ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สม. 38/2558
เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ
(ฉบับที่ 38)
__________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
สานักงานออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 28/2547 เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. 24/2556 เรื่ อง การกาหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 33)
ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 8 การชาระค่าธรรมเนียมตามข้อ 6 และข้อ 6/1 ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ชาระค่าธรรมเนียมทั้งจานวนในวันที่สานักงานได้รับแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ถูกต้องครบถ้วนครั้งแรกตามคู่มือสาหรับประชาชน
(ก) กรณีเป็ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ตามข้อ 6(4) (ก) 2. หรื อ
ข้อ 6(4) (ข)
(ข) กรณี เป็ นการเสนอขายหุ ้นกูร้ ะยะสั้น ตัว๋ เงินระยะสั้น หรื อพันธบัตรที่มี
กาหนดเวลาไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิ บวันตามข้อ 6/1(1) (ก) (ข) (ค) และ (ง) 2.
(ค) กรณี เป็ นการเสนอขายหุ้นกูห้ รื อพันธบัตรตามข้อ 6/1(2) (ข) และ (ง)
(2) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ตาม
ข้อ 6(4) (ก) 1. ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ชาระค่าธรรมเนียมขั้นต่า 20,000 บาท ในวันที่สานักงานได้รับ
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบแบบแสดงรายการ
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ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ถูกต้องครบถ้วนครั้งแรกตามคู่มือสาหรับประชาชน และให้ชาระ
ค่าธรรมเนียมในส่วนที่เหลือในวันที่สานักงานได้รับข้อมูลครบถ้วน
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(3) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1) หรื อ (2)
ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ชาระค่าธรรมเนียมดังนี้
(ก) ให้ชาระค่าธรรมเนียมขั้นต่า 30,000 บาท ในวันที่สานักงานได้รับแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ถูกต้องครบถ้วนครั้งแรกตามคู่มือสาหรับประชาชน ทั้งนี้ ในกรณี ที่เป็ น
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์สาหรับหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน
ซึ่งมีหลายรุ่ น ให้การชาระค่าธรรมเนียมขั้นต่าคิดรวมทุกรุ่ นจานวน 30,000 บาท
(ข) ถ้ายังมีส่วนที่เหลือต้องชาระอีก ให้ชาระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือในวันที่
สานักงานได้รับรายละเอียดของข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับการเสนอขาย
หลักทรัพย์ การจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ได้ลงลายมือชื่อไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
หรื อประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้ แล้วแต่กรณี
(4) ในกรณีที่มีการเสนอขายตราสารหนี้หลายรุ่ นในช่วงเวลาเดียวกัน ให้คิด
ค่าธรรมเนียมตามแต่ละรุ่ นแยกกัน ไม่วา่ จะมีการจากัดจานวนเสนอขายสูงสุดของทุกรุ่ นรวมกันไว้ก็ตาม
ในกรณีที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
พร้อมกับการยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และสานักงานไม่อนุญาตให้เสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรื อมีการขอถอนการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ก่อนวันที่สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรื อมีการขอถอน
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์จะมีผลใช้บงั คับ ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์น้ นั ไม่ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมส่ วนที่เหลืออีก”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 8/3 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 28/2547 เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบ
แสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. 29/2558
เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคาขอต่าง ๆ
(ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“(1) ให้ชาระค่าธรรมเนียมขั้นต่า 30,000 บาท ในวันที่สานักงานได้รับแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ถูกต้องครบถ้วนครั้งแรกตามคู่มือสาหรับประชาชน”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 24 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 28/2547 เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบ
แสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 38/2550
เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ
(ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 24 คาขอความเห็นชอบตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงิน และขอบเขตการ
ดาเนินงานให้เป็ นดังนี้
(1) คาขอความเห็นชอบเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน คาขอละ 250,000 บาท โดยให้ชาระ
ครั้งแรกเมื่อแบบคาขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอความเห็นชอบถูกต้อง
ครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน เป็ นจานวนเงิน 50,000 บาท และให้ชาระส่วนที่เหลือเป็ นจานวน
200,000 บาท ภายในวันที่ได้รับความเห็นชอบ
(2) คาขอความเห็นชอบเป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน คนละ 10,000 บาท โดยให้ชาระ
ทั้งจานวนเมื่อแบบคาขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอความเห็นชอบ
ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน”
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(นายรพี สุ จริ ตกุล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

