
 

  
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สม. 28/2561 
เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 

การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 
(ฉบบัท่ี 49) 

___________________ 

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

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความใน (4) ของขอ้ 4 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค  าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สม. 43/2559  เร่ือง  
การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ  
(ฉบบัท่ี 42) ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(4)  เป็นบริษทัท่ีออกตราสารหน้ีในลกัษณะโครงการท่ีไดย้ื่นปรับปรุงขอ้มูลบริษทั 
ดว้ยแบบ 69-SUPPLEMENT เฉพาะกรณีการยื่นแบบดงักล่าว ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม 
ตามขอ้ 5(1)” 

ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (5/1) ของขอ้ 4 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดง
รายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค  าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สม. 43/2559  เร่ือง  
การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ  
(ฉบบัท่ี 42) ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559   

“(5/1)  เป็นบริษทัท่ีออกตราสารหน้ีระยะสั้นในลกัษณะโครงการตามขอ้ 6/1(1) (ข) 
เฉพาะกรณีการยืน่แบบ 69-Pricing ในระหวา่งโครงการเพื่อเสนอขายตราสารหน้ีระยะสั้นท่ีช าระ
ค่าธรรมเนียมโครงการไวแ้ลว้ ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามขอ้ 5(1)” 
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ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 6/1 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. 43/2559  เร่ือง การก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 42)  
ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 6/1   ค่าธรรมเนียมในการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทหุ้นกู ้ตัว๋เงิน หรือพนัธบตัร ใหค้ิดในอตัราดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่เป็นการยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีลกัษณะตามขอ้ 6/2  
  (1)  กรณีการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้น ตัว๋เงินระยะสั้น หรือพนัธบตัรท่ีมีก าหนดเวลา 
ไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวนั ใหค้ิดในอตัราดงัน้ี   
 (ก)  การเสนอขายในลกัษณะรายคร้ัง 

1.  กรณีเสนอขายเฉพาะต่อผูล้งทุนสถาบนั ใหค้ิดในอตัรารุ่นละ 20,000 บาท  
2.  กรณีเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูล้งทุนรายใหญ่และผูล้งทุนสถาบนั 

ใหค้ิดในอตัรารุ่นละ 30,000 บาท  
3. กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปซ่ึงเขา้ข่ายการพิจารณาค าขอ

อนุญาตกรณีเร่งด่วน (fast track) ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.005 ของมูลค่าของตราสารท่ีจะเสนอขาย 
ในแต่ละรุ่น โดยให้ช าระค่าธรรมเนียมขั้นต ่าของแต่ละรุ่นในอตัรา 30,000 บาท  ทั้งน้ี ให้คิด
ค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกิน 100,000 บาท   

4. กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปซ่ึงเขา้ข่ายการพิจารณาค าขอ
อนุญาตกรณีทัว่ไป ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าของตราสารท่ีจะเสนอขายในแต่ละรุ่น  
โดยใหช้ าระค่าธรรมเนียมขั้นต ่าของแต่ละรุ่นในอตัรา 50,000 บาท  ทั้งน้ี ใหค้ิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุด
ในแต่ละรุ่นไม่เกิน 200,000 บาท   

(ข)  การเสนอขายในลกัษณะโครงการ  
1.  กรณีเสนอขายเฉพาะต่อผูล้งทุนสถาบนั ใหค้ิดในอตัรา 100,000 บาทต่อโครงการ  
2.  กรณีเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูล้งทุนรายใหญ่และผูล้งทุนสถาบนั 

ใหค้ิดในอตัรา 150,000 บาทต่อโครงการ  
3. กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปซ่ึงเขา้ข่ายการพิจารณาค าขอ

อนุญาตกรณีเร่งด่วน (fast track) ใหค้ิดในอตัรา 200,000 บาทต่อโครงการ  
4. กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปซ่ึงเขา้ข่ายการพิจารณาค าขอ

อนุญาตกรณีทัว่ไป ใหค้ิดในอตัรา 400,000 บาทต่อโครงการ  
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  (2)  กรณีเสนอขายหุ้นกูห้รือพนัธบตัร ในกรณีอ่ืนใดนอกจากกรณีตาม (1) ใหค้ิด 
ในอตัราดงัน้ี 
 (ก)  หุน้กูห้รือพนัธบตัรท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ใหค้ิด 
ในอตัรารุ่นละ 50,000 บาท   

(ข)  หุน้กูห้รือพนัธบตัรท่ีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป  
1.  กรณีเขา้ข่ายการพิจารณาค าขออนุญาตกรณีเร่งด่วน (fast track)  

ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าของหุ้นกูห้รือพนัธบตัรท่ีเสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ช าระ
ค่าธรรมเนียมขั้นต ่าของแต่ละรุ่นในอตัรา 50,000 บาท  ทั้งน้ี ใหค้ิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่น 
ไม่เกิน 500,000 บาท   

