
 

-ร่าง- 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี สบ.  27/2553 
เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 

การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ  
(ฉบบัท่ี 23) 

___________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและ 
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44  
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตาม 
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย  ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความใน (ก) ของ (6) ในขอ้ 4 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 6/2552  เร่ือง  
การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ  
(ฉบบัท่ี 19) ลงวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(ก)  หุน้กูร้ะยะสั้น ท่ีไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1.  หุน้กูอ้นุพนัธ์ 
2.  หุน้กูต้ามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์หรือ 
3.  หุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศ” 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความใน 2. ของ (ข) ใน (1) ของขอ้ 6/1 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 
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  “2.  ในกรณีเป็นการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นลกัษณะ 
เป็นโครงการ ให้คิดในอตัราปีละ 100,000 บาท ส าหรับการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์ท่ีไดก้ระท าภายในหน่ึงปีปฏิทินท่ีไดมี้การช าระค่าธรรมเนียมเป็นรายปีดงักล่าว โดยไม่จ ากดั
จ านวนรุ่นของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย  แต่สูงสุดโครงการละไม่เกิน 200,000 บาท” 

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน (ค) ของ (1) ในขอ้ 6/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 6/2552  เร่ือง  
การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ  
(ฉบบัท่ี 19) ลงวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(ค)  กรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้น ตัว๋เงินระยะสั้น หรือพนัธบตัรต่างประเทศ 
ท่ีมีก าหนดเวลาไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวนัต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ใหค้ิดใน
อตัราดงัน้ี  เวน้แต่เป็นการเสนอขายตัว๋เงินระยะสั้นท่ีออกและเสนอขายโดยสถาบนัสินเช่ือเพื่อธุรกิจ
หลกัทรัพย ์ใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบั (2) (ค) 

1.  กรณีเป็นการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นสกุลเงินตรา 
ต่างประเทศในประเทศไทย ใหค้ิดในอตัราปีละ 50,000 บาท ส าหรับการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการ 
เสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นสกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ท่ีไดก้ระท าภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีได ้
มีการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว   

2.  กรณีอ่ืนนอกจาก 1. ใหค้ิดในอตัรา 50,000 บาท ส าหรับการยืน่แบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นแต่ละคร้ัง”  

ขอ้ 4   มิใหน้ าความในขอ้ 6/1(1) (ข) และ (ค) แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 6/2552  เร่ือง การก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 19) ลงวนัท่ี  
30 มีนาคม พ.ศ. 2552  มาใชบ้งัคบักบัการช าระค่าธรรมเนียมส าหรับการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นหรือ 
ตัว๋เงินระยะสั้นในกรณีทัว่ไป หรือการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นต่อผูล้งทุนสถาบนั 
หรือผูล้งทุนรายใหญ่ ท่ีไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กย. 40/2549  เร่ือง การยืน่และการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการ 



  

   

3 

 

ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 19 แห่ง 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2552  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการ 
เสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  แต่ใหผู้ย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าว 
ช าระค่าธรรมเนียมในอตัราดงัน้ี 

(1)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้น หรือตัว๋เงินระยะสั้น ในกรณีทัว่ไป  
ใหค้ิดในอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี  

(ก)  รุ่นละ 10,000 บาท  หรือ 
(ข)  ปีละ 100,000 บาท ส าหรับการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 

ตราสารหน้ี ท่ีไดก้ระท าภายในหน่ึงปีปฏิทินท่ีไดมี้การช าระค่าธรรมเนียมเป็นรายปีดงักล่าว โดยไม่
จ ากดัจ านวนรุ่นของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย  

(2)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้น หรือตัว๋เงินระยะสั้น ต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือ 
ผูล้งทุนรายใหญ่  ใหค้ิดในอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี 

(ก)  รุ่นละ 10,000 บาท  หรือ 
(ข)  ปีละ 50,000 บาท ส าหรับการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 

ตราสารหน้ี ท่ีไดก้ระท าภายในหน่ึงปีปฏิทินท่ีไดมี้การช าระค่าธรรมเนียมเป็นรายปีดงักล่าว โดยไม่จ ากดั
จ านวนรุ่นของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย  เวน้แต่เป็นการเสนอขายตัว๋เงินระยะสั้นท่ีออกและเสนอขาย 
โดยสถาบนัสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์ใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัขอ้ 6/1(2) (ค) 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 าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 19) ลงวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2552 

 ขอ้ 5   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553   เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  28 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
 
 
 
 (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
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หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อปรับปรุงอตัราค่าธรรมเนียมในการยืน่แบบแสดง 
รายการขอ้มูลส าหรับการเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  นอกจากน้ี ไดป้รับปรุง 
อตัราค่าธรรมเนียมท่ีเป็นการลดภาระต่อผูเ้สนอขายตราสารหน้ีระยะสั้นในลกัษณะเป็นโครงการ  
ตลอดจนผูเ้สนอขายตราสารหน้ีระยะสั้นท่ีไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กย. 40/2549  เร่ือง การยืน่และ 
การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549   
ไวก่้อนวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552  ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2552  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 13  
มีนาคม พ.ศ. 2552  จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 


