
 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ที่ สม. 31/2565 
เรื่อง  การกำหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการข้อมูล 

การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ 
(ฉบับที่ 66) 

_______________________ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์  
พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  
สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี ้

  ข้อ 1   ให้ยกเลิกความใน (4) (5) และ (5/1) ของข้อ 4 แห่งประกาศสำนักงาน 
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 28/2547  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียม 
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
ที่ สม. 43/2563  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 61) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(4)  เป็นบริษทัทีอ่อกตราสารหนี้หรอืศุกกูในลักษณะโครงการทีไ่ด้ยื่นปรับปรงุข้อมูลบริษทั 
ด้วยแบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) แบบ 69-PP-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-
PP-SUPPLEMENT) แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 3 : 69-FD-SUPPLEMENT) แบบ 69-PO-MTN-SUKUK 
(ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT-SUKUK) หรือ แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-
PP-SUPPLEMENT-SUKUK) เฉพาะกรณีการยื่นแบบดังกล่าว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม 
ตามข้อ 5(1) 
  (5)  เป็นบริษัทที่ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเฉพาะกรณีการยื่นแบบ 69-SN 
(ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(1) แต่ไม่รวมถึง 
กรณีที่บริษัทยื่นแบบเพื่อขอเพิ่มวงเงินการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้ชำระค่าธรรมเนียม 
ตามข้อ 6/2(2) วรรคสอง 
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  (5/1)  เป็นบริษัทที่ออกตราสารหนี้ระยะส้ันในลักษณะโครงการตามข้อ 6/1(1) (ข)  
หรือศุกูกระยะส้ันในลักษณะโครงการตามข้อ 8/1(1) (ข) เฉพาะกรณีการยื่นแบบ 69-PO-MTN  
(ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PO-PRICING) แบบ 69-PP-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PP-PRICING) แบบ 69-FD-MTN 
(ส่วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING) แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PO-PRICING-SUKUK) 
หรือแบบ 69-PP-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PP-PRICING-SUKUK) ที่ได้ยื่นในระหว่างโครงการ
เพื่อเสนอขายตราสารหนี้ระยะส้ันหรือศุกูกระยะส้ันที่ได้ชำระคา่ธรรมเนียมโครงการแล้ว ให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(1)” 

  ข้อ 2   ให้ยกเลิกความในข้อ 6/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย ์
และตลาดหลักทรัพย์ ที ่สบ. 28/2547  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ที่ สม. 28/2561  เรื่อง การกำหนด
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 49)  
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 6/1   ค่าธรรมเนียมในการยืน่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทหุ้นกู้ ตั๋วเงิน หรือพนัธบัตร ให้คิดในอัตราดังต่อไปนี้  เว้นแต่เป็นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีลักษณะตามข้อ 6/2  
  (1)  กรณีการเสนอขายหุ้นกู้ระยะส้ัน ตั๋วเงินระยะส้ัน หรือพันธบัตรที่มีกำหนดเวลา 
ไถ่ถอนไมเ่กินสองรอ้ยเจ็ดสิบวัน ให้คิดในอัตราดงันี ้  
 (ก)  การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง 
   1.  กรณีเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน ให้คิดในอัตรารุ่นละ 20,000 บาท 
   2.  กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเสนอขาย 
ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน แล้วแต่กรณี ให้คิดในอัตรารุ่นละ 30,000 บาท 
   3.  กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาต

กรณีเรง่ด่วน (fast track) ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.005 ของมูลค่าของตราสารที่จะเสนอขายในแต่ละรุ่น 
โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา 30,000 บาท  ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนยีมขัน้สูงสุด 
ในแต่ละรุ่นไมเ่กนิ 100,000 บาท 
   4.  กรณีเสนอขายตอ่ประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาต
กรณีทั่วไป ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าของตราสารที่จะเสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระ
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา 50,000 บาท  ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่น 
ไม่เกิน 200,000 บาท 
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 (ข)  การเสนอขายในลักษณะโครงการ  
 1.  กรณเีสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทนุสถาบัน ให้คิดในอตัรา 100,000 บาทตอ่โครงการ  
   2.  กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเสนอขาย 
ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน แล้วแต่กรณี ให้คิดในอัตรา 150,000 บาท 
ต่อโครงการ  
 3.  กรณีเสนอขายตอ่ประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาต
กรณีเรง่ด่วน (fast track) ให้คิดในอัตรา 200,000 บาทต่อโครงการ  
 4.  กรณีเสนอขายตอ่ประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาต
กรณีทั่วไป ให้คิดในอัตรา 400,000 บาทต่อโครงการ  
  (2)  กรณีเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตร ในกรณีอื่นใดนอกจากกรณีตาม (1)  
ให้คิดในอัตราดังนี้ 
 (ก)  หุ้นกู้หรือพันธบัตรที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ  
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทรวมกัน ให้คิดในอัตรารุ่นละ 50,000 บาท 
 (ข)  หุ้นกู้หรือพันธบัตรที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป  
 1.  กรณีเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาตกรณีเร่งด่วน (fast track)  
ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าของหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่เสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระ
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา 50,000 บาท  ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่น 
ไม่เกิน 500,000 บาท 
 2.  กรณีเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาตกรณีทั่วไป ให้คิดในอัตรา 
ร้อยละ 0.02 ของมูลค่าของหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่เสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 
ของแต่ละรุ่นในอัตรา 50,000 บาท  ทัง้นี ้ให้คิดค่าธรรมเนยีมขัน้สูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกนิ 1,000,000 บาท 
  ในการคำนวณมูลค่าของหุ้นกู้ ตั๋วเงิน หรือพันธบัตรที่เสนอขายตามวรรคหนึ่ง  
ให้ใช้ราคาเสนอขายเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม” 

