
ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที ่สบ.  10/2541

   เร่ือง  การก ําหนดคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล การจดทะเบียน  และการยื่นคํ าขอตาง ๆ

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 19(3) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ส ํานักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ออกขอกํ าหนดไวดังตอไปน้ี

ขอ 1 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

ขอ 2 ใหยกเลิก
(1) ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

เร่ือง  การก ําหนดคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล  การจดทะเบียน  และการยื่นคํ าขอ
ตาง ๆ  ลงวันที ่10 มิถุนายน พ.ศ. 2535

(2) ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เร่ือง  การก ําหนดคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล  การจดทะเบียน  และการยื่นคํ าขอ
ตาง ๆ (ฉบับที ่4)  ลงวันที ่6 สิงหาคม พ.ศ. 2535

(3) ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เร่ือง  การก ําหนดคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล  การจดทะเบียน  และการยื่นคํ าขอ
ตาง ๆ (ฉบับที ่5)  ลงวันที ่6 สิงหาคม พ.ศ. 2535

(4) ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เร่ือง  การก ําหนดคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล  การจดทะเบียน  และการยื่นคํ าขอ
ตาง ๆ (ฉบับที ่9) พ.ศ. 2536  ลงวันที ่20 พฤษภาคม พ.ศ. 2536

(5) ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เร่ือง  การก ําหนดคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล  การจดทะเบียน  และการยื่นคํ าขอ
ตาง ๆ (ฉบับที ่10) พ.ศ. 2536  ลงวันที ่6 สิงหาคม พ.ศ. 2536
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(6) ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที ่สก. 13/2537  เร่ือง  การก ําหนดคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล  การจดทะเบียน
และการยื่นคํ าขอตาง ๆ ลงวันที ่7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537

(7) ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที ่สจ. 8/2538  เร่ือง  การกํ าหนดคาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูล  การจดทะเบียน
และการยื่นคํ าขอตาง ๆ  ลงวันที ่28 เมษายน พ.ศ. 2538

(8) ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที ่สธ. 15/2539  เร่ือง  การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล  การจดทะเบียน
และการยื่นคํ าขอตาง ๆ  ลงวันที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2539

(9) ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที ่สน. 9/2540  เร่ือง  การกํ าหนดคาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูล  การจดทะเบียน
และการยื่นคํ าขอตาง ๆ  ลงวันที ่26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2540

(10) ขอ 2 แหงประกาศส ํานักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที ่สน. 12/2540  เร่ือง  คาธรรมเนียมการจดทะเบียนการยื่นค ําขอตาง ๆ  คุณสมบัติ
ของผูดูแลผลประโยชน  การใหความเห็นชอบและการด ําเนินงานของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน
และผูประเมินหลักของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสํ าหรับผูลงทุนสถาบัน  ลงวันที ่2 พฤษภาคม
พ.ศ. 2540

(11) ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที ่สจ. 27/2540  เร่ือง  การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล  การจดทะเบียน
และการยื่นคํ าขอตาง ๆ  ลงวันที ่11 กรกฎาคม พ.ศ. 2540

(12) ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที ่สจ. 34/2540  เร่ือง  การกํ าหนดตาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล  การจดทะเบียน
และการยื่นคํ าขอตาง ๆ  ลงวันที ่23 กันยายน พ.ศ. 2540

(13) ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที ่สจ. 48/2540 เร่ือง  การกํ าหนดคาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูล  การจดทะเบียน
และการยื่นคํ าขอตาง ๆ  ลงวันที ่24 ธันวาคม พ.ศ. 2540

(14) ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที ่สจ. 5/2541  เร่ือง  การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการจดทะเบียน
และการยื่นคํ าขอตาง ๆ  (ฉบับที ่2)  ลงวันที ่10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541
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ขอ 3 ในประกาศนี้
"ส ํานักงาน" หมายความวา  ส ํานักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย

หมวด 1
การออกหลักทรัพยและการเสนอขายหลักทรัพย

ขอ 41 ใหผูเสนอขายหลักทรัพยช ําระคาธรรมเนียมเมื่อมีการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการ
เสนอขายหลักทรัพยตามที่ก ําหนดไวตามประกาศนี ้เวนแตผูเสนอขายหลักทรัพยที่เปนบุคคลดังตอไปนี้

