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

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ที่ กจ. 19/2551 

เร่ือง   การกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขาย 

หลักทรัพยที่ออกใหม และการขออนุมัติโครงการ 

แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

(ฉบับประมวล) 

    

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14(2) แหงพระราชบญัญัติหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 5(5) แหงพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย 

เปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัตบิางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และ

มาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แหงกฎหมาย  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้ 

  ขอ 1   ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย 

ที่ออกใหมที่กําหนดไวตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฉบับตาง ๆ  

ที่ระบุไวในขอ 2 และใหคิดคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการขออนุญาตดังกลาวและคาธรรมเนียมคําขออนมุัติ

โครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย รวมทั้งคาธรรมเนียมคําขอตรวจสอบการใชหุนอางอิงตามที่

กําหนดไวในขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 และขอ 7 แลวแตกรณี 

  ขอ 2   ใหยกเลิกบทบัญญัตดิังตอไปนี้ 

  (1)  ใหยกเลิกขอ 6 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

ที่ กจ. 47/2541  เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขาย 

หุนกูที่ออกใหมตอผูลงทุนในตางประเทศ ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2541 

  (2)  ใหยกเลิกวรรคสองของขอ 5 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 6/2543  เร่ือง หลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมพรอมกับ 

การทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการ  

ลงวันที ่6 มกราคม พ.ศ. 2543 

  (3)  ใหยกเลิกวรรคหนึ่งของขอ 8/2 และความในขอ 12 แหงประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 12/2543  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขาย

หุนที่ออกใหม ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 
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  (4)  ใหยกเลิกขอ 6 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

ที่ กจ. 24/2543  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่ออกใหม 

ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543   

  (5)  ใหยกเลิกขอ 6 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

ที่ กจ. 36/2544  เร่ือง การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 

  (6)  ใหยกเลิกวรรคหนึ่งของขอ 5(2) แหงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 30/2546  เร่ือง การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพย

อางอิงไทย ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546 

  (7)  ใหยกเลิกวรรคหนึ่งของขอ 6 และความในวรรคหนึ่งของขอ 21 แหงประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 13/2547  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาต

ใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกใหม และหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ลงวันที ่9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 

  (8)  ใหยกเลิกวรรคหนึ่งของขอ 3 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 62/2547  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 

  (9)  ใหยกเลิกวรรคหนึ่งของขอ 4 และความในวรรคสองของขอ 5 แหงประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 2/2549  เร่ือง การเสนอขายหุนกูตางประเทศตอธนาคารพาณิชย 

ในประเทศไทย ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2549 

  (10)  ใหยกเลิกวรรคหนึ่งและวรรคสองของขอ 7 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กย. 31/2549  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขาย 

ตราสารหนี้ที่ออกใหม ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 

ขอ 33   คําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอประชาชนตามประเภทหลักทรัพย

ดังตอไปนี้  คําขอละ 50,000 บาท   

  (1)  หุน 

  (2)  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกใหมและหุนรองรับ 

  (3)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่อางอิงกับราคาหุน

หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 

  คําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยในวงจํากัดสําหรับหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง (3)   

คําขอละ 10,000 บาท  

    
3 ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2553 เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย 

ที่ออกใหม และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลกัทรัพย (ฉบับที ่4)   ลงวันที ่1 เมษายน 2553 มีผลใชบงัคับวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 
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  ขอ 3/12  คําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมพรอมกับการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย

เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการ คําขอละ 50,000 บาท 

ขอ 3/29  คําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหมดังตอไปนี้ ตอบุคคลในวงจํากัด 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหม 

ตอบุคคลในวงจํากัด คําขอละ 50,000 บาท 

  (1)  หุนเพิ่มทุน 

  (2)  หุนรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 

 ขอ 3/33  คําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

ใหเปนไปตามอัตราดังนี้ 

  (1)7  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่มีทรัพยสินเปนประกันบางสวนหรือไมมีทรัพยสิน 

เปนประกนั คําขอละ 15,000 บาท 

  (2)  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่มีทรัพยสินเปนประกันเต็มจํานวน  คําขอละ 10,000 บาท 

  ขอ 41 10   คําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทพันธบัตร หุนกู  

หรือตั๋วเงิน คําขอละ 30,000 บาท  เวนแตในกรณีดังตอไปนี ้

(1)4 10  คําขออนุญาตสําหรับพันธบัตรหรือหุนกูที่ออกใหมตามขอ 5(1) (2) และ (3) 

