ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สม. 28/2561
เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ
(ฉบับที่ 49)
___________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 สานักงานออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 4 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 28/2547 เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. 43/2559 เรื่ อง
การกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ
(ฉบับที่ 42) ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(4) เป็ นบริ ษทั ที่ออกตราสารหนี้ในลักษณะโครงการที่ได้ยื่นปรับปรุ งข้อมูลบริ ษทั
ด้วยแบบ 69-SUPPLEMENT เฉพาะกรณี การยื่นแบบดังกล่าว ให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ตามข้อ 5(1)”
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ น (5/1) ของข้อ 4 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 28/2547 เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. 43/2559 เรื่ อง
การกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ
(ฉบับที่ 42) ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559
“(5/1) เป็ นบริ ษทั ที่ออกตราสารหนี้ระยะสั้นในลักษณะโครงการตามข้อ 6/1(1) (ข)
เฉพาะกรณีการยืน่ แบบ 69-Pricing ในระหว่างโครงการเพื่อเสนอขายตราสารหนี้ ระยะสั้นที่ชาระ
ค่าธรรมเนียมโครงการไว้แล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(1)”
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ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 6/1 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 28/2547 เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. 43/2559 เรื่ อง การกาหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 42)
ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 6/1 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทหุ ้นกู้ ตัว๋ เงิน หรื อพันธบัตร ให้คิดในอัตราดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็ นการยืน่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีลกั ษณะตามข้อ 6/2
(1) กรณี การเสนอขายหุน้ กูร้ ะยะสั้น ตัว๋ เงินระยะสั้น หรื อพันธบัตรที่มีกาหนดเวลา
ไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิ บวัน ให้คิดในอัตราดังนี้
(ก) การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง
1. กรณีเสนอขายเฉพาะต่อผูล้ งทุนสถาบัน ให้คิดในอัตรารุ่ นละ 20,000 บาท
2. กรณีเสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่และผูล้ งทุนสถาบัน
ให้คิดในอัตรารุ่ นละ 30,000 บาท
3. กรณี เสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปซึ่งเข้าข่ายการพิจารณาคาขอ
อนุญาตกรณี เร่ งด่วน (fast track) ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.005 ของมูลค่าของตราสารที่จะเสนอขาย
ในแต่ละรุ่ น โดยให้ชาระค่าธรรมเนี ยมขั้นต่าของแต่ละรุ่ นในอัตรา 30,000 บาท ทั้งนี้ ให้คิด
ค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่ นไม่เกิน 100,000 บาท
4. กรณี เสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปซึ่งเข้าข่ายการพิจารณาคาขอ
อนุญาตกรณี ทวั่ ไป ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าของตราสารที่จะเสนอขายในแต่ละรุ่ น
โดยให้ชาระค่าธรรมเนียมขั้นต่าของแต่ละรุ่ นในอัตรา 50,000 บาท ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุด
ในแต่ละรุ่ นไม่เกิน 200,000 บาท
(ข) การเสนอขายในลักษณะโครงการ
1. กรณี เสนอขายเฉพาะต่อผูล้ งทุนสถาบัน ให้คิดในอัตรา 100,000 บาทต่อโครงการ
2. กรณีเสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่และผูล้ งทุนสถาบัน
ให้คิดในอัตรา 150,000 บาทต่อโครงการ
3. กรณี เสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปซึ่งเข้าข่ายการพิจารณาคาขอ
อนุญาตกรณี เร่ งด่วน (fast track) ให้คิดในอัตรา 200,000 บาทต่อโครงการ
4. กรณี เสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปซึ่งเข้าข่ายการพิจารณาคาขอ
อนุญาตกรณี ทวั่ ไป ให้คิดในอัตรา 400,000 บาทต่อโครงการ
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(2) กรณี เสนอขายหุ้นกูห้ รื อพันธบัตร ในกรณีอื่นใดนอกจากกรณีตาม (1) ให้คิด
ในอัตราดังนี้
(ก) หุน้ กูห้ รื อพันธบัตรที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ ให้คิด
ในอัตรารุ่ นละ 50,000 บาท
(ข) หุน้ กูห้ รื อพันธบัตรที่เสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
1. กรณี เข้าข่ายการพิจารณาคาขออนุญาตกรณี เร่ งด่วน (fast track)
ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าของหุ ้นกูห้ รื อพันธบัตรที่เสนอขายในแต่ละรุ่ น โดยให้ชาระ
ค่าธรรมเนียมขั้นต่าของแต่ละรุ่ นในอัตรา 50,000 บาท ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่ น
ไม่เกิน 500,000 บาท
2. กรณี เข้าข่ายการพิจารณาคาขออนุญาตกรณี ทวั่ ไป ให้คิดในอัตรา
ร้อยละ 0.02 ของมูลค่าของหุ้นกูห้ รื อพันธบัตรที่เสนอขายในแต่ละรุ่ น โดยให้ชาระค่าธรรมเนียมขั้นต่า
ของแต่ละรุ่ นในอัตรา 50,000 บาท ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่ นไม่เกิน 1,000,000 บาท
ในการคานวณมูลค่าของหุน้ กู้ ตัว๋ เงิน หรื อพันธบัตรที่เสนอขายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคา
เสนอขายเป็ นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม”