(1) ผูรับชวงซื้อหลักทรัพยที่เสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะ
กรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาต
และการอนุญาตใหบริษัทมหาชนจํ ากัดออกหุน หุนกูแปลงสภาพหรือใบสํ าคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
เสนอขายแกกรรมการหรือพนักงาน ใหไดรับยกเวนไมตองช ําระคาธรรมเนียมตามประกาศนี้

(2) บริษัทที่ออกหุนเพื่อรองรับใบส ําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่มีอายุไมเกินสองเดือนนับแต
วันที่ออกซึ่งระบุไวในใบส ําคัญแสดงสิทธินั้น และไดเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนนั้นใหแก
ผูถือหุนของบริษัทที่ออกหลักทรัพยดังกลาวตามสัดสวนการถือหุน ใหไดรับยกเวนไมตอง ชํ าระคา
ธรรมเนียมตามขอ 5(1)

(3) บริษัทที่ออกหุนเพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิไดตามประกาศ
คณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขอ
อนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิไดและการ
อนุญาต ใหไดรับยกเวนไมตองช ําระคาธรรมเนียมตามขอ 5(1)

(4)2 บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพยวาดวยการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทตาประเทศใหแกกรรมการหรือพนักงานของ
บริษัทหรือบริษัทยอยในประเทศไทย ใหไดรับยกเวนไมตองช ําระคาธรรมเนียมตามขอ 5 (2)

(5)3 บริษัทที่เสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง

                                                       
1ถูกยกเลิกเพ่ือแกไข โดย ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สบ. 33/2541 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอมูลการ
จดทะเบียน และการยื่นค ําขอตาง ๆ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 30/06/2541

2ถูกเพ่ิม โดย ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สบ.  48/2541 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอมูล การจดทะเบียน
และการยื่นค ําขอตางๆ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 04/12/2541

3ถูกเพ่ิม โดย ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สบ.  42/2543 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอมูลการจดทะเบียน
และการยื่นค ําขอตาง ๆ (ฉบับท่ี 10) ลงวันท่ี 12/09/2543
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ตามประกาศคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการเสนอขายใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยโดยบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ใหไดรับยกเวนไมตองชํ าระคาธรรมเนียมตามขอ 5

ขอ 5 การช ําระคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
ใหเปนดังน้ี

(1) คาธรรมเนียมคร้ังแรก ชํ าระเมื่อยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
ตอสํ านักงาน

(2) คาธรรมเนียมคร้ังตอไป หากผูเสนอขายหลักทรัพยเปนบริษัทที่ออกหลักทรัพย
ตองชํ าระเพิ่มเติมอีกเปนรายป  โดยเริ่มในปที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีผล
ใชบังคับ จนกวาจะสิ้นสุดหนาที่ที่จะตองจัดท ําและสงงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดํ าเนินงานของบริษัทตามมาตรา 56

ขอ 64  คาธรรมเนียมครั้งแรกตามขอ 5(1) ใหคิดในอัตราดังน้ี
(1) กรณีการเสนอขายหุน  ใหคิดในอัตรารอยละ 0.08 ของมูลคาของหุนท้ังหมด

ที่เสนอขาย
ในการค ํานวณมูลคาของหุนที่เสนอขาย ใหใชราคาเสนอขายหุนเปนฐานในการคิดคา

ธรรมเนียม
(2) กรณีการเสนอขายหุนกู  ใหคิดในอัตรารอยละ 0.04 ของมูลคาของหุนกู

ทั้งหมดที่เสนอขาย หรือของวงเงินทั้งหมดที่เสนอขายหุนกูหมุนเวียนระยะสั้น แลวแตกรณี
ในการค ํานวณมูลคาของหุนกูที่เสนอขาย ใหใชราคาเสนอขายหุนกูเปนฐาน

ในการคิดคาธรรมเนียม
(3) กรณีการเสนอขายพันธบัตร ใหคิดในอัตรารอยละ 0.04 ของมูลคาของพันธบัตร

ทั้งหมดที่เสนอขาย
ในการค ํานวณมูลคาของพันธบัตรที่เสนอขาย ใหใชราคาเสนอขายพันธบัตร

เปนฐานในการคิดคาธรรมเนียม

                                                       
4ถูกยกเลิกเพ่ือแกไข โดย ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สบ.  61/2543 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอมูลการ
จดทะเบียน และยื่นค ําขอตาง ๆ (ฉบับท่ี 14) ลงวันท่ี 23/11/2543
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(4) กรณีการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ ใหคิดในอัตรารอยละ 0.04 ของมูลคาหุนกู
แปลงสภาพทั้งหมดที่เสนอขาย

