
 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

 ท่ี สบ. 12 /2553 
เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 

การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 
(ฉบบัท่ี  21 ) 

 
 

               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 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  
ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความใน (2) ของขอ้ 5 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 6/2552  เร่ือง การก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 19) ลงวนัท่ี  
30 มีนาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
                           “(2)  ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ใหช้ าระภายในวนัท่ี 30 เมษายน 
ของทุกปี โดยให้เร่ิมส าหรับการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีท่ีมีหนา้ท่ียืน่ในปีถดัจากปีท่ีแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยมี์ผลใชบ้งัคบั จนกวา่หนา้ท่ีของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยใ์นการจดัท า
และส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามมาตรา 56 จะส้ินสุดลง” 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความใน (4) ของขอ้ 6 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 6/2552  เร่ือง การก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 19) ลงวนัท่ี 
30 มีนาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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“(4)  กรณีเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์   
                                   (ก)  หากเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ซ่ึงไดมี้การยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นลกัษณะเป็นโครงการ  ใหค้ิดในอตัราดงัน้ี 
                                           1.  ค่าธรรมเนียมส าหรับการยื่นแบบ 69-dw-ขอ้มูลหลกั  ใหค้ิดในอตัรา 
คร้ังละ 100,000 บาท  
                        2.  ค่าธรรมเนียมส าหรับการยืน่แบบ 69-dw-ขอ้มูลเฉพาะรุ่น  ใหค้ิดในอตัรา 
คร้ังละ 10,000 บาท 
                (ข)  หากเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ซ่ึงไดมี้การยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นลกัษณะอ่ืนนอกจาก (ก)  ใหค้ิดในอตัราคร้ังละ 50,000 บาท” 

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน (ก) ของ (1) ในขอ้ 8 วรรคหน่ึง แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียม 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 6/2552  
เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ  
(ฉบบัท่ี 19) ลงวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

 “(ก)  กรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามขอ้ 6(4)” 

ขอ้ 4   การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยภ์ายใตอ้ายกุารอนุญาต 
ใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี กจ. 24/2543  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543  หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2552  เร่ือง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  
ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยย์งัคงช าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง  
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การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี  
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ก่อนแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี 

  ขอ้ 5   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป  

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  22 เมษายน พ.ศ. 2553  
 
 
 

(นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
                        เลขาธิการ  
                      ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
___________________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อปรับปรุงอตัราค่าธรรมเนียมในการยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑใ์นการยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 


