
16/04/2553  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ 19/2551 (ฉบบัประมวล) 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กจ. 19/2551 

เร่ือง   การก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขาย 
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการ 

แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
(ฉบบัประมวล) 

    

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14(2) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 5(5) แห่งพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย ์
เป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2540  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และ
มาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั 
แห่งกฎหมาย  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกอตัราค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย ์
ท่ีออกใหม่ท่ีก าหนดไวต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฉ์บบัต่าง ๆ  
ท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2 และใหค้ิดค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการขออนุญาตดงักล่าวและค่าธรรมเนียมค าขออนุมติั
โครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์รวมทั้งค่าธรรมเนียมค าขอตรวจสอบการใชหุ้้นอา้งอิงตามท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 และขอ้ 7 แลว้แต่กรณี 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกบทบญัญติัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ใหย้กเลิกขอ้ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี กจ. 47/2541  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาต และการอนุญาตใหเ้สนอขาย 
หุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2541 
  (2)  ใหย้กเลิกวรรคสองของขอ้ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 6/2543  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อมกบั 
การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจดัการ  
ลงวนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2543 
  (3)  ใหย้กเลิกวรรคหน่ึงของขอ้ 8/2 และความในขอ้ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2543  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุน้ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 
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  (4)  ใหย้กเลิกขอ้ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี กจ. 24/2543  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ 
ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543   
  (5)  ใหย้กเลิกขอ้ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี กจ. 36/2544  เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 
  (6)  ใหย้กเลิกวรรคหน่ึงของขอ้ 5(2) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 30/2546  เร่ือง การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์
อา้งอิงไทย ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546 
  (7)  ใหย้กเลิกวรรคหน่ึงของขอ้ 6 และความในวรรคหน่ึงของขอ้ 21 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 13/2547  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ และหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ลงวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2547 
  (8)  ใหย้กเลิกวรรคหน่ึงของขอ้ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 62/2547  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้ลงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 
  (9)  ใหย้กเลิกวรรคหน่ึงของขอ้ 4 และความในวรรคสองของขอ้ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 2/2549  เร่ือง การเสนอขายหุ้นกูต้่างประเทศต่อธนาคารพาณิชย ์
ในประเทศไทย ลงวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2549 
  (10)  ใหย้กเลิกวรรคหน่ึงและวรรคสองของขอ้ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กย. 31/2549  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย 
ตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 

ขอ้ 33   ค  าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อประชาชนตามประเภทหลกัทรัพย์
ดงัต่อไปน้ี  ค  าขอละ 50,000 บาท   
  (1)  หุน้ 
  (2)  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่และหุน้รองรับ 
  (3)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีอา้งอิงกบัราคาหุน้
หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
  ค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยใ์นวงจ ากดัส าหรับหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง (3)   
ค าขอละ 10,000 บาท  
    
3 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 3/2553 เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย ์
ท่ีออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4)   ลงวนัท่ี 1 เมษายน 2553 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2553 
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  ขอ้ 3/12  ค  าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อมกบัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์
เดิมของบริษทัจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจดัการ ค าขอละ 50,000 บาท 

ขอ้ 3/29  ค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ดงัต่อไปน้ี ต่อบุคคลในวงจ ากดั 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการอนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
ต่อบุคคลในวงจ ากดั ค าขอละ 50,000 บาท 
  (1)  หุน้เพิ่มทุน 
  (2)  หุน้รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

 ขอ้ 3/33  ค  าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
ใหเ้ป็นไปตามอตัราดงัน้ี 
  (1)7  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนับางส่วนหรือไม่มีทรัพยสิ์น 
เป็นประกนั ค าขอละ 15,000 บาท 
  (2)  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนัเตม็จ านวน  ค าขอละ 10,000 บาท 

  ขอ้ 41 10   ค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทพนัธบตัร หุน้กู ้ 
หรือตัว๋เงิน ค าขอละ 30,000 บาท  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)4 10  ค าขออนุญาตส าหรับพนัธบตัรหรือหุน้กูท่ี้ออกใหม่ตามขอ้ 5(1) (2) และ (3) 
(2)10  ค าขออนุญาตเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ตามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็น                    

หลกัทรัพยไ์ม่คิดค่าธรรมเนียมค าขอดงักล่าว แต่ใหช้ าระค่าธรรมเนียมค าขอเก่ียวกบัโครงการ 
แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์ามขอ้ 6 
 

     
1 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 6/2552 เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย ์

ท่ีออกใหม่และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2)   ลงวนัท่ี 13 มีนาคม 2552 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 30 มีนาคม 2552 

2 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 13/2552 เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย ์

ท่ีออกใหม่และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3)   ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2552 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 กนัยายน 2552 

