
 

 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี สม. 38/2558 

เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 

(ฉบบัท่ี 38) 
__________________________ 

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

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในขอ้ 8 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สม . 24/2556  เร่ือง การก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 33)  
ลงวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2556  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 8   การช าระค่าธรรมเนียมตามขอ้ 6 และขอ้ 6/1 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์                     
ดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์เขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยช์ าระค่าธรรมเนียมทั้งจ านวนในวนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยถ์ูกตอ้งครบถว้นคร้ังแรกตามคู่มือส าหรับประชาชน 

(ก)  กรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามขอ้ 6(4) (ก) 2. หรือ
ขอ้ 6(4) (ข) 

(ข)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้น ตัว๋เงินระยะสั้น หรือพนัธบตัรท่ีมี
ก าหนดเวลาไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวนัตามขอ้ 6/1(1) (ก) (ข) (ค) และ (ง) 2. 

(ค)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูห้รือพนัธบตัรตามขอ้ 6/1(2) (ข) และ (ง) 
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตาม
ขอ้ 6(4) (ก) 1. ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยช์ าระค่าธรรมเนียมขั้นต ่า 20,000 บาท ในวนัท่ีส านกังานไดรั้บ
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบแบบแสดงรายการ



2 

 

ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยถ์ูกตอ้งครบถว้นคร้ังแรกตามคู่มือส าหรับประชาชน และใหช้ าระ                   
ค่าธรรมเนียมในส่วนท่ีเหลือในวนัท่ีส านกังานไดรั้บขอ้มูลครบถว้น
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  (3)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีอ่ืนนอกจากกรณีตาม (1) หรือ (2) 
ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยช์ าระค่าธรรมเนียมดงัน้ี 

(ก)  ใหช้ าระค่าธรรมเนียมขั้นต ่า 30,000 บาท ในวนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยถ์ูกตอ้งครบถว้นคร้ังแรกตามคู่มือส าหรับประชาชน  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็น 
การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยส์ าหรับหลกัทรัพยป์ระเภทเดียวกนั  
ซ่ึงมีหลายรุ่น ใหก้ารช าระค่าธรรมเนียมขั้นต ่าคิดรวมทุกรุ่นจ านวน 30,000 บาท 

(ข)  ถา้ยงัมีส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระอีก ใหช้ าระค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือในวนัท่ี
ส านกังานไดรั้บรายละเอียดของขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นเก่ียวกบัการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ไดล้งลายมือช่ือไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
ตราสารหน้ี แลว้แต่กรณี 
  (4)  ในกรณีท่ีมีการเสนอขายตราสารหน้ีหลายรุ่นในช่วงเวลาเดียวกนั ใหค้ิด                         
ค่าธรรมเนียมตามแต่ละรุ่นแยกกนั ไม่วา่จะมีการจ ากดัจ านวนเสนอขายสูงสุดของทุกรุ่นรวมกนัไวก้็ตาม  
  ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์
พร้อมกบัการยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่และส านกังานไม่อนุญาตใหเ้สนอขาย                             
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ หรือมีการขอถอนการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์
ก่อนวนัที่ส านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ หรือมีการขอถอน
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยก่์อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ
ขายหลกัทรัพยจ์ะมีผลใชบ้งัคบั ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยน์ั้นไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลืออีก” 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความใน (1) ของขอ้ 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. 29/2558  
เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ 
(ฉบบัท่ี 37) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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  “(1)  ใหช้ าระค่าธรรมเนียมขั้นต ่า 30,000 บาท ในวนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยถ์ูกตอ้งครบถว้นคร้ังแรกตามคู่มือส าหรับประชาชน” 

  ขอ้ 3   ให้ยกเลิกความในขอ้ 24 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 สบ. 38/2550  
เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 
(ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2550  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 24   ค าขอความเห็นชอบตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงิน และขอบเขตการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นดงัน้ี 
  (1)  ค าขอความเห็นชอบเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน ค าขอละ 250,000 บาท โดยใหช้ าระ
คร้ังแรกเม่ือแบบค าขอความเห็นชอบ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอความเห็นชอบถูกตอ้ง
ครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท และใหช้ าระส่วนท่ีเหลือเป็นจ านวน 
200,000 บาท ภายในวนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
  (2)  ค าขอความเห็นชอบเป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังาน คนละ 10,000 บาท โดยใหช้ าระ
ทั้งจ านวนเมื่อแบบค าขอความเห็นชอบ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอความเห็นชอบ                               
ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน” 

  ขอ้ 4   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 


