
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี สม. 29/2558 
เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 

การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ  
(ฉบบัท่ี 37) 

_________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในขอ้ 8/2 และขอ้ 8/3 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบ 
แสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สม. 26/2557  
เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค  าขอต่าง ๆ 
(ฉบบัท่ี 35) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 8/2   ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ประเภทหน่วยทรัสตข์องทรัสตด์งัต่อไปน้ี ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าหน่วยทรัสตท์ั้งหมด 
ท่ีเสนอขาย 
  (1)  ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
  (2)  ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน   
  ในการค านวณมูลค่าของหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขายตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย
หน่วยทรัสตเ์ป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการก าหนดราคาเสนอขายในลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี การคิดค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นดงัน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีราคาเสนอขายหน่วยทรัสตก์ าหนดเป็นช่วงราคา ใหค้  านวณมูลค่าของ
หน่วยทรัสตท่ี์เสนอขายโดยใชร้าคาสูงสุดท่ีจะเสนอขาย 
  (2)  ในกรณีกองทรัสตท่ี์มีการแบ่งหน่วยทรัสตอ์อกเป็นหลายชนิด และก าหนดราคา 
เสนอขายหน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิดไม่เท่ากนั ใหค้  านวณมูลค่าของหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขายแต่ละชนิดแยกกนั  
โดยใชร้าคาของหน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิดท่ีจะเสนอขายคูณดว้ยจ านวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดท่ีจะเสนอขาย 
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ของหน่วยทรัสตช์นิดนั้น  ทั้งน้ี หากมีการก าหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสตเ์ป็นช่วงราคา การค านวณ 
มูลค่าเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิด ใหใ้ชร้าคาสูงสุดของหน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิดท่ีจะเสนอขาย 
  ขอ้ 8/3   การช าระค่าธรรมเนียมตามขอ้ 8/2 ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (1)  ใหช้ าระค่าธรรมเนียมขั้นต ่า 30,000 บาท ในวนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
 (2)  ถา้ยงัมีส่วนท่ีเหลือใหช้ าระอีก ใหช้ าระค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือในวนัท่ีส านกังาน
ไดรั้บรายละเอียดของขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีครบถว้นเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 
การจอง การจดัจ าหน่าย การจดัสรร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายไดล้งลายมือช่ือไวใ้นแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน แลว้แต่กรณี 
  ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์
พร้อมกบัการยืน่ค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่และส านกังานไม่อนุญาตใหเ้สนอขาย
หน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ หรือมีการขอถอนการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์
ก่อนวนัท่ีส านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ หรือมี 
การขอถอนการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยก่์อนวนัท่ีแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยจ์ะมีผลใชบ้งัคบั ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตน์ั้นไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม 
ส่วนท่ีเหลืออีก”   

  ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 8/4 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547   
  “ขอ้ 8/4   ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศใหค้ิดในอตัราดงัน้ี 
  (1)  การยืน่แบบ 69-DR ใหค้ิดในอตัราคร้ังละ 15,000 บาท 
  (2)  การยืน่แบบ 69-DR reissue ใหค้ิดในอตัราคร้ังละ 10,000 บาท” 

  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 9 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
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ท่ี สบ. 41/2554  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค  าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 29) ลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2554  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 9   ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ใหค้ิดในอตัรา
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท่ี์มีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย  ช าระค่าธรรมเนียมตามส่วนของผูถื้อหุ้นตามงบการเงินประจ ารอบปีบญัชีล่าสุด 
ท่ียืน่ต่อส านกังาน ในอตัราดงัน้ี 
         (ก)  บริษทัท่ีมีส่วนของผูถื้อหุน้ไม่ถึง 500 ลา้นบาท (หรือเทียบเท่า) 
    ใหช้ าระค่าธรรมเนียม                  50,000  บาท 
         (ข)  บริษทัท่ีมีส่วนของผูถื้อหุน้ตั้งแต่ 500 ลา้นบาท  
    แต่ไม่ถึง 1,000 ลา้นบาท (หรือเทียบเท่า) 
    ใหช้ าระค่าธรรมเนียม                    100,000  บาท 
         (ค)  บริษทัท่ีมีส่วนของผูถื้อหุน้ตั้งแต่ 1,000 ลา้นบาทขึ้นไป (หรือเทียบเท่า)  
    ใหช้ าระค่าธรรมเนียม                      300,000  บาท 
  ในกรณีท่ีงบการเงินประจ ารอบปีบญัชีล่าสุดท่ียืน่ต่อส านกังานระบุเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ให้ระบุอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี และแหล่งอา้งอิง
ของอตัราแลกเปลี่ยนดงักล่าวดว้ย 
  (2)  ให้บริษทัต่างประเทศท่ีมิไดมี้หุ้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ซ่ึงมีหนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีต่อส านกังานเน่ืองจากการเสนอขายหุน้  
ช าระค่าธรรมเนียมในอตัรา 50,000 บาท   
  (3)  ในกรณีบริษทัอ่ืนนอกจาก (1) และ (2) ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
ช าระค่าธรรมเนียมในอตัรา 10,000 บาท” 

   ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 24/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบ 
แสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547   
  “ขอ้ 24/1   ค  าขอความเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีต่างประเทศให้เป็นไปตาม
อตัราดงัน้ี โดยใหช้ าระทั้งจ านวนเม่ือยืน่ค าขอ 
  (1)  กรณีผูย้ืน่ค  าขอเป็นผูส้อบบญัชีต่างประเทศท่ีเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี ค าขอละ 50,000 บาท 
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         (ก)  ผูส้อบบญัชีต่างประเทศท่ีอยูภ่ายใตห้น่วยงานก ากบัดูแลท่ีมีมาตรฐาน 
ในการก ากบัดูแลผูส้อบบญัชีซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดย International Forum of Independent Audit Regulators 
(IFIAR) หรือ European Commission (EC) 
         (ข)  ผูส้อบบญัชีต่างประเทศท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานอิสระท่ี 
ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลผูส้อบบญัชีในประเทศท่ีไดรั้บผลการประเมินมาตรฐานการก ากบัดูแล Financial Sector 
Assessment Program (FSAP) ในหวัขอ้เก่ียวกบัผูส้อบบญัชี (auditor) ในระดบัไม่ต ่ากว่า broadly 
implemented 
  (2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ค าขอละ 200,000 บาท” 

 ขอ้ 5   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  9 เมษายน พ.ศ. 2558 
 
 
 
 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


