
 

 

- ร่าง - 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สม. 43/2563 
เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 

การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 
(ฉบบัท่ี 61) 

__________________________ 

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

ขอ้ 1   ให้ยกเลิกความใน (4) ของขอ้ 4 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล  
การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สม. 59/2561  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียม
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 51) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม  
พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(4)  เป็นบริษทัท่ีออกตราสารหน้ีหรือศุกูกในลกัษณะโครงการท่ีไดย้ืน่ปรับปรุงขอ้มูลบริษทั 
ดว้ยแบบ 69-PO-MTN (ส่วนท่ี 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) แบบ 69-II&HNW-MTN  
(ส่วนท่ี 3 : แบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT) แบบ 69-FD-MTN (69-FD-SUPPLEMENT)  
หรือแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK เฉพาะกรณีการยืน่แบบดงักล่าว ให้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมตามขอ้ 5(1)” 

ขอ้ 2   ให้ยกเลิกความใน (5) 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 
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ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สม. 43/2559  เร่ือง การก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 42)  
ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(5)  เป็นบริษทัท่ีออกหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง เฉพาะกรณีการยืน่ 
แบบ 69-SP (ส่วนท่ี 2 : แบบ 69-SP-2) ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามขอ้ 5(1)” 

  ขอ้ 3   ให้ยกเลิกความใน (5/1) ของขอ้ 4 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล  
การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สม. 59/2561  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียม
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 51) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม  
พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(5/1)  เป็นบริษทัท่ีออกตราสารหน้ีระยะสั้นในลกัษณะโครงการตามขอ้ 6/1(1) (ข)  
หรือศุกูกระยะสั้นในลกัษณะโครงการตามขอ้ 8/1(1) (ข) เฉพาะกรณีการยื่นแบบ 69-PO-MTN  
(ส่วนท่ี 2 : แบบ 69-PO-PRICING) แบบ 69-II&HNW-MTN (ส่วนท่ี 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING)  
แบบ 69-FD-MTN (ส่วนท่ี 2 : แบบ 69-FD-PRICING) หรือแบบ 69- PRICING -SUKUK ท่ีไดย้ื่นในระหวา่ง
โครงการเพื่อเสนอขายตราสารหน้ีระยะสั้นหรือศุกูกระยะสั้นท่ีไดช้ าระค่าธรรมเนียมโครงการแลว้ ให้ไดรั้บ
ยกเวน้ไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามขอ้ 5(1)” 

  ขอ้ 4   ให้ยกเลิกความใน (2) ของวรรคหน่ึงในขอ้ 6/2 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สบ. 28/2547  เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียม 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค  าขอต่าง ๆ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สม. 28/2562  
เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 
(ฉบบัท่ี 54) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2562  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

 
 
 
 
 



 

 

3 

“(2)  การเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงออกโดยสถาบนัการเงินในลกัษณะโครงการ 
ท่ีไดย้ืน่แบบ 69-SP (ส่วนท่ี 1 : แบบ 69-SP-1) ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าของหุน้กูท่ี้จะ 
เสนอขายซ่ึงระบุในแบบดงักล่าว โดยใหช้ าระคา่ธรรมเนียมขั้นต ่าในอตัรา 30,000 บาท แตสู่งสุดโครงการละ 
ไม่เกิน 500,000 บาท” 

  ขอ้ 5   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564  เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 
 
 
                                                                                                (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
             เลขาธิการ 
                                                                       ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์


