ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สบ. 16/2553
เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ
(ฉบับที่ 22)
__________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและ
เสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และ
มาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย สานักงานออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 17 และข้อ 18 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 28/2547 เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สบ. 15/2551 เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน
และการยืน่ คาขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 17 ในหมวดนี้
(1) “กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมปิ ดและกองทุนรวมเปิ ด
(2) “กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์” หมายความว่า กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
(3) “เงินทุนจดทะเบียน” หมายความว่า เงินทุนที่บริ ษทั จัดการได้รับจากการจาหน่าย
หน่วยลงทุนและนามาจดทะเบียนไว้กบั สานักงาน
(4) “เงินทุนโครงการ” หมายความว่า วงเงินที่สานักงานอนุมตั ิให้จดั ตั้งและจัดการ
กองทุนรวมซึ่งระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(5) “บริ ษทั จัดการกองทุนรวม” หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
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ข้อ 18 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและการยืน่ คาขอต่าง ๆ ของธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม ให้เป็ นไปตามอัตราดังนี้
(1) คาขออนุมตั ิจดั ตั้งกองทุนรวมแบบปกติ คาขอละ 100,000 บาท
(2) คาขออนุมตั ิจดั ตั้งกองทุนรวมแบบเป็ นการทัว่ ไป คาขอละ 25,000 บาท
(3) คาขออนุมตั ิจดั ตั้งกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ คาขอละ 100,000 บาท
(4) คาขอแปรสภาพโครงการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ให้เป็ นกองทุนรวม คาขอละ 1,000 บาท
(5) การจดทะเบียนกองทุนรวม
(ก) กรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี และมิใช่กองทุนรวมตาม (ค)
ทุกจานวนเงิน 100 ล้านบาทหรื อเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 1,000 บาท
โดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ต่ากว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 75,000 บาท เว้นแต่กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพหรื อกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว ไม่กาหนดจานวนขั้นต่า
(ข) กรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่มีอายุเกินหนึ่งปี และมิใช่กองทุนรวมตาม (ค)
ทุกจานวนเงิน 100 ล้านบาท หรื อเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 2,000 บาท
โดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ต่ากว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 150,000 บาท เว้นแต่กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพหรื อกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว ไม่กาหนดจานวนขั้นต่า
(ค) กรณีที่เป็ นกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ทุกจานวนเงิน 100 ล้านบาท หรื อ
เศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 10,000 บาท
การคานวณเงินทุนตามวรรคหนึ่ง ให้คานวณจากจานวนเงินทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(ก) จานวนเงินทุนจดทะเบียนในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมปิ ด หรื อกองทุนรวมเปิ ด
ซึ่งระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมว่าจะเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว
(ข) จานวนเงินทุนโครงการในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดอื่นใดนอกจาก (ก)
(6) คาขอความเห็นชอบเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
คาขอละ 100,000 บาท
(7) คาขอแก้ไขรายการทางทะเบียนเพื่อเพิ่มจานวนเงินทุน
(ก) กรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี และมิใช่กองทุนรวมตาม (ค)
ทุกจานวนเงิน 100 ล้านบาทหรื อเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 1,000 บาท
โดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ต่ากว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 75,000 บาท เว้นแต่กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพหรื อกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว ไม่กาหนดจานวนขั้นต่า
(ข) กรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่มีอายุเกินหนึ่งปี และมิใช่กองทุนรวมตาม (ค)
ทุกจานวนเงิน 100 ล้านบาทหรื อเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 2,000 บาท
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โดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ต่ากว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 150,000 บาท เว้นแต่กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพหรื อกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว ไม่กาหนดจานวนขั้นต่า
(ค) กรณีที่เป็ นกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ทุกจานวนเงิน 100 ล้านบาท หรื อ
เศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 10,000 บาท
การคานวณเงินทุนตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน
คูณกับจานวนหน่วยลงทุนที่สามารถเสนอขายเพิ่มเติมได้ โดยให้คานวณแต่ละคาขอจากจานวนเงินทุน
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) จานวนเงินทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นในกรณี ที่เป็ นกองทุนรวมปิ ด
(ข) จานวนเงินทุนโครงการที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมเปิ ด
(ค) ส่วนต่างระหว่างจานวนเงินทุนโครงการและจานวนเงินทุนจดทะเบียน
ในกรณีที่เป็ นการเปลี่ยนจากกองทุนรวมปิ ดเป็ นกองทุนรวมเปิ ดหรื อเปลี่ยนจากกองทุนรวมเปิ ด
ที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวเป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้
(8) คาขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนหรื อหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
การจดทะเบียน ฉบับละ 500 บาท
(9) คาขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าในช่วงเวลาก่อนหรื อหลัง
การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราเท่ากับผลคูณของจานวนเงิน
5,000 บาท กับจานวนรายการที่แก้ไขเพิม่ เติม ทั้งนี้ รายการที่แก้ไขเพิม่ เติม ให้พิจารณาตามรายการที่
ปรากฏในระบบพิจารณาคาขอจัดตั้งกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่มิได้
ยืน่ คาขอจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมผ่านระบบดังกล่าว ให้พิจารณาตามรายการที่ปรากฏในประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
การชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งไม่ใช้กบั กรณี ดงั ต่อไปนี้
(ก) คาขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนรวมที่อยู่ระหว่าง
การพิจารณาคาขออนุมตั ิจดั ตั้งของสานักงาน
(ข) คาขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่มีลกั ษณะเป็ นการให้ประโยชน์
ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรื อเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนและสานักงานกาหนด ซึ่งคาขอดังกล่าวได้รับการรับรองจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมแล้ว
(10) คาขอผ่อนผันมิให้การอนุมตั ิจดั ตั้งกองทุนรวมสิ้ นสุ ดลงตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2552 เรื่ อง การจัดตั้งกองทุนรวมและ
การเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ในกรณีที่บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมยื่นคาขออนุมตั ิจดั ตั้งกองทุนรวมแบบเป็ นการทัว่ ไปไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ประกาศกาหนด คาขอละ 100,000 บาท
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(11) คาขอตรวจเอกสารของแต่ละกองทุนรวม คาขอละ 50 บาท”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
________________________________________________________________________________
หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ (1) เพื่อปรับปรุ งค่าธรรมเนียมการยืน่ คาขออนุมตั ิ
จัดตั้งกองทุนรวมเป็ นไปอย่างเหมาะสมยิง่ ขึ้น (2) เพื่อกาหนดค่าธรรมเนียมคาขออนุมตั ิให้จดั ตั้ง
กองทุนรวมแบบเป็ นการทัว่ ไป แทนค่าธรรมเนียมคาขออนุมตั ิจดั ตั้งกองทุนรวมแบบเป็ นกลุ่มคาขอซึ่ง
ถูกยกเลิกไป และ (3) เพื่อกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ คาขอแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวม
จึงจาเป็ นต้องออกประกาศนี้

