
ตารางอตัราค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ และค าขอท่ีเกี่ยวข้อง1 

กลุ่มตราสาร ประเภทค าขอ อัตราค าขอละ 
(บาท) 

ตราสารทุน 1.  •  หุ้นท่ีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป แต่ไม่รวมถึง 
        -  หุ้นเพ่ิมทุนท่ีออกโดยบริษทัจดทะเบียนท่ีไม่มีประเดน็เก่ียวกบัการก ากบั 
            ดูแลกิจการท่ีดี 
        -  หุ้นท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีมีตลาดหลกัส าหรับซ้ือขายหุ้นเป็น 
            ตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
    •  หุ้นท่ีเป็นส่ิงตอบแทนในการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(share swap) เพื่อปรับ 
        โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ (ในกรณีท่ีค าขอนั้นมีการออกหลกัทรัพยอ่ื์น 
         เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างดว้ย ใหค้ิดรวมทุกประเภทหลกัทรัพย ์      
         เป็น 1 ค าขอ)  
         1.1  ย่ืนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 
         1.2  ย่ืนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
         1.3  ย่ืนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
         1.4  ย่ืนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
50,000 
100,000 
200,000 
300,000 

2.  หุ้นไม่ว่าในกรณีใดนอกเหนือจาก 1. 
3.  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้และหุ้นรองรับท่ีเสนอขายต่อประชาชน 
      เป็นการทัว่ไป 
4.  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ี์เกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย (เฉพาะหลกัทรัพย ์
      อา้งอิงเป็นหุ้นหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น) ท่ีเสนอขายต่อประชาชน 
      เป็นการทัว่ไป 

 
 

50,000 

5.  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ี์เกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย (เฉพาะหลกัทรัพย ์
      อา้งอิงเป็นหุ้นหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น) ท่ีเสนอขายต่อบุคคล 
      ในวงจ ากดั 

10,000 
 

ตราสารหนี ้ 
และศุกูก 

1.  หุ้นกูท่ี้ออกโดยบริษทัที่จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซ่ึงเสนอขายในต่างประเทศ 
     ทั้งจ านวน 
2.  หุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  
     หรือผูล้งทุนรายใหญ ่
3.  พนัธบตัรภาครัฐ หรือหุน้กู ้ท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐไทยซ่ึงเสนอขาย 
     ในต่างประเทศทั้งจ านวน 
4.  พนัธบตัร หุ้นกู ้(แต่ไม่รวมถึงตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน2) และตัว๋เงิน 
     ซ่ึงเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่  
 

  
 
 
 

10,000 

 
1 ตารางทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กม. 21/2560  เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบั 

การขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
2
 ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิ 

เพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์ 



2 
 

กลุ่มตราสาร ประเภทค าขอ อัตราค าขอละ 
(บาท) 

5.  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ี์เกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง (เฉพาะหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
      เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู)้ 
6.  ศุกูกซ่ึงเสนอขายต่อผูล้งทุนในต่างประเทศทั้งจ านวน 
7.  การตรวจสอบการใชหุ้้นอา้งองิ 
8.  โครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ 
      8.1  ย่ืนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 
      8.2  ย่ืนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
      8.3  ย่ืนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
      8.4  ย่ืนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป          

 
30,000 
50,000 
70,000 

100,000   
9.  ตราสารหน้ี และศุกูก ท่ีนอกเหนือจาก 1. ถึง 6. (แต่ไม่รวมถึงหุน้กูต้ามโครงการ 
     แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์าม 8.) 

30,000 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ 

•  กรณีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนัเตม็จ านวน 
•  กรณีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนับางส่วน หรือไม่มีทรัพยสิ์นเป็นประกนั 
•  การตรวจสอบการใชหุ้้นอา้งอิง 

10,000 
15,000 
10,000 

หน่วยทรัสต์ 1.  •  หน่วยทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
     •  หน่วยทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  ย่ืนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 
         1.2  ย่ืนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
         1.3  ย่ืนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
         1.4  ย่ืนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป          

 
 

100,000 
150,000 
200,000 
300,000 

ตราสารแสดงสิทธิ
การฝากหลักทรัพย์

ต่างประเทศ 

1.  การขออนุญาตเสนอขายคร้ังแรก 
     1.1  กรณียื่นค าขอพิจารณาลกัษณะของผูข้ออนุญาตมาพร้อมกบัค าขอพจิารณา     
            ลกัษณะของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
     1.2  กรณีไม่ไดย้ื่นค าขอตาม 1.1 มาพร้อมกนั 
            •  เม่ือยื่นค าขอพจิารณาลกัษณะของผูข้ออนุญาต 
            •  เม่ือยื่นค าขอพจิารณาลกัษณะของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย ์ 
               ต่างประเทศ 
2.  การขออนุญาตคร้ังอ่ืนนอกจาก 1. ทั้งน้ี เม่ือย่ืนค าขอพิจารณาลกัษณะของ 
      ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
ทั้งน้ี A = จ านวนหลกัทรัพยต์่างประเทศของแต่ละกิจการท่ีรับฝากในการออก 
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ เช่น หากมีหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
ท่ีจะรับฝากเป็นหุ้นของบริษทั X  บริษทั Y และบริษทั Z  ในกรณีน้ี A = 3 เป็นตน้ 

 
50,000+(15,000xA) 
 

 
50,000 

15,000 x A 
 

15,000 x A 
 
 
 

 

 


