
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี สม. 43/2559 

เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 

(ฉบบัท่ี 42) 
___________________ 

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

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในขอ้ 4 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล  
การจดทะเบียน และการยืน่ค  าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สม. 42/2559  เร่ือง การก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 41)  
ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 4   ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยช์ าระค่าธรรมเนียมเม่ือมีการยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวต้ามประกาศน้ี เวน้แต่ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย์
ท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี   
  (1)  เป็นบริษทัท่ีเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
หลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยโดยบริษทัยอ่ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมตามขอ้ 5 

(2)  เป็นบริษทัท่ีออกหุน้เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีมีอายไุม่เกิน 
สองเดือนนบัแต่วนัท่ีออกซ่ึงระบุไวใ้นใบส าคญัแสดงสิทธินั้น และไดเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุน้นั้นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์งักล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น ใหไ้ดรั้บยกเวน้
ไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามขอ้ 5(1) 
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(3)  เป็นบริษทัท่ีมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ซ่ึงไม่มีประเด็นเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามส่วนท่ี 2 ของหมวด 2 ของภาค 2 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ 
ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามขอ้ 5(1)   
  (4)  เป็นบริษทัท่ีมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
หากบริษทัดงักล่าวออกหลกัทรัพยด์งัน้ี  ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามขอ้ 5(1) 

(ก) หุน้กูร้ะยะสั้น ท่ีไม่มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
1. หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีออกตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

วา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 
2. หุน้กูต้ามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ 
3. หุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศ 

(ข) ตัว๋เงินระยะสั้น 
  (5)  เป็นบริษทัท่ีออกหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง เฉพาะกรณีการยืน่ 
แบบ 69-DEBT-SP-2 ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามขอ้ 5(1)  

(6)  เป็นบริษทัท่ีเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
หลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามขอ้ 5(2) 
  (7)  เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์เสนอขายหน่วยทรัสตใ์นการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยใ์หเ้ป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ใหไ้ดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียม 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามขอ้ 8/2 วรรคหน่ึง (1) ในส่วนท่ีเป็น 
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์แปลงสภาพ  ทั้งน้ี เฉพาะแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ยืน่อยา่งชา้ภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560” 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความใน (ค) ของ (1) ในขอ้ 6/1 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 สนจ. 13/2555 
เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 
(ฉบบัท่ี 30) ลงวนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
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“(ค)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้น ตัว๋เงินระยะสั้น หรือพนัธบตัรต่างประเทศ 
ท่ีมีก าหนดเวลาไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวนัต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ใหค้ิดในอตัรา
ดงัน้ี  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงออกโดยสถาบนัการเงินตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหอ้อกและเสนอขาย 
หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบั (2) (ค) 

1.  กรณีเป็นการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย ใหค้ิดในอตัราปีละ 50,000 บาท ส าหรับการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้นสกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ท่ีไดก้ระท าภายในหน่ึงปี 
นบัแต่วนัท่ีไดมี้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว 

2.  กรณีอ่ืนนอกจาก 1. ใหค้ิดในอตัรา 50,000 บาท ส าหรับการยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นแต่ละคร้ัง” 

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน (ค) ของ (2) ในขอ้ 6/1 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 สนจ. 13/2555 
เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 
(ฉบบัท่ี 30) ลงวนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 28 

“(ค)  หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงออกโดยสถาบนัการเงินท่ีไดย้ืน่แบบ 69-DEBT-SP-1 
ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าสูงสุดของหุน้กูท่ี้จะเสนอขายซ่ึงระบุในแบบดงักล่าว แต่สูงสุด 
ไม่เกิน 500,000 บาท  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัราค่าธรรมเนียมท่ีค านวณไดมี้จ านวนนอ้ยกวา่ 30,000 บาท  
ใหค้ิดค่าธรรมเนียมขั้นต ่าในอตัรา 30,000 บาท” 

ขอ้ 4   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559                                              
 
 
 
                                                                                           (นายรพี  สุจริตกุล) 
                                                                                                  เลขาธิการ 
                                                         ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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