2.  กรณีเขา้ข่ายการพิจารณาค าขออนุญาตกรณีทัว่ไป ให้คิดในอตัรา 
ร้อยละ 0.02 ของมูลค่าของหุ้นกูห้รือพนัธบตัรท่ีเสนอขายในแต่ละรุ่น โดยใหช้ าระค่าธรรมเนียมขั้นต ่า 
ของแต่ละรุ่นในอตัรา 50,000 บาท  ทั้งน้ี ใหค้ิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกิน 1,000,000 บาท    
  ในการค านวณมูลค่าของหุน้กู ้ตัว๋เงิน หรือพนัธบตัรท่ีเสนอขายตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชร้าคา
เสนอขายเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม”  

ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 6/2 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค  าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547   
  “ขอ้ 6/2   ค่าธรรมเนียมในการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภท
หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออก
และเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์และหุน้กู ้
ตามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ใหค้ิดในอตัราดงัต่อไปน้ี   
 (1)  การเสนอขายในลกัษณะรายคร้ัง 

(ก)  กรณีเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ให้คิดในอตัรา  
รุ่นละ 50,000 บาท  

(ข)  กรณีเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงมีก าหนดเวลาไถ่ถอนไม่เกิน 
สองร้อยเจ็ดสิบวนัต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป ใหค้ิดในอตัรารุ่นละ 10,000 บาท 

(ค)  กรณีเสนอขายหุ้นกูน้อกจากกรณีตาม (ข) ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป  
ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าของหุ้นกูท่ี้จะเสนอขายในแต่ละรุ่น โดยใหช้ าระค่าธรรมเนียมขั้นต ่า
ของแต่ละรุ่นในอตัรา 30,000 บาท  ทั้งน้ี ใหค้ิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกิน 500,000 บาท   
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(2)  การเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงออกโดยสถาบนัการเงินในลกัษณะโครงการ 
ไดย้ืน่แบบ 69-DEBT-SP-1 ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าของหุน้กูท่ี้จะเสนอขายซ่ึงระบุใน 
แบบดงักล่าว โดยใหช้ าระค่าธรรมเนียมขั้นต ่าของแต่ละรุ่นในอตัรา 30,000 บาท  ทั้งน้ี ใหค้ิดค่าธรรมเนียม 
ขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกิน 500,000 บาท   
  (3)  การเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงมีก าหนดเวลาไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวนั 
ในลกัษณะโครงการนอกจากกรณีตาม (2)  

(ก)  กรณีเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ใหค้ิดในอตัรา 
ปีละ 50,000 บาท   

(ข)  กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป ใหค้ิดในอตัราปีละ 100,000 บาท 
ส าหรับการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีไดก้ระท าภายในหน่ึงปีปฏิทินท่ีไดมี้การช าระค่าธรรมเนียมเป็น
รายปีดงักล่าว โดยไม่จ ากดัจ านวนรุ่นของหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีเสนอขาย แต่สูงสุดโครงการละไม่เกิน 
200,000 บาท    
  ในการค านวณมูลค่าของหุน้กูท่ี้เสนอขายตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชร้าคาเสนอขายเป็นฐาน 
ในการคิดค่าธรรมเนียม” 

ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 7 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 สบ. 48/2549  เร่ือง การก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 6)  
ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2549  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 7   การค านวณค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยต์ามขอ้ 6 ขอ้ 6/1 และขอ้ 6/2 ส าหรับกรณีท่ีมีการก าหนดราคาเสนอขายหลกัทรัพย ์
ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ใหเ้ป็นดงัน้ี 
 (1)  ในกรณีท่ีราคาเสนอขายหลกัทรัพย ์ก าหนดเป็นช่วงราคา หรือราคาเสนอขายจะ
ไม่เท่ากนัในแต่ละช่วงเวลา ใหค้  านวณมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายโดยใชร้าคาสูงสุดท่ีจะเสนอขาย 
 (2)  ในกรณีท่ีราคาเสนอขายหลกัทรัพยก์ าหนดเป็นสูตรซ่ึงอา้งอิงกบัขอ้มูลในอนาคต 
ใหค้  านวณมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายจากสูตรดงักล่าวโดยใชข้อ้มูลในวนัก่อนวนัท่ีตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมครบถว้นของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้น 
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 (3)  ในกรณีท่ีราคาเสนอขายก าหนดเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ใหค้  านวณมูลค่า
ของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์(อตัราซ้ือ
ตัว๋เงิน) ส าหรับการแลกเปล่ียนสกุลเงินดงักล่าว ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศในวนัก่อน
วนัท่ีตอ้งช าระค่าธรรมเนียมครบถว้นของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้น” 

ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความในขอ้ 8 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. 38/2558  เร่ือง การก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 38)  
ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 8   การช าระค่าธรรมเนียมตามขอ้ 6 ขอ้ 6/1 และขอ้ 6/2 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ดงัต่อไปน้ี  

