
 

 

 

-ร่าง- 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สบ. 67/2562 
เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 

การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 
(ฉบบัท่ี 57) 

______________________ 

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

ขอ้ 1   ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของ (5) ในขอ้ 18 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียม 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยื่นค 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 

“(5)  การจดทะเบียนกองทุนรวม 
(ก)  กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีอายไุม่เกินหน่ึงปี และมิใช่กองทุนรวมตาม (ค)  

ทุกจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท หรือเศษของ 100 ลา้นบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา 1,000 บาท  
โดยเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่ต ่ากว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 75,000 บาท  เวน้แต่กองทุนรวมท่ี 
ผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน ไม่ก าหนดจ านวน
ขั้นต ่า 

(ข)  กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีอายเุกินหน่ึงปี และมิใช่กองทุนรวมตาม (ค)  
ทุกจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท หรือเศษของ 100 ลา้นบาท ใหค้ิดค่าธรรมเนียมในอตัรา 2,000 บาท  
โดยเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 150,000 บาท  เวน้แต่กองทุนรวมท่ี 
ผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน ไม่ก าหนดจ านวน
ขั้นต ่า 

(ค)  กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยห์รือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
ทุกจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท หรือเศษของ 100 ลา้นบาท ใหค้ิดค่าธรรมเนียมในอตัรา 10,000 บาท” 

ร่างประกาศตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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ขอ้ 2   ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของ (7) ในขอ้ 18 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียม 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 16/2554  
เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ 
(ฉบบัที่ 28) ลงวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(7)  ค  าขอแกไ้ขรายการทางทะเบียนเพื่อเพิ่มจ านวนเงินทุน 
(ก)  กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีอายไุม่เกินหน่ึงปี และมิใช่กองทุนรวมตาม (ค)  

ทุกจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท หรือเศษของ 100 ลา้นบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา 1,000 บาท  
โดยเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่ต ่ากว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 75,000 บาท  เวน้แต่กองทุนรวมท่ี 
ผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน ไม่ก าหนดจ านวน
ขั้นต ่า 

(ข)  กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีอายเุกินหน่ึงปี และมิใช่กองทุนรวมตาม (ค)  
ทุกจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท หรือเศษของ 100 ลา้นบาท ใหค้ิดค่าธรรมเนียมในอตัรา 2,000 บาท  
โดยเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่ต ่ากว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 150,000 บาท  เวน้แต่กองทุนรวมท่ี 
ผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน ไม่ก าหนดจ านวน
ขั้นต ่า 

(ค)  กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยห์รือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
ทุกจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท หรือเศษของ 100 ลา้นบาท ใหค้ิดค่าธรรมเนียมในอตัรา 10,000 บาท” 

 ขอ้ 3   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 
 
 
 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์