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 6/2 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 28/2547 เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
“ข้อ 6/2 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท
หุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออก
และเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง ตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ และหุน้ กู้
ตามโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ ให้คิดในอัตราดังต่อไปนี้
(1) การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง
(ก) กรณี เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ ให้คิดในอัตรา
รุ่ นละ 50,000 บาท
(ข) กรณี เสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงซึ่ ง มีกาหนดเวลาไถ่ถอนไม่เกิน
สองร้อยเจ็ดสิ บวันต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป ให้คิดในอัตรารุ่ นละ 10,000 บาท
(ค) กรณี เสนอขายหุ้นกูน้ อกจากกรณีตาม (ข) ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าของหุ้นกูท้ ี่จะเสนอขายในแต่ละรุ่ น โดยให้ชาระค่าธรรมเนียมขั้นต่า
ของแต่ละรุ่ นในอัตรา 30,000 บาท ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่ นไม่เกิน 500,000 บาท
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(2) การเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงซึ่ งออกโดยสถาบันการเงินในลักษณะโครงการ
ได้ยนื่ แบบ 69-DEBT-SP-1 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าของหุน้ กูท้ ี่จะเสนอขายซึ่งระบุใน
แบบดังกล่าว โดยให้ชาระค่าธรรมเนียมขั้นต่าของแต่ละรุ่ นในอัตรา 30,000 บาท ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียม
ขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่ นไม่เกิน 500,000 บาท
(3) การเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงซึ่งมีกาหนดเวลาไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิ บวัน
ในลักษณะโครงการนอกจากกรณีตาม (2)
(ก) กรณี เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ ให้คิดในอัตรา
ปี ละ 50,000 บาท
(ข) กรณี เสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป ให้คิดในอัตราปี ละ 100,000 บาท
สาหรับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่ได้กระทาภายในหนึ่งปี ปฏิทินที่ได้มีการชาระค่าธรรมเนียมเป็ น
รายปี ดังกล่าว โดยไม่จากัดจานวนรุ่ นของหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่เสนอขาย แต่สูงสุดโครงการละไม่เกิน
200,000 บาท
ในการคานวณมูลค่าของหุน้ กูท้ ี่เสนอขายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาเสนอขายเป็ นฐาน
ในการคิดค่าธรรมเนียม”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 28/2547 เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 48/2549 เรื่ อง การกาหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 7 การคานวณค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ตามข้อ 6 ข้อ 6/1 และข้อ 6/2 สาหรับกรณีที่มีการกาหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์
ในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้เป็ นดังนี้
(1) ในกรณีที่ราคาเสนอขายหลักทรัพย์ กาหนดเป็ นช่วงราคา หรื อราคาเสนอขายจะ
ไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลา ให้คานวณมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายโดยใช้ราคาสูงสุดที่จะเสนอขาย
(2) ในกรณีที่ราคาเสนอขายหลักทรัพย์กาหนดเป็ นสู ตรซึ่งอ้างอิงกับข้อมูลในอนาคต
ให้คานวณมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายจากสู ตรดังกล่าวโดยใช้ขอ้ มูลในวันก่อนวันที่ตอ้ งชาระ
ค่าธรรมเนียมครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั
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(3) ในกรณีที่ราคาเสนอขายกาหนดเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้คานวณมูลค่า
ของหลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ (อัตราซื้อ
ตัว๋ เงิน) สาหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดังกล่าว ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศในวันก่อน
วันที่ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั ”
ข้อ 6 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. 38/2558 เรื่ อง การกาหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 38)
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“ข้อ 8 การชาระค่าธรรมเนียมตามข้อ 6 ข้อ 6/1 และข้อ 6/2 ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ให้ผเู ้ สนอขาย
หลักทรัพย์ชาระค่าธรรมเนียมทั้งจานวนในวันที่สานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ พร้ อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
(ก) กรณี เป็ นการเสนอขายหุ ้นกูร้ ะยะสั้น ตัว๋ เงินระยะสั้น หรื อพันธบัตรที่มีกาหนดเวลา
ไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิ บวันตามข้อ 6/1(1) (ก) 1. และ 2. ข้อ 6/1(1) (ข) ข้อ 6/2(1) (ข) และข้อ 6/2(3)
(ข) กรณีเป็ นการเสนอขายหุน้ กูห้ รื อพันธบัตรตามข้อ 6/1(2) (ก) และข้อ 6/2(1) (ก)๗
(2) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) กรณีเป็ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ตามข้อ 6(4) (ก) 1.