ข้อ 3   ให้ยกเลิกความในข้อ 6/2 แห่งประกาศสำนกังานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย ์
และตลาดหลักทรัพย์ ที ่สบ. 28/2547  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ที่ สม. 43/2563  เรื่อง การกำหนด
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 61)  
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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  “ข้อ 6/2   ค่าธรรมเนียมในการยืน่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือ 
บริษัทประกันภัย และหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรพัย์ ให้คิดในอัตราดังต่อไปนี้ 
 (1)  การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง 
 (ก)  กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 
ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทรวมกัน ให้คิดในอัตรารุ่นละ 50,000 บาท  
 (ข)  กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ให้คิดในอตัรารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่า
ของหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแต่ละรุน่ในอัตรา 50,000 บาท   
ทั้งนี ้ให้คิดค่าธรรมเนยีมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกนิ 500,000 บาท 
  (2)  การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุันธ์แฝงซึ่งออกโดยสถาบันการเงินในลักษณะโครงการ 
ที่ได้ยื่นแบบ 69-SN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SN-1) ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าของหุ้นกูท้ี่จะเสนอขาย 
ซึ่งระบุในแบบดังกล่าว โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในอัตรา 50,000 บาท ทั้งนี ้ให้คิดค่าธรรมเนยีม 
ขั้นสูงสุดในแต่ละโครงการไมเ่กนิ 500,000 บาท 
 กรณีสถาบันการเงินตาม (2) วรรคหนึ่ง ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบในครั้งก่อน
น้อยกว่า 500,000 บาท  หากสถาบันการเงินดังกล่าวยื่นแบบเพื่อขอเพิ่มวงเงินการเสนอขายหุ้นกู้ 
ที่มีอนุพันธ์แฝงภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ของโครงการเดิม ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเพิ่มเติม 
ตามอัตราที่กำหนดใน (2) วรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไว้แล้วสำหรับโครงการเดิมนั้น  
ให้คิดไม่เกิน 500,000 บาท  

ในการคำนวณมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาเสนอขายเป็นฐาน 
ในการคิดค่าธรรมเนียม” 

ข้อ 4   ให้ยกเลิกความใน (ก) ของ (1) ในข้อ 8 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ่สบ. 28/2547  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
ที่ สม. 28/2561  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(ก)  กรณเีป็นการเสนอขายหุ้นกูร้ะยะส้ัน ตั๋วเงนิระยะส้ัน หรอืพนัธบัตรที่มกีำหนดเวลา 
ไถ่ถอนไม่เกนิสองร้อยเจ็ดสิบวันตามข้อ 6/1(1) (ก) 1. และ 2. และข้อ 6/1(1) (ข)”  
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ข้อ 5   ให้ยกเลิกความในข้อ 8/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย ์ที ่สบ. 28/2547  เรือ่ง การกำหนดคา่ธรรมเนยีมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การจดทะเบียน และการยืน่คำขอต่าง ๆ ลงวันที ่7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ที่ สม. 59/2561  เรื่อง การกำหนด
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 51)  
ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 8/1   ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก 
ให้คิดในอัตราดังต่อไปนี้ 
 (1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายศกุูกระยะส้ันที่มกีำหนดเวลาไถ่ถอนไมเ่กินสองรอ้ยเจ็ดสิบวัน
ให้คิดในอัตราดังนี้ 
 (ก)  การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง 
 1.  กรณีเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน ให้คิดในอัตรารุ่นละ 20,000 บาท  
   2.  กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทนุรายใหญ่พเิศษหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ หรือเสนอขาย 
ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน แล้วแต่กรณี ให้คิดในอัตรารุ่นละ 30,000 บาท  
 3.  กรณีเสนอขายตอ่ประชาชนเป็นการทั่วไป ให้คิดในอัตรารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่า
ของศุกูกที่จะเสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขัน้ต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา 50,000 บาท  
ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกิน 200,000 บาท 
 (ข)  การเสนอขายในลักษณะโครงการ  
 1.  กรณีเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน ให้คิดในอัตรา 100,000 บาท 
ต่อโครงการ 
   2.  กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรอืผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเสนอขาย 
ต่อผู้ลงทนุรายใหญ่พเิศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน แล้วแต่กรณี ให้คิดในอัตรา 150,000 บาท 
ต่อโครงการ  
 3.  กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ให้คิดในอัตรา 400,000 บาท 
ต่อโครงการ  
 (2)  ในกรณีเป็นการเสนอขายศุกูกในกรณีอืน่นอกเหนือจาก (1) ให้คิดตามอัตราดังนี้ 
 (ก)  กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทนุรายใหญ่พเิศษหรอืผู้ลงทนุรายใหญ่  
ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทรวมกัน ให้คิดในอัตรารุ่นละ 50,000 บาท 
 (ข)  กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.02 ของมูลค่า
ของศุกูกที่เสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา 50,000 บาท   
ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขัน้สูงสุดในแต่ละรุน่ไมเ่กิน 1,000,000 บาท 
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 ในการคำนวณมูลค่าของศุกูกที่เสนอขายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาเสนอขายเป็นฐาน 
ในการคิดค่าธรรมเนียม 
 ให้นำความในข้อ 7 และข้อ 8(1) มาใช้บังคับกับการคำนวณและชำระค่าธรรมเนียม 
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก โดยอนุโลม” 

  ข้อ 6   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 
 
 
 
                          (นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล)                        
                          เลขาธิการ 
                          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์


