(1)  
            (ก)  หุน้กูร้ะยะสั้น ท่ีมิใช่หุน้กูอ้นุพนัธ์หรือหุน้กูต้ามโครงการแปลงสินทรัพย ์
เป็นหลกัทรัพย ์หรือ 
                                    (ข)  ตัว๋เงินระยะสั้น” 
 

  ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในขอ้ 5 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล  
การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 24/2551  เร่ือง การก าหนด 
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 16)  
ลงวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2551 ขอ้ 6 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล  
การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 23/2550 เร่ือง  การก าหนด 
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 9)  
ลงวนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550 และขอ้ 6/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล  
การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 22/2550 เร่ือง  การก าหนด 
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 8)  
ลงวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
   “ขอ้ 5   การช าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล  ใหเ้ป็นดงัน้ี 
   (1)  ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์  
ใหช้ าระเม่ือยืน่แบบดงักล่าวต่อส านกังาน  ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 8 
   (2)  ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  ใหช้ าระเป็นรายปี   
ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 9 
  ขอ้ 6   ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ประเภทหุ้น ใบส าคญัแสดงสิทธิประเภทต่าง ๆ และใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้  
ใหค้ิดในอตัราดงัน้ี 
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  (1)  กรณีเสนอขายหุ้น ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.08 ของมูลค่าของหุน้ทั้งหมดท่ีเสนอขาย   
          ในการค านวณมูลค่าของหุน้ท่ีเสนอขาย  ใหใ้ชร้าคาเสนอขายหุน้เป็นฐานในการคิด
ค่าธรรมเนียม 
  (2)  กรณีเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
          (ก)  หากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้มีอายไุม่เกินหน่ึงปี  ใหค้ิดในอตัรา 
ร้อยละ 0.08 ของมูลค่าของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ทั้งหมดท่ีเสนอขายรวมกบัมูลค่าของ 
หุน้ทั้งหมดท่ีรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีเสนอขาย 
          (ข)  หากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้มีอายมุากกวา่หน่ึงปี  ใหค้ิดในอตัรา 
ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ทั้งหมดท่ีเสนอขายรวมกบัมูลค่าของ 
หุน้ทั้งหมดท่ีรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีเสนอขาย 
         ในการค านวณมูลค่าของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีเสนอขาย  ใหใ้ชร้าคา 
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้นั้นเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม และในการค านวณมูลค่า 
ของหุน้ท่ีรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีเสนอขาย ใหใ้ชร้าคาท่ีจะซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุน้นั้นเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม 
   (3)  กรณีเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิไดโ้ดยเจา้ของ 
ใบแสดงสิทธิดงักล่าว  ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.08 ของมูลค่าของใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุน 
ท่ีโอนสิทธิไดท้ั้งหมดท่ีเสนอขายรวมกบัมูลค่าของหุน้ทั้งหมดท่ีรองรับใบแสดงสิทธิดงักล่าว 
        ในการค านวณมูลค่าของใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิไดท่ี้เสนอขาย   
ใหใ้ชร้าคาเสนอขายใบแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม  และในการค านวณมูลค่า 
ของหุน้ท่ีรองรับใบแสดงสิทธินั้น  ใหใ้ชร้าคาท่ีจะซ้ือหุ้นตามใบแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นฐานในการคิด
ค่าธรรมเนียม 
   (4)  กรณีเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  ใหค้ิดในอตัราดงัน้ี 
          (ก)  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในหุน้ประเภทท่ีให้สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออก 
โดยบริษทัอ่ืน และจดัใหมี้การฝากทรัพยสิ์นเตม็จ านวน 
     1.  หากมีอายไุม่เกินหน่ึงปี  ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.08 ของมูลค่าของ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในหุน้ทั้งหมดท่ีเสนอขายรวมกบัมูลค่าของหุน้อา้งอิงทั้งหมดท่ีรองรับ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในหุน้ท่ีเสนอขาย 
     2.  หากมีอายมุากกวา่หน่ึงปี  ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.03 ของมูลค่าของ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในหุน้ทั้งหมดท่ีเสนอขายรวมกบัมูลค่าของหุน้อา้งอิงทั้งหมดท่ีรองรับ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในหุน้ท่ีเสนอขาย 
    การค านวณมูลค่าของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในหุ้นท่ีเสนอขาย ใหใ้ช ้
ราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในหุน้นั้นเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม และการค านวณ 
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มูลค่าของหุน้อา้งอิง ใหใ้ชร้าคาใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในหุน้นั้นเป็นฐานในการคิด
ค่าธรรมเนียม 