ให้ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ชาระค่าธรรมเนี ยมขั้นต่า 20,000 บาท ในวันที่สานักงานได้รับแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ถูกต้องครบถ้วนครั้งแรกตามคู่มือสาหรับประชาชน และให้ชาระ
ค่าธรรมเนียมในส่วนที่เหลือในวันที่สานักงานได้รับข้อมูลครบถ้วน
(ข) กรณี เป็ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ตามข้อ 6(4) (ก) 2.
หรื อข้อ 6(4) (ข) ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ชาระค่าธรรมเนี ยมทั้งจานวนในวันที่สานักงานได้รับแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ พร้ อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ถูกต้องครบถ้วนครั้งแรกตามคู่มือสาหรับประชาชน
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(3) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1) หรื อ (2)
ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ชาระค่าธรรมเนียมดังนี้
(ก) ให้ชาระค่าธรรมเนียมขั้นต่า 30,000 หรื อ 50,000 บาท แล้วแต่กรณี ในวันที่
สานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ถูกต้องครบถ้วนครั้งแรกตามคู่มือสาหรับประชาชน
ทั้งนี้ ในกรณี ที่เป็ นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์สาหรับหลักทรัพย์ประเภท
เดียวกันซึ่งมีหลายรุ่ น ให้การชาระค่าธรรมเนียมขั้นต่าคิดรวมทุกรุ่ นจานวน 30,000 หรื อ 50,000 บาท
แล้วแต่กรณี
(ข) ถ้ายังมีส่วนที่เหลือต้องชาระอีก ให้ชาระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือในวันที่
สานักงานได้รับรายละเอียดของข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับการเสนอขาย
หลักทรัพย์ การจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ได้ลงลายมือชื่อไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
หรื อประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้ แล้วแต่กรณี
(4) ในกรณี ที่มีการเสนอขายตราสารหนี้หลายรุ่ นในช่วงเวลาเดียวกัน ให้คิดค่าธรรมเนียม
ตามแต่ละรุ่ นแยกกัน ไม่วา่ จะมีการจากัดจานวนเสนอขายสูงสุดของทุกรุ่ นรวมกันไว้ก็ตาม
ในกรณีที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
พร้อมกับการยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และสานักงานไม่อนุญาตให้เสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรื อมีการขอถอนการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ก่อนวันที่สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรื อมีการขอถอน
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์จะมีผลใช้บงั คับ ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์น้ นั ไม่ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมส่ วนที่เหลืออีก”
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ 9 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 28/2547 เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. 42/2560 เรื่ อง การกาหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคาขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 46)
ลงวันที่ 11 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ข้อ 9 ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ให้คิดในอัตราดังต่อไปนี้
(1) ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ที่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ชาระค่าธรรมเนียมตามส่วนของผูถ้ ือหุ้นตามงบการเงินประจารอบปี บัญชีล่าสุดที่ยนื่
ต่อสานักงาน ในอัตราดังนี้
(ก) บริ ษทั ที่มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่ถึง 500 ล้านบาท (หรื อเทียบเท่า)
ให้ชาระค่าธรรมเนียม
50,000 บาท
(ข) บริ ษทั ที่มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตั้งแต่ 500 ล้านบาท
แต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท (หรื อเทียบเท่า)
ให้ชาระค่าธรรมเนียม
100,000 บาท
(ค) บริ ษทั ที่มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป (หรื อเทียบเท่า)
ให้ชาระค่าธรรมเนียม
300,000 บาท
ในกรณีที่งบการเงินประจารอบปี บัญชีล่าสุดที่ยนื่ ต่อสานักงานระบุเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ ให้ระบุอตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี และแหล่งอ้างอิงของ
อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
(2) ให้บริ ษทั ต่างประเทศที่มิได้มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ต่อสานักงานเนื่องจากการเสนอขายหุน้
ชาระค่าธรรมเนียมในอัตรา 50,000 บาท
(3) ในกรณีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐาน ให้ชาระค่าธรรมเนียมในอัตราดังนี้
(ก) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ที่ยนื่ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ให้ชาระค่าธรรมเนียมในอัตรา 10,000 บาท
(ข) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ที่ยนื่ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
เป็ นต้นไป ให้ชาระค่าธรรมเนียมในอัตรา 50,000 บาท
(4) ในกรณีบริ ษทั อื่นนอกจาก (1) (2) และ (3) ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ชาระ
ค่าธรรมเนียมในอัตรา 10,000 บาท
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ในรอบปี ปฏิทินก่อนการชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง บริ ษทั ตามวรรคหนึ่ง (1)
บริ ษทั ใดไม่เคยถูกดาเนินการเปรี ยบเทียบความผิดหรื อถูกกล่าวโทษโดยสานักงาน เนื่องจากไม่สามารถ
จัดทาและนาส่งงบการเงินหรื อรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตามที่กฎหมายกาหนด
ให้บริ ษทั ดังกล่าวได้รับลดหย่อนค่าธรรมเนียมที่ตอ้ งชาระในปี ปัจจุบนั ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียม
ทั้งหมดที่ตอ้ งชาระ”
ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นายรพี สุจริ ตกุล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