(2)10  คําขออนุญาตเสนอขายหุนกูที่ออกใหมตามโครงการแปลงสินทรัพยเปน                    

หลักทรัพยไมคิดคาธรรมเนียมคําขอดังกลาว แตใหชําระคาธรรมเนียมคําขอเกี่ยวกับโครงการ 

แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยตามขอ 6 

 

     
1 ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 6/2552 เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย 

ที่ออกใหมและการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลกัทรัพย (ฉบับที ่2)   ลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 มีผลใชบงัคับวันที่ 30 มีนาคม 2552
 

2 ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 13/2552 เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย 

ที่ออกใหมและการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลกัทรัพย (ฉบับที ่3)   ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 มีผลใชบงัคับวันที่ 1 กันยายน 2552
 

3 ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2553 เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย 

ที่ออกใหม และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลกัทรัพย (ฉบับที ่4)   ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 มีผลใชบงัคับวันที่ 1 พฤษภาคม 2553
 

7 ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กม. 8/2556 เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย 

ที่ออกใหม และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลกัทรัพย (ฉบับที ่8)   ลงวันที่ 26 กันยายน 2556 มีผลใชบังคับวันที่ 16 ตุลาคม 2556 
9 ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กม. 17/2558 เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย 

ที่ออกใหม และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลกัทรัพย (ฉบับที ่10)  ลงวันที ่27 ตุลาคม 2558 มีผลใชบังคับวันที่ 1 ธันวาคม 2558 
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10 ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กม. 21/2558 เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย 

ที่ออกใหม และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลกัทรัพย (ฉบับที ่11)  ลงวันที ่27 ตุลาคม 2558 มีผลใชบังคับวันที่ 1 ธันวาคม 2558 

 

ขอ 51 10   คําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทพันธบัตร หุนกู  

หรือใบแสดงสิทธิดังตอไปนี้ คําขอละ 10,000 บาท   

(1)10  หุนกูที่ออกโดยบริษัทที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งเสนอขายในตางประเทศ 

ทั้งจํานวน 

(2)10  หุนกูอนุพันธที่ออกใหมซึ่งเสนอขายตอผูลงทุนสถาบันที่จัดต้ังขึ้นตาม 

กฎหมายไทยหรือผูลงทุนรายใหญ 

(3)4 10  พันธบัตรหรือหุนกูที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐไทยซึ่งเสนอขายในตางประเทศ 

ทั้งจํานวน 

(4)10  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรพัยอางอิงไทยโดยอางอิงกับพันธบัตร 

หรือหุนกู 

  ขอ 61  คําขอเกี่ยวกับโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย  คําขอละ 30,000 บาท 

  ขอ 7   คําขอตรวจสอบการใชหุนอางอิง  คําขอละ 10,000 บาท 

  ขอ 7/12   คําขออนุญาตยกเลิกขอจํากัดการโอนหุนกูตามประกาศคณะกรรมการ 

กํากับตลาดทุนวาดวยการขอยกเลิกขอจํากัดการโอนหุนกู คําขอละ 10,000 บาท 

  ขอ 7/25   คําขออนุญาตเสนอขายศุกูกที่ออกใหมแกประชาชนทั่วไป ไมวาเปน 

คําขออนุญาตเสนอขายศกุูกที่ออกใหมเปนรายครั้ง หรือเปนคําขออนุญาตเสนอขายศกุูกระยะสั้นที่ออกใหม 

แบบเปนโครงการ คําขอละ 30,000 บาท 

  คําขออนุญาตเสนอขายศุกูกที่ออกใหมตอผูลงทุนในตางประเทศ คําขอละ 10,000 บาท 

ขอ 7/3 8   คําขออนุญาตเสนอขายหนวยทรัสตที่ออกใหมของทรัสตดังตอไปนี้  

คําขอละ 100,000 บาท   

  (1)  ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

  (2)  ทรัสตเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน 

     
1 ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 6/2552 เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย 

ที่ออกใหมและการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลกัทรัพย (ฉบับที ่2)   ลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 มีผลใชบงัคับวนัที่ 30 มีนาคม 2552
 

2 ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 13/2552 เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย 

ที่ออกใหมและการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลกัทรัพย (ฉบับที ่3)   ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 มีผลใชบงัคับวันที่ 1 กันยายน 2552
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4 ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 10/2553 เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย 