(1)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์เขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี ใหผู้เ้สนอขาย
หลกัทรัพยช์ าระค่าธรรมเนียมทั้งจ านวนในวนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์ พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์
ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 

(ก)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้น ตัว๋เงินระยะสั้น หรือพนัธบตัรท่ีมีก าหนดเวลา
ไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวนัตามขอ้ 6/1(1) (ก) 1. และ 2. ขอ้ 6/1(1) (ข) ขอ้ 6/2(1) (ข) และขอ้ 6/2(3) 

(ข)  กรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูห้รือพนัธบตัรตามขอ้ 6/1(2) (ก) และขอ้ 6/2(1) (ก)๗ 
(2)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
(ก)  กรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามขอ้ 6(4) (ก) 1.  

ให้ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยช์ าระค่าธรรมเนียมขั้นต ่า 20,000 บาท ในวนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบ 
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยถ์ูกตอ้งครบถว้นคร้ังแรกตามคู่มือส าหรับประชาชน และให้ช าระ
ค่าธรรมเนียมในส่วนท่ีเหลือในวนัท่ีส านกังานไดรั้บขอ้มูลครบถว้น 

(ข)  กรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามขอ้ 6(4) (ก) 2.  
หรือขอ้ 6(4) (ข) ให้ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยช์ าระค่าธรรมเนียมทั้งจ านวนในวนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบ
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยถ์ูกตอ้งครบถว้นคร้ังแรกตามคู่มือส าหรับประชาชน 
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  (3)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีอ่ืนนอกจากกรณีตาม (1) หรือ (2) 
ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยช์ าระค่าธรรมเนียมดงัน้ี 

(ก)  ใหช้ าระค่าธรรมเนียมขั้นต ่า 30,000 หรือ 50,000 บาท แลว้แต่กรณี ในวนัท่ี
ส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบ
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยถ์ูกตอ้งครบถว้นคร้ังแรกตามคู่มือส าหรับประชาชน  
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยส์ าหรับหลกัทรัพยป์ระเภท
เดียวกนัซ่ึงมีหลายรุ่น ใหก้ารช าระค่าธรรมเนียมขั้นต ่าคิดรวมทุกรุ่นจ านวน 30,000 หรือ 50,000 บาท 
แลว้แต่กรณี 

 (ข)  ถา้ยงัมีส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระอีก ใหช้ าระค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือในวนัท่ี
ส านกังานไดรั้บรายละเอียดของขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นเก่ียวกับการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์  
ไดล้งลายมือช่ือไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย  
ตราสารหน้ี แลว้แต่กรณี 
  (4)  ในกรณีท่ีมีการเสนอขายตราสารหน้ีหลายรุ่นในช่วงเวลาเดียวกนั ใหค้ิดค่าธรรมเนียม
ตามแต่ละรุ่นแยกกนั ไม่วา่จะมีการจ ากดัจ านวนเสนอขายสูงสุดของทุกรุ่นรวมกนัไวก้็ตาม  
  ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์
พร้อมกบัการยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่และส านกังานไม่อนุญาตใหเ้สนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ หรือมีการขอถอนการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
ก่อนวนัที่ส านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ หรือมีการขอถอน
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยก่์อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยจ์ะมีผลใชบ้งัคบั ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยน์ั้นไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลืออีก” 

ขอ้ 7   ใหย้กเลิกความในขอ้ 9 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. 42/2560  เร่ือง การก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 46)   
ลงวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน   
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“ขอ้ 9   ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ใหค้ิดในอตัราดงัต่อไปน้ี 
  (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 ให้ระบุอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี และแหล่งอา้งอิงของ
อตัราแลกเปลี่ยนดงักล่าวดว้ย 
  (2)  ใหบ้ริษทัต่างประเทศท่ีมิไดมี้หุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซ่ึงมีหนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีต่อส านกังานเน่ืองจากการเสนอขายหุน้
ช าระค่าธรรมเนียมในอตัรา 50,000 บาท  
  (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) ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยช์ าระ
ค่าธรรมเนียมในอตัรา 10,000 บาท   
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ในรอบปีปฏิทินก่อนการช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง บริษทัตามวรรคหน่ึง (1)  
บริษทัใดไม่เคยถูกด าเนินการเปรียบเทียบความผิดหรือถูกกล่าวโทษโดยส านกังาน เน่ืองจากไม่สามารถ 
จดัท าและน าส่งงบการเงินหรือรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามท่ีกฎหมายก าหนด  
ใหบ้ริษทัดงักล่าวไดรั้บลดหยอ่นค่าธรรมเนียมท่ีตอ้งช าระในปีปัจจุบนัในอตัราร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียม
ทั้งหมดท่ีตอ้งช าระ” 

ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561                                             
 
 
 
                                             (นายรพี  สุจริตกุล) 
                  เลขาธิการ  
           ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


	ข้อ 8   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

