
 
           ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

           ท่ี สนจ. 13 /2555 
           เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล  

           การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 
           (ฉบบัท่ี 30 ) 

            ___________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  
อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในขอ้ 6/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล  
การจดทะเบียน และการยืน่ค  าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 6/2552  เร่ือง การก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 19)  
ลงวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 6/1   ค่าธรรมเนียมในการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทหุ้นกู ้ตัว๋เงิน หรือพนัธบตัร ใหค้ิดในอตัราดงัน้ี 

(1)  กรณีการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้น ตัว๋เงินระยะสั้น หรือพนัธบตัรท่ีมีก าหนดเวลา 
ไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวนั ใหค้ิดในอตัราดงัน้ี 

 (ก)  กรณีเป็นการเสนอขายเฉพาะหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้นในลกัษณะ 
ท่ีจ ากดัมูลค่าการเสนอขายโดยไม่เกินระยะเวลาและมูลค่าตามท่ีส านกังานประกาศก าหนดตามมาตรา 66  
ใหค้ิดในอตัรา 100,000 บาท ส าหรับการเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวตามมูลค่าท่ีไดรั้บอนุญาตนั้น 

 (ข)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้น ตัว๋เงินระยะสั้น หรือพนัธบตัรท่ีมี
ก าหนดเวลาไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวนั ในกรณีทัว่ไป  ใหค้ิดในอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี 
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   1.  รุ่นละ 10,000 บาท หรือ 
   2.  ในกรณีเป็นการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย  ์
ในลกัษณะเป็นโครงการ ให้คิดในอตัราปีละ 100,000 บาท ส าหรับการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพย ์ท่ีไดก้ระท าภายในหน่ึงปีปฏิทินท่ีไดมี้การช าระค่าธรรมเนียมเป็นรายปีดงักล่าว 
โดยไม่จ ากดัจ านวนรุ่นของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย แต่สูงสุดโครงการละไม่เกิน 200,000 บาท 

 (ค)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้น ตัว๋เงินระยะสั้น หรือพนัธบตัรต่างประเทศ 
ท่ีมีก าหนดเวลาไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวนัต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ใหค้ิดในอตัราดงัน้ี 
เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุน้กูซ่ึ้งออกโดยสถาบนัการเงินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ประเภทหุน้กูอ้นุพนัธ์หรือหุน้กูท่ี้ผูถื้อหุ้นกูมี้ภาระผกูพนัซ่ึงออก 
โดยสถาบนัการเงิน ใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบั (2)(ค) 

1.  กรณีเป็นการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้น 
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ใหค้ิดในอตัราปีละ 50,000 บาท ส าหรับการยืน่แบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้นสกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ท่ีไดก้ระท าภายใน 
หน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดมี้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว 

2.  กรณีอ่ืนนอกจาก 1. ใหค้ิดในอตัรา 50,000 บาท ส าหรับการยืน่แบบ
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นแต่ละคร้ัง 

 (ง)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้นท่ีเสนอขายตามโครงการแปลงสินทรัพย ์
เป็นหลกัทรัพย ์ใหค้ิดในอตัราดงัน้ี 

1.  กรณีเป็นการเสนอขายในกรณีทัว่ไป ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.01  
ของมูลค่าของหุ้นกูท่ี้เสนอขายในแต่ละรุ่น แต่สูงสุดรุ่นละไม่เกิน 500,000 บาท  ทั้งน้ี ในกรณีท่ี 
อตัราค่าธรรมเนียมท่ีค านวณไดมี้จ านวนนอ้ยกวา่ 30,000 บาท ใหค้ิดค่าธรรมเนียมขั้นต ่าในอตัรา 
30,000 บาท 

2.  กรณีเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่  
ใหค้ิดในอตัรารุ่นละ 50,000 บาท 

(2)  กรณีเสนอขายหุ้นกูห้รือพนัธบตัร ในกรณีอ่ืนใดนอกจากกรณีตาม (1)  
ใหค้ิดในอตัราดงัน้ี 

 (ก)  หุน้กูห้รือพนัธบตัรท่ีเสนอขายในกรณีทัว่ไป ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.01  
ของมูลค่าของหุ้นกูห้รือพนัธบตัรท่ีเสนอขายในแต่ละรุ่น แต่สูงสุดรุ่นละไม่เกิน 500,000 บาท   
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัราค่าธรรมเนียมท่ีค านวณไดมี้จ านวนนอ้ยกวา่ 30,000 บาท ใหค้ิดค่าธรรมเนียม 
ขั้นต ่าในอตัรา 30,000 บาท 
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ในการค านวณมูลค่าของหุน้กูห้รือพนัธบตัรท่ีเสนอขาย ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย 
หุน้กูห้รือราคาเสนอขายพนัธบตัรเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม 

 (ข)  หุน้กูท่ี้เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ใหค้ิดในอตัรา 
รุ่นละ 50,000 บาท 

 (ค)  หุน้กูซ่ึ้งออกโดยสถาบนัการเงินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ว่าดว้ยการเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ประเภทหุ้นกูอ้นุพนัธ์หรือหุ้นกูท่ี้ผูถื้อหุ้นกูมี้ภาระผูกพนั  
ซ่ึงออกโดยสถาบนัการเงิน ให้คิดในอตัราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าสูงสุดของหุ้นกูท่ี้จะเสนอขาย 
ซ่ึงระบุในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์แต่สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท  ทั้งน้ี  
ในกรณีท่ีอตัราค่าธรรมเนียมท่ีค านวณไดมี้จ านวนน้อยกว่า 30,000 บาท ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นต ่า 
ในอตัรา 30,000 บาท 

 (ง)  พนัธบตัรต่างประเทศท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่  
ใหค้ิดในอตัรารุ่นละ 50,000 บาท” 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความใน (ค) ของ (1) ในขอ้ 8 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบ
แสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค 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  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(ค)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูห้รือพนัธบตัรตามขอ้ 6/1(2)(ข) และ (ง)” 

ขอ้ 3   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  22 มิถุนายน พ.ศ. 2555  เป็นตน้ไป 

 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  14 มิถุนายน พ.ศ. 2555    
 
 
 

 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์