ในการค ํานวณมูลคาของหุนกูแปลงสภาพที่เสนอขาย ใหใชราคาเสนอขายหุนกู
แปลงสภาพเปนฐานในการคิดคาธรรมเนียม

(5) กรณีการเสนอขายใบส ําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
(ก) ในกรณีที่ใบส ําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนมีอายุไมเกินหนึ่งป ใหคิดในอัตรา

รอยละ 0.08 ของมูลคาของใบส ําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนทั้งหมดที่เสนอขายรวมกับมูลคาของหุน
ทั้งหมดที่รองรับใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่เสนอขาย

(ข) ในกรณีที่ใบส ําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนมีอายุมากกวาหน่ึงป ใหคิดในอัตรา
รอยละ 0.03 ของมูลคาของใบส ําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนทั้งหมดที่เสนอขายรวมกับมูลคาของหุน
ทั้งหมดที่รองรับใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่เสนอขาย

ในการค ํานวณมูลคาของใบส ําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่เสนอขาย ใหใชราคา
เสนอขายใบส ําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนน้ันเปนฐานในการคิดคาธรรมเนียม และในการค ํานวณมูลคา
ของหุนที่รองรับใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่เสนอขาย ใหใชราคาที่จะซื้อหุนตามใบสํ าคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุนน้ันเปนฐานในการคิดคาธรรมเนียม

(6) กรณีการเสนอขายใบส ําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกูใหคิดในอัตรารอยละ 0.03
ของมูลคาของใบส ําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกูทั้งหมดที่เสนอขายรวมกับมูลคาของหุนกูทั้งหมด
ท่ีรองรับใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกูที่เสนอขาย

ในการค ํานวณมูลคาของใบส ําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกูที่เสนอขาย ใหใช
ราคาเสนอขายใบส ําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกูนั้นเปนฐานในการคิดคาธรรมเนียม และในการ
คํ านวณมูลคาของหุนกูที่รองรับใบส ําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกูที่เสนอขาย ใหใชราคาที่จะซื้อหุนกู
ตามใบส ําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกูนั้นเปนฐานในการคิดคาธรรมเนียม

(7) กรณีการเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิไดโดยเจาของ
ใบแสดงสิทธิดังกลาว ใหคิดในอัตรารอยละ 0.08 ของมูลคาของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุน
ที่โอนสิทธิไดทั้งหมดที่เสนอขายรวมกับมูลคาของหุนทั้งหมดที่รองรับใบแสดงสิทธิดังกลาว

ในการค ํานวณมูลคาของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิไดที่
เสนอขาย ใหใชราคาเสนอขายใบแสดงสิทธิดังกลาวเปนฐานในการคิดคาธรรมเนียม และในการ
คํ านวณมูลคาของหุนที่รองรับใบแสดงสิทธินั้น ใหใชราคาที่จะซื้อหุนตามใบแสดงสิทธิดังกลาว
เปนฐานในการคิดคาธรรมเนียม
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(8) กรณีการเสนอขายใบส ําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ใหคิดคาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงราย
การขอมูลครั้งละ 100,000 บาท

(9) กรณีการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตามประกาศวาดวยหลักทรัพยที่ออก
ใหมพรอมกับการทํ าค ําเสนอซื้อหลักทรัพยเดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสรางการถือหุนและ
การจัดการ ใหคิดคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลครั้งละ 100,000 บาท

การเสนอขายหลักทรัพยในกรณีใดที่ราคาเสนอขายหลักทรัพยนั้นจะไมเทากัน
ในแตละชวงเวลา ใหค ํานวณมูลคาของหลักทรัพยที่เสนอขายโดยใชราคาสูงสุดที่จะเสนอขาย  หรือ
ในกรณีที่ราคาเสนอขายหลักทรัพยก ําหนดเปนสูตรซึ่งอางอิงกับขอมูลในอนาคต ใหค ํานวณมูลคา
ของหลักทรัพยที่เสนอขายจากสูตรดังกลาวโดยใชขอมูลในวันกอนวันที่ตองช ําระคาธรรมเนียม
ครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนั้น

การเสนอขายหลักทรัพยในกรณีใดที่ราคาเสนอขายก ําหนดเปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศ ใหค ํานวณมูลคาของหลักทรัพยที่เสนอขายเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ของธนาคารพาณิชย (อัตราซื้อตั๋วเงิน) ส ําหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดังกลาว ตามท่ีธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศในวันกอนวันที่ตองชํ าระคาธรรมเนียมครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูลการ
เสนอขายหลักทรัพยนั้น