ที่ออกใหมและการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลกัทรัพย (ฉบับที ่5)   ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2553 มีผลใชบงัคับวันที่ 16 มิถุนายน 2553
 

5 ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 20/2553 เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย 

ที่ออกใหมและการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลกัทรัพย (ฉบับที ่6)   ลงวันที่ 26 พฤศจกิายน 2553 มีผลใชบังคับวันที่ 16 ธันวาคม 2553 

8 ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กม. 8/2558 เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย 

ที่ออกใหม และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลกัทรัพย (ฉบับที ่9)   ลงวันที่ 9 เมษายน 2558 มีผลใชบงัคับวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 

ขอ 7/48   คําขออนุญาตเพื่อเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพยตางประเทศ 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการออกและเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภท 

ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพยตางประเทศ ใหผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนียมตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1)  การขออนุญาตเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพยตางประเทศครั้งแรก 

               (ก)  กรณีที่ยื่นคําขอพิจารณาลักษณะของผูขออนุญาตมาพรอมกับคําขอพิจารณา 

ลักษณะของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพยตางประเทศ ใหชําระคาธรรมเนียมคําขออนุญาตตาม 

จํานวนที่คํานวณไดจาก  

(50,000 + (15,000 x X)) บาท  

 (ข)  กรณีที่มิไดยื่นคําขอตาม (ก) มาพรอมกัน ใหชําระคาธรรมเนียมดังนี้ 

  1.  50,000 บาท เมื่อยื่นคําขอพิจารณาลักษณะผูขออนุญาต  

  2.  (15,000 x X) บาท เมื่อยื่นคําขอพิจารณาลักษณะของตราสารแสดงสิทธิ 

การฝากหลักทรัพยตางประเทศ 

 (2)  กรณีขออนุญาตเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพยตางประเทศ 

ครั้งอ่ืนนอกจาก (1) เมื่อยื่นคําขอพิจารณาลักษณะของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพยตางประเทศ 

ใหชําระคาธรรมเนียมคําขออนุญาตตามจํานวนที่คํานวณไดจาก  

  (15,000 x X) บาท 

 ทั้งนี้ X = จํานวนหลักทรัพยตางประเทศของแตละกิจการที่รับฝากในการออกตราสาร 

แสดงสิทธิการฝากหลักทรัพยตางประเทศ เชน หากมีหลักทรัพยตางประเทศที่จะรับฝากเปนหุนของ 

บริษัท A บริษัท B และบริษัท C ในกรณีนี้ X = 3 เปนตน 

  ขอ 8   ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที ่ 15  ธันวาคม  พ.ศ. 2551  เปนตนไป 

   ประกาศ   ณ   วันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ. 2551 
 

 

                                    

                          (นายวิจิตร  สุพินิจ) 

 ประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
__________________________________________________________________________________ 
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หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการขออนุญาต 

เสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมทุกประเภทไวในประกาศฉบับเดียวกัน จึงจําเปนตองออกประกาศนี้ 

     
8 ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กม. 8/2558 เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย 

ที่ออกใหม และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลกัทรัพย (ฉบับที ่9)   ลงวันที่ 9 เมษายน 2558 มีผลใชบงัคับวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 



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

สารบัญเชิงอรรถ 

 

ลําดับ 
ประกาศ 

ณ วันท่ี 
เลขท่ีประกาศ ชื่อเรื่อง เนื้อหา สถานะ ราชกิจจานุเบกษา 

 15 ธ.ค. 51 กจ. 19/2551 การกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขาย

หลักทรัพยที่ออกใหม และการขออนุมัติโครงการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรัพย 

 ใชงาน 

(มีผลใชบังคบัตั้งแต 

15 ธ.ค. 51 เปนตนไป) 

เลมที่ 125 ตอนพิเศษ 196ง  

ลงวันที่ 29 ธ.ค. 51 

1 13 มี.ค. 52 กจ. 6/2552 การกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขาย

หลักทรัพยที่ออกใหม และการขออนุมัติโครงการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรัพย (ฉบับที่ 2) 

แกไขความในขอ 4  ขอ 5 และ 

ขอ 6  

ใชงาน 

(มีผลใชบังคบัตั้งแต 

30 มี.ค. 52  เปนตนไป) 

เลมที่ 126 ตอนพิเศษ 47ง 

ลงวันที่ 30 มี.ค. 52 

2 3 ส.ค. 52 กจ. 13/2552 การกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขาย

หลักทรัพยที่ออกใหม และการขออนุมัติโครงการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรัพย (ฉบับที่ 3) 

เพิ่มความในขอ 3/1 และขอ 7/1 ใชงาน 

(มีผลใชบังคบัตั้งแต 

1 ก.ย. 52  เปนตนไป) 

เลมที่ 126 ตอนพิเศษ 121ง 

ลงวันที่ 25 ส.ค. 52 

3 1 เม.ย. 53 กจ. 3/2553 การกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขาย

หลักทรัพยที่ออกใหม และการขออนุมัติโครงการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) 

(1) แกไข ขอ 3 

(2) เพิ่ม ขอ 3/2 และ ขอ 3/3 

ใชงาน 

(มีผลใชบังคบัตั้งแต 

1 พ.ค. 53 เปนตนไป) 

เลมที่ 127 ตอนพิเศษ 55ง 

ลงวันที่ 30 เม.ย. 53 

4 3 มิ.ย. 53 กจ. 10/2553 การกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขาย

หลักทรัพยที่ออกใหม และการขออนุมัติโครงการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรัพย (ฉบับที่ 5)  

(1) แกไข ขอ 4 (1) 

(2) ยกเลิก ขอ 5 (3) 

ใชงาน 

(มีผลใชบังคบัตั้งแต 

16 มิ.ย. 53 เปนตนไป) 

เลมที่ 127 ตอนพเิศษ 75ง 

ลงวันที่ 15 มิ.ย. 53 

5 26 พ.ย. 53 กจ. 20/2553 การกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขาย

หลักทรัพยที่ออกใหม และการขออนุมัติโครงการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรัพย (ฉบับที่ 6) 

เพิ่มขอ 7/2 ใชงาน 

(มีผลใชบังคบัตั้งแต 

16 ธ.ค. 53 เปนตนไป) 

เลมที่ 127 ตอนพเิศษ 143ง 

ลงวันที่ 15 ธ.ค. 53 
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ลําดับ 
ประกาศ 

ณ วันท่ี 
เลขท่ีประกาศ ชื่อเรื่อง เนื้อหา สถานะ ราชกิจจานุเบกษา 

6 20 พ.ย. 55 กม. 15/2555 การกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขาย

หลักทรัพยที่ออกใหม และการขออนุมัติโครงการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรัพย (ฉบับที่ 7) 

เพิ่มขอ 7/3 ใชงาน 

(มีผลใชบังคบัตั้งแต 

1 ม.ค. 56 เปนตนไป) 

เลมที่ 129 ตอนพิเศษ 96ง 

ลงวันที่ 27 ธ.ค. 55 

7 26 ก.ย. 56 กม. 8/2556 การกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขาย

หลักทรัพยที่ออกใหม และการขออนุมัติโครงการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรัพย (ฉบับที่ 8) 

แกไขขอ 3/3 (1) 

ยกเวนคาธรรมเนียมตามเงื่อนไข

ที่กําหนด 

ใชงาน 

(มีผลใชบังคบัตั้งแต 

16 ต.ค. 56 เปนตนไป) 

เลมที่ 130 ตอนพิเศษ 147ง 

ลงวันที่ 29 ต.ค. 56 

8 9 เม.ย. 58 กม. 8/2558 การกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขาย

หลักทรัพยที่ออกใหม และการขออนุมัติโครงการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรัพย (ฉบับที่ 9) 

1. ยกเลิกขอ 3/2 

2. แกไขขอ 7/3 

3. เพิ่มขอ 7/4 

ใชงาน 

(มีผลใชบังคบัตั้งแต 

16 พ.ค. 58 เปนตนไป) 

 

9 27 ต.ค. 58 กม. 17/2558 การกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขาย

หลักทรัพยที่ออกใหม และการขออนุมัติโครงการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรัพย (ฉบับที่ 10) 

เพิ่มขอ 3/2 ใชงาน 

(มีผลใชบังคบัตั้งแต 

1 ธ.ค. 58 เปนตนไป) 

 

10 27 ต.ค. 58 กม. 21/2558 การกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขาย

หลักทรัพยที่ออกใหม และการขออนุมัติโครงการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรัพย (ฉบับที่ 11) 

แกไขเพิ่มเติม ขอ 4 และขอ 5 ใชงาน 

(มีผลใชบังคบัตั้งแต 

1 ม.ค. 59 เปนตนไป) 

 

 


