
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี สม. 42/2560 
เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 

การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ  
(ฉบบัท่ี 46) 

______________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ส านกังานออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความใน (1) ของขอ้ 6 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค  าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สม. 46/2559  เร่ือง  
การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ  
(ฉบบัท่ี 43) ลงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(1)  กรณีเสนอขายหุ้น ใหเ้ป็นไปตามอตัราและหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (ก)  การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่โดยบริษทัต่างประเทศท่ีมีตลาดหลกัส าหรับ 
การซ้ือขายหุน้เป็นตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีมีหรือจะมีหุน้เป็นหลกัทรัพย์
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ  ใหค้ิดค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 0.08 ของมูลค่าหุน้ทั้งหมด 
ท่ีเสนอขาย 
 (ข)  การเสนอขายหุน้นอกจากท่ีก าหนดใน (ก) ใหค้ิดค่าธรรมเนียมในอตัราดงัน้ี 
  1.  แบบท่ียืน่ต่อส านกังานก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561  ใหค้ิดในอตัรา
ร้อยละ 0.08 ของมูลค่าหุน้ทั้งหมดท่ีเสนอขาย  
  2.  แบบท่ียืน่ต่อส านกังานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561  ถึงวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.07 ของมูลค่าหุน้ทั้งหมดท่ีเสนอขาย  
  3.  แบบท่ียืน่ต่อส านกังานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.06 ของมูลค่าหุน้ทั้งหมดท่ีเสนอขาย 
  4. แบบท่ียืน่ต่อส านกังานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  เป็นตน้ไป  
ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.05 ของมูลค่าหุน้ทั้งหมดท่ีเสนอขาย 
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 (ค)  การค านวณมูลค่าของหุ้นท่ีเสนอขายตาม (ก) และ (ข) ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  1.  ใชร้าคาเสนอขายหุ้นเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม   
   2.  ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone 
investor) ก่อนท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุ้นท่ียืน่ต่อส านกังานมีผลใชบ้งัคบั ใหน้ ามูลค่าหุ้น 
ท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone investor)  ดงักล่าวรวมเป็นฐานในการคิด
ค่าธรรมเนียมดว้ย”  

 ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 9 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค  าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สม. 29/2558  เร่ือง  
การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ  
(ฉบบัท่ี 37) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 9   ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ใหค้ิดในอตัรา
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท่ี์มีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ช าระค่าธรรมเนียมตามส่วนของผูถื้อหุ้นตามงบการเงินประจ ารอบปีบญัชีล่าสุดท่ียืน่
ต่อส 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 ให้ระบุอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี และแหล่งอา้งอิง
ของอตัราแลกเปลี่ยนดงักล่าวดว้ย 
 (2)  ใหบ้ริษทัต่างประเทศท่ีมิไดมี้หุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซ่ึงมีหนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีต่อส านกังานเน่ืองจากการเสนอขายหุ้น
ช าระค่าธรรมเนียมในอตัรา 50,000 บาท  



  

   

3 

 

 (3)  ในกรณีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในโครงสร้างพื้นฐาน ใหช้ าระค่าธรรมเนียมในอตัราดงัน้ี 
  (ก)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีท่ียืน่ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561  
ใหช้ าระค่าธรรมเนียมในอตัรา 10,000 บาท 
  (ข) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีท่ียืน่ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561  
เป็นตน้ไป ใหช้ าระค่าธรรมเนียมในอตัรา 50,000 บาท 
 (4)  ในกรณีบริษทัอ่ืนนอกจาก (1) (2) และ (3) ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
ช าระค่าธรรมเนียมในอตัรา 10,000 บาท” 

 ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน (3) ในขอ้ 18 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 ์ 
ท่ี สบ. 16/2554  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 28) ลงวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “(3)  ค  าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ให้อตัราค่าธรรมเนียม 
เป็นดงัน้ี 
   (ก)  ค  าขอท่ียืน่ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561  ค าขอละ 100,000 บาท 
   (ข)  ค  าขอท่ียืน่ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561  จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2561  ค าขอละ 150,000 บาท 
  (ค)  ค  าขอท่ียืน่ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562  จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562  ค าขอละ 200,000 บาท 
  (ง)  ค  าขอท่ียืน่ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  เป็นตน้ไป ค าขอละ  
300,000 บาท” 

 ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความใน (6) ของขอ้ 18 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 ์ 
ท่ี สบ. 16/2554  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 28) ลงวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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 “(6)  ค  าขอความเห็นชอบเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
ค าขอละ 100,000 บาท” 