ขอ 7 การช ําระคาธรรมเนียมตามขอ 6  ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
(1) ในกรณีที่เปนการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมอยางตอเนื่องแบบเปนโครงการ

ซึ่งการเสนอขายดังกลาวมิใชการเสนอขายครั้งแรกของโครงการนั้น  ใหผูเสนอขายหลักทรัพยช ําระ
คาธรรมเนียมทั้งหมดตามที่ก ําหนดในวันที่ส ํานักงานไดรับแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยซึ่งไดระบุรายละเอียดของขอมูลและเอกสารหลักฐานที่ครบถวนถูกตองแลว

(2)5 ในกรณีที่เปนการเสนอขายหลักทรัพยในกรณีอื่นใดที่มิใชกรณีตาม (1)
ใหผูเสนอขายหลักทรัพยช ําระคาธรรมเนียม 30,000 บาท ในวันที่ส ํานักงานไดรับแบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย  และถายังมีสวนที่เหลือตองช ําระอีก ใหชํ าระสวนที่เหลือใหครบถวนใน
วันที่ส ํานักงานไดรับรายละเอียดของขอมูลและเอกสารหลักฐานที่ครบถวนถูกตองเกี่ยวกับราคาเสนอ
ขายหลักทรัพย การจอง การจัดจํ าหนาย และการจัดสรร และผูมีอ ํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของ

                                                       
5ถูกยกเลิกเพ่ือแกไข โดย ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สบ.  61/2543 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอมูลการ
จดทะเบียน และยื่นค ําขอตาง ๆ (ฉบับท่ี 14) ลงวันท่ี 23/11/2543
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ผูเสนอขายหลักทรัพยไดลงลายมือชื่อไวในแบบแสดงรายการขอมูลตามหลักเกณฑที่กํ าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการยื่นและการยกเวน
การยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย   เวนแตคาธรรมเนียมทั้งหมดที่ตองช ําระ
นอยกวา 30,000 บาท  ใหชํ าระเต็มจํ านวนในวันที่ส ํานักงานไดรับแบบแสดงรายการขอมูล
การเสนอขายหลักทรัพย

ในกรณีที่ผูเสนอขายหลักทรัพยยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
พรอมกับการยื่นคํ าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมและส ํานักงานไมอนุญาตใหเสนอขาย
หลักทรัพยที่ออกใหม หรือมีการขอถอนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
กอนวันที่ส ํานักงานแจงผลการพิจารณาค ําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม หรือมีการขอถอน
การยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยกอนวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยจะมีผลใชบังคับ  ผูเสนอขายหลักทรัพยนั้นไมตองช ําระคาธรรมเนียมสวนท่ีเหลืออีก

ขอ 86 คาธรรมเนียมครั้งตอไปตามขอ 5(2) ใหคิดในอัตราดังน้ี
(1) ในกรณีที่เปนการเสนอขายใบส ําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ  ใหบริษัทที่ออก

หลักทรัพยช ําระคาธรรมเนียม 50,000 บาท ในวันที่บริษัทที่ออกหลักทรัพยสงงบการเงินสํ าหรับงวด
ประจํ าปบัญชี

(2) ในกรณีที่เปนการเสนอขายหลักทรัพยในกรณีอื่นใดที่มิใชกรณีตาม (1) ใหบริษัทที่ออก
หลักทรัพยช ําระคาธรรมเนียมตามสวนของผูถือหุนตามงบการเงินสํ าหรับงวดประจํ าปบัญช ี ทั้งนี้
ใหชํ าระคาธรรมเนียมในวันที่บริษัทที่ออกหลักทรัพยสงงบการเงินสํ าหรับงวดประจํ าปบัญชีดังกลาว

(ก) บริษัทที่มีสวนของผูถือหุนไมถึง 500 ลานบาท
ใหชํ าระคาธรรมเนียม   50,000 บาท

(ข) บริษัทที่มีสวนของผูถือหุนตั้งแต 500 ลานบาท
แตไมถึง 1,000 ลานบาท ใหชํ าระคาธรรมเนียม 100,000 บาท

(ค) บริษัทที่มีสวนของผูถือหุนตั้งแต 1,000 ลานบาท
ใหชํ าระคาธรรมเนียม 300,000 บาท

                                                       
6ถูกยกเลิกเพ่ือแกไข โดย ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สบ.  61/2543 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอมูลการ
จดทะเบียน และยื่นค ําขอตาง ๆ (ฉบับท่ี 14) ลงวันท่ี 23/11/2543
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ทั้งนี ้ส ํานักงานอาจเปลี่ยนแปลงอัตราที่ก ําหนดไวน้ีได แตจะไมเปนผลให
อัตราคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเกินกวารอยละ 15 ทุกรอบระยะเวลาสามป

ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพยเสนอขายหลักทรัพยหลายประเภท
ใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยชํ าระคาธรรมเนียมเพียงจํ านวนเดียวตามวรรคหน่ึง (2)  และในกรณีที่บริษัท
ที่ออกหลักทรัพยเปนบริษัทตามขอ 4(2) หรือ (3) และบริษัทดังกลาวไมมีการเสนอขายหลักทรัพยอื่นใด
ใหบริษัทช ําระคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 80 ของคาธรรมเนียมที่กํ าหนดไวตามวรรคหน่ึง (2)

บริษัทที่ออกหลักทรัพยใดไมเคยถูกดํ าเนินการเปรียบเทียบความผิดเนื่องจาก
ไมสามารถจัดท ําและนํ าสงงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด ําเนินงานตามที่
กฎหมายก ําหนดในรอบระยะเวลาบัญชีกอนการช ําระคาธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง ใหบริษัทที่ออก
หลักทรัพยดังกลาวไดรับลดหยอนคาธรรมเนียมของรอบระยะเวลาบัญชีที่ตองช ําระในปบัญชีนั้น
ในอัตรารอยละ 20 ของคาธรรมเนียมดังกลาว

          7

"หมวด 1/1 การเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํ ากิจการ

8 ขอ 8/1 ใหผูท ําค ําเสนอซื้อหลักทรัพยช ําระคาธรรมเนียมเมื่อมีการยื่นค ําเสนอซื้อ
หลักทรัพยตอสํ านักงาน  เวนแตเปนการทํ าค ําเสนอซื้อหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการก ํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม
พรอมกับการท ําค ําเสนอซื้อหลักทรัพยเดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสรางการถือหุนและ
การจัดการ

คาธรรมเนียมคํ าเสนอซื้อหลักทรัพยใหคิดตามมูลคาของหลักทรัพยที่เสนอซื้อตามอัตราดังน้ี
(1) หลักทรัพยที่เสนอซื้อมีมูลคาไมถึง 10 ลานบาท 

ใหชํ าระคาธรรมเนียม   10,000   บาท
(2) หลักทรัพยที่เสนอซื้อมีมูลคาตั้งแต 10 ลานบาท 

แตไมถึง 100 ลานบาท  ใหชํ าระคาธรรมเนียม  50,000   บาท

                                                       
7ถูกเพ่ิม โดย ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สบ. 45/2543 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอมูลการจดทะเบียน
และการยื่นค ําขอตาง ๆ (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 13/09/2543

8ถูกเพ่ิม โดย ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สบ. 45/2543 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอมูลการจดทะเบียน
และการยื่นค ําขอตาง ๆ (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 13/09/2543
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(3) หลักทรัพยที่เสนอซื้อมีมูลคาตั้งแต 100 ลานบาทขึ้นไป
ใหช ําระคาธรรมเนียม            100,000   บาท

ในการคํ านวณมูลคาของหลักทรัพยที่เสนอซื้อ ใหใชราคาเสนอซื้อหลักทรัพย
คูณดวยจํ านวนหลักทรัพยสูงสุดที่ก ําหนดไวในค ําเสนอซ้ือ

ในกรณีที่ผูท ําค ําเสนอซื้อแกไขราคาเสนอซื้อหรือจ ํานวนหลักทรัพยที่เสนอซื้อจน
เปนผลใหคาธรรมเนียมที่ผูทํ าค ําเสนอซือ้ตองชํ าระมีอัตราที่สูงขึ้นจากอัตราเดิมที่ไดชํ าระไว ใหผูท ํา
คํ าเสนอซื้อหลักทรัพยชํ าระคาธรรมเนียมสวนที่เพิ่มในวันที่สํ านักงานไดรับแบบแกไขหรือเพิ่มเติม
ขอมูลในค ําเสนอซื้อหลักทรัพย

9 ขอ 8/2 ใหผูขอผอนผันการท ําค ําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการช ําระ
คาธรรมเนียมเมื่อมีการยื่นค ําขอผอนผันตอส ํานักงาน  เวนแตผูขอผอนผันเปนกระทรวงการคลังหรือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

คาธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามอัตราดังน้ี
(1) คํ าขอผอนผันการทํ าค ําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ

กิจการตามประกาศส ํานักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการขอผอนผันการท ําค ําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ
กิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุนของกิจการ  คํ าขอละ   50,000 บาท

(2) คํ าขอผอนผันการทํ าค ําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมด
ของกิจการในกรณีอ่ืนใดท่ีมิใชกรณีตาม (1)         คํ าขอละ   10,000 บาท

หมวด 2
ธุรกิจหลักทรัพย

ขอ 9 คาธรรมเนียมการจดทะเบียนและการยื่นค ําขอตาง ๆ ของธุรกิจหลักทรัพย
เวนแตธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวมและการจัดการกองทุนสวนบุคคล  ใหเปน
ไปตามอัตราดังน้ี

                                                       
9ถูกเพ่ิม โดย ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สบ. 45/2543 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอมูลการจดทะเบียน
และการยื่นค ําขอตาง ๆ (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 13/09/2543
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(1) คํ าขออนุญาตจัดตั้งส ํานักงานผูแทนของบริษัทหลักทรัพยซึ่งจัดตั้งและประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยตามกฎหมายตางประเทศ ส ํานักงานผูแทนละ 25,000 บาท

(2)1011 ยกเลิกทั้ง(2)
(3)12 ยกเลิกทั้ง(3)

หมวด 3
การจัดการกองทุนรวม

ขอ 10 ในหมวดนี้
 "กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย"  หมายความวา  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตาม

ประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

"กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยส ําหรับผูลงทุนสถาบัน"  หมายความวา  กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยตามประกาศคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  วาดวยหลักเกณฑ
เง่ือนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยส ําหรับผูลงทุนสถาบัน

13 "กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน" หมายความวา
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อแกไขปญหาในระบบ
สถาบันการเงิน

14 "กองทุนรวมเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน" หมายความวา กองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัด
ตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน

                                                       
10ถูกยกเลิกเพ่ือแกไข โดย ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สบ. 8/2542 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอมูลการจด
ทะเบียน และการยื่นค ําขอตางๆ (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 22/02/2542

11ถูกยกเลิก โดย ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สบ.  38/2543 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอมูล  การจด
ทะเบียน  และการยื่นค ําขอตาง ๆ (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 05/09/2543

12ถูกยกเลิก โดย ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สบ. 8/2542 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอมูลการจดทะเบียน
และการยื่นค ําขอตางๆ (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 22/02/2542

13ถูกเพ่ิม โดย ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สบ. 58/2543 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอมูล การจดทะเบียน
และการยื่นค ําขอตาง ๆ (ฉบับท่ี 13) ลงวันท่ี 23/11/2543

14ถูกเพ่ิม โดย ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สบ. 58/2543 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอมูล การจดทะเบียน
และการยื่นค ําขอตาง ๆ (ฉบับท่ี 13) ลงวันท่ี 23/11/2543
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15 "กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง" หมายความวา กองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพยและสิทธเิรียกรองตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง

ขอ 11 คาธรรมเนียมการจดทะเบียนและการยื่นค ําขอตาง ๆ ของธุรกิจหลักทรัพย
ประเภทการจัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามอัตราดังนี้

(1)16 คํ าขอจัดต้ังกองทุนรวม ใหเปนดังนี้
(ก) คํ าขอจัดตั้งกองทุนรวมใด ๆ ยกเวนคํ าขอจัดต้ัง

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง ค ําขอละ 25,000 บาท
(ข) คํ าขอจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

และสิทธิเรียกรอง คํ าขอละ 50,000 บาท"
(2) คํ าขอแปรสภาพโครงการลงทุนใหเปนกองทุนรวม คํ าขอละ 200 บาท
(3) การจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ทุกจ ํานวนเงิน 500 ลานบาท หรือเศษของ 500 ลานบาท
แหงจํ านวนเงินทุนของกองทุนรวม หรือแหงมูลคาทรัพยสินของ
กองทุนรวม ณ วันยื่นค ําขอจดทะเบียน 1,000 บาท  แตเมื่อรวมกันแลวตองไมเกิน 25,000 บาท

(4) การจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ใหเปนดังน้ี

(ก) การจดทะเบียนกองทุนรวม ทุกจํ านวนเงิน 500 ลานบาท
หรือเศษของ 500 ลานบาท แหงจํ านวนเงินทุนจดทะเบียน
ของโครงการจัดการกองทุนรวม 1,000 บาท  แตเมื่อรวมกันแลวตองไมเกิน 25,000 บาท

