
 

 

 

-ร่าง- 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สม. 5/2563 
เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 

การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 
(ฉบบัท่ี 58) 

______________________ 

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

ขอ้ 1   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (2/2) ของขอ้ 17 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ 
แสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค  าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สม. 46/2560  เร่ือง การก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ  (ฉบบัท่ี 47)  
ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

“(2/2)  “กองทุนรวมท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี”  หมายความว่า   
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมเพื่อการออม ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน”  

ขอ้ 2   ให้ยกเลิกความใน (5) ของขอ้ 18 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 สบ. 67/2562  เร่ือง การก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 57)  
ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

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

ทุกจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท หรือเศษของ 100 ลา้นบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา 1,000 บาท  

ร่างประกาศตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ีผา่นการพิจารณาของฝ่ายพฒันากฎเกณฑ ์2 แลว้ 
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โดยเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่ต ่ากว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 75,000 บาท  เวน้แต่กองทุนรวมท่ี 
ผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่ก าหนดจ านวนขั้นต ่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 
ผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่ก าหนดจ านวนขั้นต ่า 

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

การค านวณเงินทุนของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง  ใหค้  านวณจากจ านวนเงินทุน
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก)  จ านวนเงินทุนจดทะเบียนในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมซ่ึงระบุไวใ้นโครงการ
จดัการกองทุนรวมวา่จะเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงคร้ังเดียว กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์หรือกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน 

(ข)  จ านวนเงินทุนโครงการในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมอ่ืนใดนอกจาก (ก) 
กองทุนรวมท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามวรรคหน่ึง (ก) 

หรือ (ข) ไม่รวมถึงกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามกรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผูล้งทุนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2562” 

ขอ้ 3   ให้ยกเลิกความใน (7) ของขอ้ 18 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 สบ. 67/2562  เร่ือง การก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 57)  
ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  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  เวน้แต่กองทุนรวมที่ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่ก าหนดจ านวนขั้นต ่า 

(ข)  กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีอายเุกินหน่ึงปี และมิใช่กองทุนรวมตาม (ค)  
ทุกจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท หรือเศษของ 100 ลา้นบาท ใหค้ิดค่าธรรมเนียมในอตัรา 2,000 บาท  
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โดยเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่ต ่ากว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 150,000 บาท  เวน้แต่กองทุนรวมที่ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่ก าหนดจ านวนขั้นต ่า 

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

การค านวณเงินทุนตามวรรคหน่ึง (ก) หรือ (ข) ให้ใช้ราคาตามมูลค่าท่ีตราไว  ้
ของหน่วยลงทุนคูณกบัจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสามารถเสนอขายเพิ่มเติมได ้โดยใหค้  านวณแต่ละค าขอ 
จากจ านวนเงินทุนอยา่งใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก)  จ านวนเงินทุนโครงการท่ีเพิ่มขึ้นในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมไม่ไดร้ะบุไวใ้น
โครงการจดัการกองทุนรวมวา่จะเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงคร้ังเดียว 

(ข)  ส่วนต่างระหว่างจ านวนเงินทุนโครงการและจ านวนเงินทุนจดทะเบียน  
ในกรณีท่ีเป็นการเปล่ียนจากกองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิดหรือเปล่ียนจากกองทุนรวมเปิด  
ท่ีเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงคร้ังเดียวเป็นกองทุนรวมเปิดท่ีเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได ้

การค านวณเงินทุนตามวรรคหน่ึง (ค) ใหใ้ชร้าคาท่ีเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 
คูณกบัจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสามารถเสนอขายเพิ่มเติมได ้โดยใหค้  านวณจากจ านวนเงินทุนจดทะเบียน 
ท่ีเพิ่มขึ้น 

กองทุนรวมท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามวรรคหน่ึง (ก) 
หรือ (ข) ไม่รวมถึงกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามกรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผูล้งทุนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2562” 

 ขอ้ 4   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2563   

 
 
 
 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์


