ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สนจ. 13 /2555
เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ
(ฉบับที่ 30 )
___________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภ าพของบุคคล
ซึ่ งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
สานักงานออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 6/1 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 28/2547 เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 6/2552 เรื่ อง การกาหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 19)
ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 6/1 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทหุ้นกู้ ตัว๋ เงิน หรื อพันธบัตร ให้คิดในอัตราดังนี้
(1) กรณี การเสนอขายหุน้ กูร้ ะยะสั้น ตัว๋ เงินระยะสั้น หรื อพันธบัตรที่มีกาหนดเวลา
ไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิ บวัน ให้คิดในอัตราดังนี้
(ก) กรณี เป็ นการเสนอขายเฉพาะหุน้ กูร้ ะยะสั้นหรื อตัว๋ เงินระยะสั้นในลักษณะ
ที่จากัดมูลค่าการเสนอขายโดยไม่เกินระยะเวลาและมูลค่าตามที่สานักงานประกาศกาหนดตามมาตรา 66
ให้คิดในอัตรา 100,000 บาท สาหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวตามมูลค่าที่ได้รับอนุญาตนั้น
(ข) กรณี เป็ นการเสนอขายหุ ้นกูร้ ะยะสั้น ตัว๋ เงินระยะสั้น หรื อพันธบัตรที่มี
กาหนดเวลาไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิ บวัน ในกรณี ทวั่ ไป ให้คิดในอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้

2
1. รุ่ นละ 10,000 บาท หรื อ
2. ในกรณีเป็ นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ในลักษณะเป็ นโครงการ ให้คิดในอัตราปี ละ 100,000 บาท สาหรับการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ได้กระทาภายในหนึ่งปี ปฏิทินที่ได้มีการชาระค่าธรรมเนียมเป็ นรายปี ดังกล่าว
โดยไม่จากัดจานวนรุ่ นของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย แต่สูงสุดโครงการละไม่เกิน 200,000 บาท
(ค) กรณี เป็ นการเสนอขายหุ ้นกูร้ ะยะสั้น ตัว๋ เงินระยะสั้น หรื อพันธบัตรต่างประเทศ
ที่มีกาหนดเวลาไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิ บวันต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ ให้คิดในอัตราดังนี้
เว้นแต่เป็ นการเสนอขายหุน้ กูซ้ ่ ึงออกโดยสถาบันการเงินตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ประเภทหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์หรื อหุน้ กูท้ ี่ผูถ้ ือหุ้นกูม้ ีภาระผูกพันซึ่งออก
โดยสถาบันการเงิน ให้อยูภ่ ายใต้บงั คับ (2)(ค)
1. กรณี เป็ นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ กูร้ ะยะสั้น
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ให้คิดในอัตราปี ละ 50,000 บาท สาหรับการยืน่ แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหุ ้นกูร้ ะยะสั้นสกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ที่ได้กระทาภายใน
หนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้มีการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
2. กรณีอื่นนอกจาก 1. ให้คิดในอัตรา 50,000 บาท สาหรับการยืน่ แบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง
(ง) กรณี เป็ นการเสนอขายหุ ้นกูร้ ะยะสั้นที่เสนอขายตามโครงการแปลงสิ นทรัพย์
เป็ นหลักทรัพย์ ให้คิดในอัตราดังนี้
1. กรณี เป็ นการเสนอขายในกรณี ทวั่ ไป ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01
ของมูลค่าของหุ้นกูท้ ี่เสนอขายในแต่ละรุ่ น แต่สูงสุดรุ่ นละไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ ในกรณี ที่
อัตราค่าธรรมเนียมที่คานวณได้มีจานวนน้อยกว่า 30,000 บาท ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่าในอัตรา
30,000 บาท
2. กรณีเป็ นการเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
ให้คิดในอัตรารุ่ นละ 50,000 บาท
(2) กรณี เสนอขายหุ้นกูห้ รื อพันธบัตร ในกรณีอื่นใดนอกจากกรณีตาม (1)
ให้คิดในอัตราดังนี้
(ก) หุน้ กูห้ รื อพันธบัตรที่เสนอขายในกรณี ทวั่ ไป ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01
ของมูลค่าของหุ้นกูห้ รื อพันธบัตรที่เสนอขายในแต่ละรุ่ น แต่สูงสุดรุ่ นละไม่เกิน 500,000 บาท
ทั้งนี้ ในกรณี ที่อตั ราค่าธรรมเนียมที่คานวณได้มีจานวนน้อยกว่า 30,000 บาท ให้คิดค่าธรรมเนียม
ขั้นต่าในอัตรา 30,000 บาท
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ในการคานวณมูลค่าของหุน้ กูห้ รื อพันธบัตรที่เสนอขาย ให้ใช้ราคาเสนอขาย
หุน้ กูห้ รื อราคาเสนอขายพันธบัตรเป็ นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม
(ข) หุน้ กูท้ ี่เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ ให้คิดในอัตรา
รุ่ นละ 50,000 บาท
(ค) หุน้ กูซ้ ่ ึงออกโดยสถาบันการเงินตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ประเภทหุ้นกูอ้ นุพนั ธ์หรื อหุ้นกูท้ ี่ผถู ้ ือหุ้นกูม้ ีภาระผูกพัน
ซึ่ งออกโดยสถาบันการเงิน ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่ าสู งสุ ดของหุ้นกูท้ ี่จะเสนอขาย
ซึ่งระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ แต่สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้
ในกรณีที่อตั ราค่าธรรมเนียมที่คานวณได้มีจานวนน้อยกว่า 30,000 บาท ให้คิดค่าธรรมเนี ยมขั้นต่า
ในอัตรา 30,000 บาท
(ง) พันธบัตรต่างประเทศที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
ให้คิดในอัตรารุ่ นละ 50,000 บาท”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (ค) ของ (1) ในข้อ 8 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 28/2547 เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบ
แสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สบ. 6/2552 เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน
และการยืน่ คาขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ค) กรณี เป็ นการเสนอขายหุ้นกูห้ รื อพันธบัตรตามข้อ 6/1(2)(ข) และ (ง)”
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

