
 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี สม. 59/2561 
เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 

การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 
(ฉบบัท่ี 51) 

___________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
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. 28/2561  เร่ือง  
การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ  
(ฉบบัท่ี 49) ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(4)  เป็นบริษทัท่ีออกตราสารหน้ีหรือศุกูกในลกัษณะโครงการท่ีไดย้ืน่ปรับปรุงขอ้มูลบริษทั
ดว้ยแบบ 69-SUPPLEMENT แบบ 69-SUPPLEMENT-FD หรือแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK  
เฉพาะกรณีการยืน่แบบดงักล่าว ให้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามขอ้ 5(1)” 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความใน (5/1) 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. 28/2561  เร่ือง  
การก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ  
(ฉบบัท่ี 49) ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(5/1)  เป็นบริษทัท่ีออกตราสารหน้ีระยะสั้นในลกัษณะโครงการตามขอ้ 6/1(1) (ข)  
หรือศุกูกระยะสั้นในลกัษณะโครงการตามขอ้ 8/1(1) (ข) เฉพาะกรณีการยื่นแบบ 69-PRICING  
แบบ 69- PRICING -FD หรือแบบ 69- PRICING -SUKUK ท่ีไดย้ืน่ในระหวา่งโครงการเพื่อเสนอขายตราสารหน้ี
ระยะสั้นหรือศุกูกระยะสั้นท่ีไดช้ าระค่าธรรมเนียมโครงการแลว้ ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม 
ตามขอ้ 5(1)” 
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ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 8/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดง
รายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค  าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 7/2554  เร่ือง การก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 26)  
ลงวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน   

“ขอ้ 8/1   ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทศุกูก ใหค้ิดในอตัราดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายศุกูกระยะสั้นท่ีมีก าหนดเวลาไถ่ถอนไม่เกินสองร้อย 
เจ็ดสิบวนัใหค้ิดในอตัราดงัน้ี 

(ก)  การเสนอขายในลกัษณะรายคร้ัง 
1.  กรณีเสนอขายเฉพาะต่อผูล้งทุนสถาบนั ใหค้ิดในอตัรารุ่นละ 20,000 บาท  
2.  กรณีเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูล้งทุนรายใหญ่และผูล้งทุนสถาบนั 

ใหค้ิดในอตัรารุ่นละ 30,000 บาท  
3. กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.01  

ของมูลค่าของศุกูกท่ีจะเสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ช าระค่าธรรมเนียมขั้นต ่าของแต่ละรุ่นในอตัรา 
50,000 บาท  ทั้งน้ี ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกิน 200,000 บาท   

(ข)  การเสนอขายในลกัษณะโครงการ  
1.  กรณีเสนอขายเฉพาะต่อผูล้งทุนสถาบนั ใหค้ิดในอตัรา 100,000 บาท 

ต่อโครงการ  
2.  กรณีเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูล้งทุนรายใหญ่และผูล้งทุนสถาบนั 

ใหค้ิดในอตัรา 150,000 บาทต่อโครงการ  
3. กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป ใหค้ิดในอตัรา 400,000 บาท 

ต่อโครงการ   
 (2)  ในกรณีเป็นการเสนอขายศุกูกในกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก (1) ใหค้ิดตามอตัราดงัน้ี 
 (ก)  กรณีเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ใหค้ิดในอตัรารุ่นละ 
50,000 บาท   

(ข)  กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.02  
ของมูลค่าของศุกูกท่ีเสนอขายในแต่ละรุ่น โดยใหช้ าระค่าธรรมเนียมขั้นต ่าของแต่ละรุ่นในอตัรา  
50,000 บาท  ทั้งน้ี ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกิน 1,000,000 บาท 
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ในการค านวณมูลค่าของศุกูกท่ีเสนอขายตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชร้าคาเสนอขายเป็นฐาน 
ในการคิดค่าธรรมเนียม” 

ขอ้ 4   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561                                                  
 
 
 
                                                                                       (นายรพี  สุจริตกุล) 
                                                                                              เลขาธิการ 
                                                    ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


	ข้อ 4   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