         (ข)  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์อ่ืนนอกจาก (ก) ใหค้ิดในอตัราคร้ังละ 10,000 บาท 
   (5)  กรณีเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อมกบัการท า 
ค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจดัการ  
ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.02 ของมูลค่าของหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีเสนอซ้ือ แต่ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท 
          มูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์เสนอซ้ือ  ใหห้มายถึงผลคูณของจ านวนดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  จ านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอซ้ือ 
          (ข)  ราคาปิดเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของหลกัทรัพย ์
ท่ีเสนอซ้ือในช่วงหา้วนัท าการก่อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยมี์ผลใชบ้งัคบั   
ทั้งน้ี ในกรณีหลกัทรัพยท่ี์เสนอซ้ือไม่มีราคาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาดงักล่าว  ใหใ้ชร้าคา 
ยติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ในบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ 
   (6)  กรณีเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ 
ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย  ใหใ้ชอ้ตัราและวิธีการค านวณเดียวกบัท่ีก าหนดไวส้ าหรับหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
ของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงดงักล่าว 
  ในกรณีท่ีอตัราค่าธรรมเนียมท่ีค านวณไดต้ามวรรคหน่ึงมีจ านวนนอ้ยกวา่ 30,000 บาท  
ใหค้ิดค่าธรรมเนียมขั้นต ่าในอตัรา 30,000 บาท  เวน้แต่มีการก าหนดค่าธรรมเนียมขั้นต ่าไวเ้ป็นการเฉพาะ 
อยูแ่ลว้ 
 ขอ้ 6/1   ค่าธรรมเนียมในการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ประเภทหุ้นกู ้ตัว๋เงิน หรือพนัธบตัร  ใหค้ิดในอตัราดงัน้ี 
  (1)  กรณีการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้น ตัว๋เงินระยะสั้น หรือพนัธบตัรท่ีมีก าหนดเวลา 
ไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวนั ใหค้ิดในอตัราดงัน้ี 
          (ก)  กรณีเป็นการเสนอขายเฉพาะหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นในลกัษณะ 
ท่ีจ ากดัมูลค่าการเสนอขายโดยไม่เกินระยะเวลาและมูลค่าตามท่ีส านกังานประกาศก าหนดตามมาตรา 66   
ใหค้ิดในอตัรา 100,000 บาท  ส าหรับการเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวตามมูลค่าท่ีไดรั้บอนุญาตนั้น 
         (ข)  กรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้น ตัว๋เงินระยะสั้น หรือพนัธบตัรท่ีมี 
ก าหนดเวลาไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวนั ในกรณีทัว่ไป  ใหค้ิดในอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี 
                                         1.  รุ่นละ 10,000 บาท  หรือ 
                                          2.  ในกรณีเป็นการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ท่ีเป็นแบบ 69-Base และใชแ้บบ 69-Base เป็นฐานส าหรับการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
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ตราสารหน้ีคร้ังต่อ ๆ ไปในลกัษณะเป็นโครงการ ใหค้ิดในอตัรา 100,000 บาท ส าหรับการยืน่แบบ 
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นแต่ละคร้ัง 
           (ค)  กรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้น ตัว๋เงินระยะสั้น หรือพนัธบตัรต่างประเทศ 
ท่ีมีก าหนดเวลาไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวนัต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ใหค้ิดในอตัรา 
50,000 บาท ส าหรับการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นแต่ละคร้ัง เวน้แต่เป็น 
การเสนอขายตัว๋เงินระยะสั้นท่ีออกและเสนอขายโดยสถาบนัสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์ใหอ้ยูภ่ายใต ้
บงัคบั (2)(ค) 
         (ง)  กรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นท่ีเสนอขายตามโครงการแปลงสินทรัพย ์
เป็นหลกัทรัพย ์ ใหค้ิดในอตัราดงัน้ี 
                                         1.  กรณีเป็นการเสนอขายในกรณีทัว่ไป  ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.01 ของมูลค่า 
ของหุน้กูท่ี้เสนอขายในแต่ละรุ่น แต่สูงสุดรุ่นละไม่เกิน 500,000 บาท  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัราค่าธรรมเนียม 
ท่ีค  านวณไดมี้จ านวนนอ้ยกว่า 30,000 บาท ใหค้ิดค่าธรรมเนียมขั้นต ่าในอตัรา 30,000 บาท 
                2.  กรณีเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่  ใหค้ิดในอตัรา 
รุ่นละ 50,000 บาท  
  (2)  กรณีเสนอขายหุ้นกู ้ตัว๋เงิน หรือพนัธบตัร ในกรณีอ่ืนใดนอกจากกรณีตาม (1)  
ใหค้ิดในอตัราดงัน้ี 
         (ก)  หุน้กูห้รือพนัธบตัรท่ีเสนอขายในกรณีทัว่ไป  ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.01  
ของมูลค่าของหุ้นกูห้รือพนัธบตัรท่ีเสนอขายในแต่ละรุ่น แต่สูงสุดรุ่นละไม่เกิน 500,000 บาท   
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัราค่าธรรมเนียมท่ีค านวณไดมี้จ านวนนอ้ยกวา่ 30,000 บาท ใหค้ิดค่าธรรมเนียมขั้นต ่า 
ในอตัรา 30,000 บาท 
           ในการค านวณมูลค่าของหุน้กูห้รือพนัธบตัรท่ีเสนอขาย  ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย 
หุน้กูห้รือราคาเสนอขายพนัธบตัรเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม 
          (ข)  หุน้กูท่ี้เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่  ใหค้ิดในอตัรา 
รุ่นละ 50,000 บาท 