(ข) การจดทะเบียนเพ่ิมจํ านวนเงินทุนของกองทุนรวม
ทุกจ ํานวนเงิน 500 ลานบาท หรือเศษของ 500 ลานบาท
แหงจํ านวนเงินทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นของโครงการจัดการ
กองทุนรวม 1,000 บาท  แตเมื่อรวมกันแลวตองไมเกิน 25,000 บาท

                                                       
15ถูกเพ่ิม โดย ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สบ. 58/2543 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอมูล การจดทะเบียน
และการยื่นค ําขอตาง ๆ (ฉบับท่ี 13) ลงวันท่ี 23/11/2543

16ถูกยกเลิกเพ่ือแกไข โดย ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สบ. 58/2543 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอมูล การ
จดทะเบียน และการยื่นค ําขอตาง ๆ (ฉบับท่ี 13) ลงวันท่ี 23/11/2543
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(5)17 การจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยส ําหรับผูลงทุนสถาบัน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อแกไข
ปญหาในระบบสถาบันการเงิน กองทุนรวมเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบัน
การเงิน และกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยและสิทธเิรียกรอง ใหเปนดังนี้

(ก) การจดทะเบียนกองทุนรวม ทุกจํ านวนเงิน 500 ลานบาท
หรือเศษของ 500 ลานบาท แหงจํ านวนเงินทุน
ของโครงการจัดการกองทุนรวม     1,000 บาท
แตเมื่อรวมกันแลวตองไมเกิน   25,000 บาท

(ข) การจดทะเบียนเพ่ิมจํ านวนเงินทุนของกองทุนรวม
ทุกจ ํานวนเงิน 500 ลานบาท หรือเศษของ 500 ลานบาท
แหงจํ านวนเงินทุนทีเ่พ่ิมข้ันของโครงการจัดการ
กองทุนรวม    1,000 บาท
แตเมื่อรวมกันแลวตองไมเกิน  25,000 บาท

(6) คํ าขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียน
กองทรัพยสินเปนกองทุนรวม ฉบับละ 200 บาท

(7) คํ าขอตรวจเอกสารของแตละกองทุนรวม คํ าขอละ 50 บาท

หมวด 3
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย

ขอ 12 คาธรามเนียมการจดทะเบียนหรือการยืน่คํ าขอเกี่ยวกับสมาคมที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจหลักทรัพย ใหเปนไปตามอัตราดังน้ี

(1) การจดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย ครั้งละ 500 บาท

(2) การจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย คนละ 500 บาท

(3) คํ าขอรับใบแทนใบอนุญาตสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย ฉบับละ 200 บาท

                                                       
17ถูกยกเลิกเพ่ือแกไข โดย ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สบ. 58/2543 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอมูล การ
จดทะเบียน และการยื่นค ําขอตาง ๆ (ฉบับท่ี 13) ลงวันท่ี 23/11/2543
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(4) คํ าขอใหออกหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนของสมาคมที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย ฉบับละ 200 บาท

(5) คํ าขอตรวจเอกสารของแตละสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย คํ าขอละ 50 บาท

หมวด 4
อื่น ๆ

ขอ 13 คํ าขอความเห็นชอบเปนสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือตามประกาศ
คณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  เรื่อง การก ําหนดลักษณะการใหคํ าแนะนํ าแก
ประชาชนที่ไมถือเปนการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุน  ลงวันที ่18
มีนาคม พ.ศ. 2536  คํ าขอละ 500,000 บาท

การช ําระคาธรรมเนียมการยื่นค ําขอตามวรรคหน่ึง ใหผูยื่นคํ าขอชํ าระในวันที่ยื่นค ําขอ
เปนจํ านวนเงิน 5,000 บาท  และใหชํ าระสวนที่เหลือเมื่อไดรับความเห็นชอบจากส ํานักงาน

ขอ 1418 "ขอ 14  คํ าขอความเห็นชอบเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินหรือผูประเมินหลัก
ตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน ใหผูยื่นคํ าขอชํ าระคาธรรมเนียม
ในวันที่ยื่นค ําขอตามอัตราดังนี้

(1) คํ าขอความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน          คํ าขอละ 50,000 บาท
(2) คํ าขอความเห็นชอบผูประเมินหลัก   คนละ    10,000 บาท

       เวนแตเปนคํ าขอความเห็นชอบผูประเมินหลัก
       คนที ่1 ถึงคนที่ 4  ใหยกเวนคาธรรมเนียม"