3 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 3/2553 เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย ์

ท่ีออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4)   ลงวนัท่ี 1 เมษายน 2553 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2553 

7 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 8/2556 เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย ์

ท่ีออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 8)   ลงวนัท่ี 26 กนัยายน 2556 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 16 ตุลาคม 2556 
9 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 17/2558 เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย ์
ท่ีออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 10)  ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม 2558 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 
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10 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 21/2558 เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย ์
ท่ีออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 11)  ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม 2558 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 

 
ขอ้ 51 10   ค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทพนัธบตัร หุน้กู ้ 

หรือใบแสดงสิทธิดงัต่อไปน้ี ค าขอละ 10,000 บาท   
(1)10  หุ้นกูท่ี้ออกโดยบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซ่ึงเสนอขายในต่างประเทศ 

ทั้งจ านวน 
(2)10  หุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ซ่ึงเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้นตาม 

กฎหมายไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
(3)4 10  พนัธบตัรหรือหุน้กูท่ี้ออกโดยหน่วยงานภาครัฐไทยซ่ึงเสนอขายในต่างประเทศ 

ทั้งจ านวน 
(4)10  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยโดยอา้งอิงกบัพนัธบตัร 

หรือหุน้กู ้

  ขอ้ 61  ค  าขอเก่ียวกบัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ ค  าขอละ 30,000 บาท 

  ขอ้ 7   ค  าขอตรวจสอบการใชหุ้น้อา้งอิง  ค  าขอละ 10,000 บาท 

  ขอ้ 7/12   ค  าขออนุญาตยกเลิกขอ้จ ากดัการโอนหุน้กูต้ามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขอยกเลิกขอ้จ ากดัการโอนหุน้กู ้ค  าขอละ 10,000 บาท 

  ขอ้ 7/25   ค  าขออนุญาตเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป ไม่ว่าเป็น 
ค าขออนุญาตเสนอขายศกุูกท่ีออกใหม่เป็นรายคร้ัง หรือเป็นค าขออนุญาตเสนอขายศกุูกระยะสั้นท่ีออกใหม ่
แบบเป็นโครงการ ค าขอละ 30,000 บาท 
  ค าขออนุญาตเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ค าขอละ 10,000 บาท 

ขอ้ 7/3 8   ค  าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ของทรัสตด์งัต่อไปน้ี  
ค าขอละ 100,000 บาท   
  (1)  ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
  (2)  ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

     
1 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 6/2552 เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย ์

ท่ีออกใหม่และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2)   ลงวนัท่ี 13 มีนาคม 2552 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 30 มีนาคม 2552 

2 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 13/2552 เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย ์

ท่ีออกใหม่และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3)   ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2552 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 กนัยายน 2552 
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4 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 10/2553 เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย ์

ท่ีออกใหม่และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5)   ลงวนัท่ี 3 มิถุนายน 2553 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 16 มิถุนายน 2553 

5 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 20/2553 เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย ์

ท่ีออกใหม่และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6)   ลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2553 

8 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 8/2558 เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย ์

ท่ีออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 9)   ลงวนัท่ี 9 เมษายน 2558 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558 

ขอ้ 7/48   ค  าขออนุญาตเพื่อเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภท 
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ ใหผู้ข้ออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  การขออนุญาตเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศคร้ังแรก 
               (ก)  กรณีท่ียื่นค าขอพิจารณาลกัษณะของผูข้ออนุญาตมาพร้อมกบัค าขอพิจารณา 
ลกัษณะของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ ใหช้ าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตตาม 
จ านวนท่ีค านวณไดจ้าก  

(50,000 + (15,000 x X)) บาท  
 (ข)  กรณีท่ีมิไดย้ืน่ค  าขอตาม (ก) มาพร้อมกนั ใหช้ าระค่าธรรมเนียมดงัน้ี 
  1.  50,000 บาท เม่ือยืน่ค าขอพจิารณาลกัษณะผูข้ออนุญาต  
  2.  (15,000 x X) บาท เม่ือยืน่ค าขอพิจารณาลกัษณะของตราสารแสดงสิทธิ 
การฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
 (2)  กรณีขออนุญาตเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
คร้ังอ่ืนนอกจาก (1) เม่ือยืน่ค  าขอพิจารณาลกัษณะของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
ใหช้ าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตตามจ านวนท่ีค านวณไดจ้าก  
  (15,000 x X) บาท 
 ทั้งน้ี X = จ านวนหลกัทรัพยต์่างประเทศของแต่ละกิจการท่ีรับฝากในการออกตราสาร 
แสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ เช่น หากมีหลกัทรัพยต์่างประเทศท่ีจะรับฝากเป็นหุ้นของ 
บริษทั A บริษทั B และบริษทั C ในกรณีน้ี X = 3 เป็นตน้ 

  ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  15  ธนัวาคม  พ.ศ. 2551  เป็นตน้ไป 

   ประกาศ   ณ   วนัท่ี  15  ธนัวาคม  พ.ศ. 2551 
 
 

                                    

                          (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
__________________________________________________________________________________ 
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หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต 
เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ทุกประเภทไวใ้นประกาศฉบบัเดียวกนั จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 

     
8 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 8/2558 เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย ์

ท่ีออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 9)   ลงวนัท่ี 9 เมษายน 2558 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558 



16/04/2553  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ 19/2551 (ฉบบัประมวล) 

สารบัญเชิงอรรถ 
 

ล ำดับ 
ประกำศ 
ณ วันท่ี 

เลขท่ีประกำศ ช่ือเร่ือง เน้ือหำ สถำนะ รำชกจิจำนุเบกษำ 

 15 ธ.ค. 51 กจ. 19/2551 การก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

 ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่

15 ธ.ค. 51 เป็นตน้ไป) 

เล่มท่ี 125 ตอนพเิศษ 196ง  
ลงวนัท่ี 29 ธ.ค. 51 

1 13 มี.ค. 52 กจ. 6/2552 การก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) 

แกไ้ขความในขอ้ 4  ขอ้ 5 และ 
ขอ้ 6  

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่

30 มี.ค. 52  เป็นตน้ไป) 

เล่มท่ี 126 ตอนพเิศษ 47ง 
ลงวนัท่ี 30 มี.ค. 52 

2 3 ส.ค. 52 กจ. 13/2552 การก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) 

เพ่ิมความในขอ้ 3/1 และขอ้ 7/1 ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่

1 ก.ย. 52  เป็นตน้ไป) 

เล่มท่ี 126 ตอนพเิศษ 121ง 
ลงวนัท่ี 25 ส.ค. 52 

3 1 เม.ย. 53 กจ. 3/2553 การก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) 

(1) แกไ้ข ขอ้ 3 
(2) เพ่ิม ขอ้ 3/2 และ ขอ้ 3/3 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่

1 พ.ค. 53 เป็นตน้ไป) 

เล่มท่ี 127 ตอนพิเศษ 55ง 
ลงวนัท่ี 30 เม.ย. 53 

4 3 มิ.ย. 53 กจ. 10/2553 การก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5)  

(1) แกไ้ข ขอ้ 4 (1) 
(2) ยกเลิก ขอ้ 5 (3) 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่

16 มิ.ย. 53 เป็นตน้ไป) 

เล่มท่ี 127 ตอนพิเศษ 75ง 
ลงวนัท่ี 15 มิ.ย. 53 

5 26 พ.ย. 53 กจ. 20/2553 การก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) 

เพ่ิมขอ้ 7/2 ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่
16 ธ.ค. 53 เป็นตน้ไป) 

เล่มท่ี 127 ตอนพิเศษ 143ง 
ลงวนัท่ี 15 ธ.ค. 53 
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ล ำดับ 
ประกำศ 
ณ วันท่ี 

เลขท่ีประกำศ ช่ือเร่ือง เน้ือหำ สถำนะ รำชกจิจำนุเบกษำ 

6 20 พ.ย. 55 กม. 15/2555 การก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 7) 

เพ่ิมขอ้ 7/3 ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่

1 ม.ค. 56 เป็นตน้ไป) 

เล่มท่ี 129 ตอนพเิศษ 96ง 
ลงวนัท่ี 27 ธ.ค. 55 

7 26 ก.ย. 56 กม. 8/2556 การก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 8) 

แกไ้ขขอ้ 3/3 (1) 
ยกเวน้ค่าธรรมเนียมตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่

16 ต.ค. 56 เป็นตน้ไป) 

เล่มท่ี 130 ตอนพเิศษ 147ง 
ลงวนัท่ี 29 ต.ค. 56 

8 9 เม.ย. 58 กม. 8/2558 การก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 9) 

1. ยกเลิกขอ้ 3/2 
2. แกไ้ขขอ้ 7/3 
3. เพ่ิมขอ้ 7/4 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่

16 พ.ค. 58 เป็นตน้ไป) 

 

9 27 ต.ค. 58 กม. 17/2558 การก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 10) 

เพ่ิมขอ้ 3/2 ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่
1 ธ.ค. 58 เป็นตน้ไป) 

 

10 27 ต.ค. 58 กม. 21/2558 การก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 11) 

แกไ้ขเพ่ิมเติม ขอ้ 4 และขอ้ 5 ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่

1 ม.ค. 59 เป็นตน้ไป) 
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