 ขอ้ 5   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (6/1) ในขอ้ 18 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 16/2554  เร่ือง  
การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ  
(ฉบบัท่ี 28) ลงวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 
 “(6/1)  ค  าขอความเห็นชอบเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน ใหอ้ตัราค่าธรรมเนียมเป็นดงัน้ี 
   (ก)  ค  าขอท่ียืน่ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561  ค าขอละ 100,000 บาท 
   (ข)  ค  าขอท่ียืน่ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561  จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2561  ค าขอละ 150,000 บาท 
   (ค)  ค  าขอท่ียืน่ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562  จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562  ค าขอละ 200,000 บาท 
   (ง)  ค  าขอท่ียืน่ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  เป็นตน้ไป ค าขอละ  
300,000 บาท” 

 ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความขอ้ 24 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. 38/2558  เร่ือง การก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 38)  
ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 24   ค  าขอความเห็นชอบตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงิน และขอบเขตการด าเนินงาน 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  ค  าขอความเห็นชอบเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน ใหค้ิดในอตัราดงัน้ี 
  (ก)  ค  าขอท่ียืน่ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561  ค าขอละ 250,000 บาท 
  (ข)  ค  าขอท่ียืน่ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
ค าขอละ 300,000 บาท 
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  (ค)  ค  าขอท่ียืน่ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
ค าขอละ 400,000 บาท 
  (ง)  ค  าขอท่ียืน่ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  เป็นตน้ไป ค าขอละ 500,000 บาท 
 (2)  ค  าขอความเห็นชอบเป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังาน คนละ 10,000 บาท 
 การช าระค่าธรรมเนียมค าขอตามวรรคหน่ึง  ใหช้ าระค่าธรรมเนียมตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (1)  ในกรณีเป็นค าขอตามวรรคหน่ึง (1) (ก)  ใหช้ าระค่าธรรมเนียมในวนัท่ียื่นค าขอ 
ความเห็นชอบ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอความเห็นชอบถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือ 
ส าหรับประชาชนในจ านวน 50,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือในวนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
 (2)  กรณีค าขอตามวรรคหน่ึง (1) (ข) (ค) และ (ง) ใหช้ าระค่าธรรมเนียมในวนัท่ียืน่ 
ค าขอความเห็นชอบ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอความเห็นชอบถูกตอ้งครบถว้น 
ตามคู่มือส าหรับประชาชนในจ านวนร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมค าขอท่ีตอ้งช าระตามวรรคหน่ึง 
และใหช้ าระส่วนท่ีเหลือภายในวนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
 (3)  กรณีค าขอตามวรรคหน่ึง (2) ใหช้ าระทั้งจ านวนในวนัท่ียืน่ค  าขอความเห็นชอบ 
พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอความเห็นชอบถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน” 

 ขอ้ 7   ใหย้กเลิกความในขอ้ 25/2  แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดง
รายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค  าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สม. 30/2555  เร่ือง 
การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ  
(ฉบบัท่ี 32) ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 25/2   ค  าขอความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต์ และค าขอต่ออายกุารให้ 
ความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 
และมาตรฐานการปฏิบติังาน ใหเ้ป็นดงัน้ี 
 (1)  ค  าขอท่ียืน่ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561  ค าขอละ 250,000 บาท 
 (2)  ค  าขอท่ียืน่ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  
ค าขอละ 300,000 บาท 
 (3)  ค  าขอท่ียืน่ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
ค าขอละ 400,000 บาท 
 (4)  ค าขอท่ียืน่ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  เป็นตน้ไป ค าขอละ 500,000 บาท 
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 การช าระค่าธรรมเนียมค าขอตามวรรคหน่ึง ใหช้ าระค่าธรรมเนียมตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (1)  กรณีค าขอตามวรรคหน่ึง (1) ใหช้ าระทั้งจ านวนในวนัท่ียืน่ค  าขอความเห็นชอบ 
พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอความเห็นชอบถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 
 (2)  กรณีค าขอตามวรรคหน่ึง (2) (3) และ (4) ใหช้ าระค่าธรรมเนียมในวนัท่ียืน่ 
ค าขอความเห็นชอบ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอความเห็นชอบถูกตอ้งครบถว้นตาม 
คู่มือส าหรับประชาชนในจ านวนร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมค าขอท่ีตอ้งช าระตามวรรคหน่ึงและ 
ใหช้ าระส่วนท่ีเหลือภายในวนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน” 

 ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560   
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