         (ค)  ตัว๋เงินท่ีสถาบนัสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพยอ์อกและเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั 
หรือผูล้งทุนรายใหญ่  ใหค้ิดอตัรา 50,000 บาท  ส าหรับการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
หลกัทรัพยใ์นแต่ละคร้ัง 
                                  (ง)  พนัธบตัรต่างประเทศท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่   
ใหค้ิดในอตัรารุ่นละ 50,000 บาท” 
      ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 8 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล  
การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ 
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 39/2550 เร่ือง  การก าหนด 
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 13)  
ลงวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2550  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 8   การช าระค่าธรรมเนียมตามขอ้ 6 และขอ้ 6/1 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
                           (1)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์เขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยช์ าระค่าธรรมเนียมทั้งจ านวนในวนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพย ์
   (ก)  กรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามขอ้ 6(4)(ข)    
   (ข)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้น ตัว๋เงินระยะสั้น หรือพนัธบตัรท่ีมี 
ก าหนดเวลาไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวนัตามขอ้ 6/1 (1)(ก) (ข) (ค) และ (ง) 2. 
                                   (ค) กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู ้ตัว๋เงิน หรือพนัธบตัรตามขอ้ 6/1 (2)(ข) (ค) และ (ง) 
                           (2)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีอ่ืนนอกจากกรณีตาม (1) ใหผู้เ้สนอขาย
หลกัทรัพยช์ าระค่าธรรมเนียมดงัน้ี  
                                   (ก)  ใหช้ าระค่าธรรมเนียมขั้นต ่า 30,000 บาท ในวนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยส์ าหรับหลกัทรัพยป์ระเภทเดียวกนัซ่ึงมีหลายรุ่น ใหก้ารช าระค่าธรรมเนียมขั้นต ่าคิดรวมทุกรุ่น 
จ านวน 30,000 บาท 
                                   (ข)  ถา้ยงัมีส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระอีก ใหช้ าระค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือในวนัท่ี 
ส านกังานไดรั้บรายละเอียดของขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีครบถว้นถูกตอ้งเก่ียวกบัการเสนอขาย 
หลกัทรัพย ์การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
ไดล้งลายมือช่ือไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี แลว้แต่กรณี 
                           (3)  ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพยห์ลายรุ่นในช่วงเวลาเดียวกนั ใหค้ิดค่าธรรมเนียม
ตามแต่ละรุ่นแยกกนั ไม่วา่จะมีการจ ากดัจ านวนเสนอขายสูงสุดของทุกรุ่นรวมกนัไวก้็ตาม 
                           ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
พร้อมกบัการยืน่ค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่และส านกังานไม่อนุญาตใหเ้สนอขาย 
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ หรือมีการขอถอนการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย  ์
ก่อนวนัท่ีส านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ หรือมีการขอถอน 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยก่์อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยจ์ะมีผลใชบ้งัคบั ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยน์ั้นไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลืออีก”    
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  ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 9 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547 เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 9   ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  ใหค้ิดในอตัราดงัน้ี 
  (1)  ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท่ี์มีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย  ช าระค่าธรรมเนียมตามส่วนของผูถื้อหุ้นตามงบการเงินประจ างวดการบญัชีล่าสุด 
ท่ียืน่ต่อส 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 
 (2)  ในกรณีบริษทัอ่ืนนอกจาก (1) ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยช์ าระค่าธรรมเนียม 
ในอตัรา 10,000 บาท  ทั้งน้ี ส านกังานอาจเปล่ียนแปลงอตัราท่ีก าหนดไวน้ี้ได ้ แต่จะไม่เป็นผลให้ 
อตัราค่าธรรมเนียมท่ีเพิ่มขึ้นเกินกวา่ร้อยละ 15 ทุกรอบระยะเวลาสามปี” 
 

 ขอ้ 7   ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 
 

             ประกาศ  ณ  วนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2552   
 
 
 
 
 (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
                        เลขาธิการ  
                      ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
___________________________________________________________________________________ 
หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อยกเลิกและปรับปรุงอตัราค่าธรรมเนียมในการยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑใ์นการยกเวน้และการยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามแต่ละประเภท  ซ่ึงเป็นการลดภาระใหแ้ก่ผูอ้อก
หลกัทรัพย ์อนัจะช่วยใหภ้าคเอกชนสามารถออกหลกัทรัพยเ์พื่อระดมทุนไดส้ะดวกยิง่ขึ้น  จึงจ าเป็น 
ตอ้งออกประกาศน้ี 


