
 

 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี สม.  24/2556 
เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 

การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 
(ฉบบัท่ี 33 ) 

____________________ 

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

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความใน (4) ของขอ้ 6 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบ 
แสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สบ. 12/2553   
เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ  
(ฉบบัท่ี 21) ลงวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2553  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(4)  กรณีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ใหค้ิดค่าธรรมเนียมส าหรับ 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลในอตัราดงัน้ี 
          (ก)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีไม่มีทรัพยสิ์นเป็นประกนั  
ใหค้ิดในอตัราดงัน้ี 
    1.  ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบ 69-DW-full ใหค้ิดในอตัรา 20,000 บาท  
บวกดว้ยอตัรา 10,000 บาทคูณจ านวนรุ่นท่ีออกภายใตแ้บบดงักล่าว 
    2.  ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบ 69-DW-short ใหค้ิดในอตัรา 10,000 บาท 
คูณจ านวนรุ่นท่ีออกภายใตแ้บบดงักล่าว 
          (ข)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์แบบมีทรัพยสิ์นเป็นประกนัเตม็จ านวน
หรือมีทรัพยสิ์นเป็นประกนับางส่วน ใหค้ิดในอตัราคร้ังละ 50,000 บาท” 
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  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 8 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบ 
แสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซ่ึงแกไ้ข 
เพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สนจ. 13/2555   
เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ  
(ฉบบัท่ี 30) ลงวนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 8   การช าระค่าธรรมเนียมตามขอ้ 6 และขอ้ 6/1 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์เขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี ใหผู้เ้สนอขาย
หลกัทรัพยช์ าระค่าธรรมเนียมทั้งจ านวนในวนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์
         (ก)  กรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามขอ้ 6(4)(ก)2. หรือขอ้ 6(4)(ข) 
         (ข)  กรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้น ตัว๋เงินระยะสั้น หรือพนัธบตัรท่ีมีก าหนด 
เวลาไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวนัตามขอ้ 6/1(1)(ก) (ข) (ค) และ (ง) 2. 
         (ค)  กรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูห้รือพนัธบตัรตามขอ้ 6/1(2)(ข) และ (ง) 
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตาม 
ขอ้ 6(4)(ก)1. ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยช์ าระค่าธรรมเนียมขั้นต ่า 20,000 บาท ในวนัท่ีส านกังานไดรั้บ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์และใหช้ าระค่าธรรมเนียมในส่วนท่ีเหลือในวนัท่ี 
ส านกังานไดรั้บขอ้มูลครบถว้น 
  (3)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีอ่ืนนอกจากกรณีตาม (1) หรือ (2) 
ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยช์ าระค่าธรรมเนียมดงัน้ี 
         (ก)  ใหช้ าระค่าธรรมเนียมขั้นต ่า 30,000 บาท ในวนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยส์ าหรับหลกัทรัพยป์ระเภทเดียวกนัซ่ึงมีหลายรุ่น ใหก้ารช าระค่าธรรมเนียมขั้นต ่าคิดรวมทุกรุ่น
จ านวน 30,000 บาท 
         (ข)  ถา้ยงัมีส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระอีก ใหช้ าระค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือในวนัท่ี 
ส านกังานไดรั้บรายละเอียดของขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีครบถว้นถูกตอ้งเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์
การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหลกัทรัพยไ์ดล้งลายมือช่ือไว้ 
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ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี แลว้แต่กรณี 
  (4)  ในกรณีท่ีมีการเสนอขายตราสารหน้ีหลายรุ่นในช่วงเวลาเดียวกนั ใหค้ิดค่าธรรมเนียม
ตามแต่ละรุ่นแยกกนั ไม่วา่จะมีการจ ากดัจ านวนเสนอขายสูงสุดของทุกรุ่นรวมกนัไวก้็ตาม” 

  ขอ้ 3   ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตเบ้ืองตน้ให้เป็นผูมี้คุณสมบติัท่ีสามารถเสนอขายใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2553  เร่ือง การออกและ 
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ลงวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553  ก่อนการแกไ้ขเพิ่มเติมโดย 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 36/2556     เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคญั 
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี   5 ) ลงวนัท่ี  27 กนัยายน พ.ศ. 2556     หากบุคคลนั้นประสงค ์
จะยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามประกาศก่อนการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว ใหบุ้คคลนั้นมีหนา้ท่ี 
ช าระค่าธรรมเนียมตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์  
ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ก่อนการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี 

  ขอ้ 4   มิใหน้ าอตัราค่าธรรมเนียมตามขอ้ 6(4)(ก)1. แห่งประกาศส านกังาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียม 
การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547   
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี มาใชบ้งัคบักบัการยืน่แบบ 69-DW-full ท่ีไดย้ืน่ภายในปี พ.ศ. 2561   
ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี และใหมี้หนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียมส าหรับการยืน่แบบ 
แสดงรายการขอ้มูลในช่วงเวลานั้นในอตัรา 10,000 บาทคูณจ านวนรุ่นท่ีออกภายใตแ้บบดงักล่าว 
  (1)  ผูย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตเบ้ืองตน้ให้เป็นผูมี้คุณสมบติั 
ท่ีสามารถเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์และระยะเวลาการอนุญาตยงัคงมีผลอยูใ่นวนัท่ีประกาศน้ี 
ใชบ้งัคบั 
  (2)  เป็นการยืน่แบบ 69-DW-full มาพร้อมกบัการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
ซ่ึงไดย้ืน่อยา่งต่อเน่ืองทุกปีตามระยะเวลาท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย 
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หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 

  ขอ้ 5   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  16 ตุลาคม พ.ศ. 2556    เป็นตน้ไป 

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี  27 กนัยายน พ.ศ. 2556 
 
 
 
           (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
           เลขาธิการ 
           ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
 