ขอ 1519 คํ าขอความเห็นชอบเปนที่ปรึกษาทางการเงินตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบ
ที่ปรึกษาทางการเงิน และขอบเขตการดํ าเนินงาน คํ าขอละ 250,000 บาท โดยใหช ําระครั้งแรกในวันยื่น
คํ าขอเปนจํ านวนเงิน 50,000 บาท และ

                                                       
18ถูกยกเลิกเพ่ือแกไข โดย ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สบ.  52/2543 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอมูล การ
จดทะเบียน และการยื่นค ําขอตาง ๆ ( ฉบับท่ี 12) ลงวันท่ี 16/10/2543
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ใหช ําระสวนที่เหลือเปนจํ านวน 200,000 บาท ภายในวันท่ีไดรับความเห็นชอบ
คํ าขอทดสอบความรูของผูปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินตามประกาศวาดวยการให

ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน และขอบเขตการดํ าเนินงานค ําขอละ 10,000 บาท"

ขอ 16 คํ าขอความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีตามประกาศ เร่ือง การใหความเห็นชอบ
ผูสอบบัญช ีที ่อจ. 6/2540  ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2540  คํ าขอละ 5,000 บาท

ขอ 16/120 คํ าขอรับความเห็นชอบเปนผูรับฝากทรัพยสินของกองทุนสวนบุคคลตามประกาศ
คณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที ่กน. 15/2543 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธี
การในการใหความเห็นชอบผูรับฝากทรัพยสินของกองทุนสวนบุคคล ลงวันที ่4 เมษายน พ.ศ. 2543
คํ าขอละ 35,000 บาท

คํ าขอตออายุการใหความเห็นชอบเปนผูรับฝากทรัพยสินตามประกาศดังกลาวค ําขอละ 15,000 บาท

ขอ 16/221 คํ าขอขึ้นทะเบียนและค ําขอตออายุการขึ้นทะเบียนเปนเจาหนาที่การตลาดตาม
ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที ่สธ. 67/2543 เร่ือง หลักเกณฑ
ในการขึ้นทะเบียนเจาหนาที่การตลาด  ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2543 คํ าขอละ 1,000 บาท

คํ าขอตออายุการขึ้นทะเบียนเจาหนาที่การตลาดตามประกาศดังกลาว  คํ าขอละ 500 บาท

ขอ 17 คํ าขอคัดส ําเนาหรือขอใหถายเอกสาร พรอมทั้งคํ ารับรอง หนาละ 50 บาท
บทเฉพาะกาล

ขอ 18 ใหผูเสนอขายหลักทรัพยเฉพาะกรณีที่เปนบริษัทที่ออกหลักทรัพยที่ได
ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยตอส ํานักงาน  และแบบแสดงรายการขอมูล
การเสนอขายหลักทรัพยนั้นมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537 มีหนาที่ตองช ําระ
คาธรรมเนียมตามหลักเกณฑในขอ 8 ตอไปดวย

                                                                                                                                                                     
19ถูกยกเลิกเพ่ือแกไข โดย ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สบ.  5/2543 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอมูล การ
จดทะเบียน และการยื่นค ําขอตางๆ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 25/02/2543

20ถูกเพ่ิม โดย ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สบ.  24/2543 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอมูล การจดทะเบียน
และการยื่นค ําขอตางๆ (ฉบับท่ี 7) ลงวันท่ี 05/06/2543

21ถูกเพ่ิม โดย ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สบ.  68/2543 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอมูล การจดทะเบียน
และการยื่นค ําขอตาง ๆ (ฉบับท่ี 15 ) ลงวันท่ี 21/12/2543
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ขอ 19 ใหผูยื่นคํ าขอความเห็นชอบเปนสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือกอนวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับ  แตส ํานักงานยังมิไดแจงผลการพิจารณาค ําขอความเห็นชอบดังกลาวมีหนาท่ีชํ าระ
คาธรรมเนียมตามที่ก ําหนดในประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2541

(นายปกรณ มาลากุล ณ อยธุยา)
เลขาธิการ

ส ํานักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

หมายเหตุ:
          ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สบ.  10/2541 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยื่น
แบบแสดงรายการขอมูล การจดทะเบียน  และการยื่นคํ าขอตาง ๆ ลงวันที ่10/04/2541 ประกาศใน
ราชกิจานุเบกษา เม่ือ วันที ่28 เม.ย. 41 ฉบับที ่ตอนที ่34ง
          ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สบ. 33/2541 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยื่น
แบบแสดงรายการขอมูลการจดทะเบียน และการยื่นคํ าขอตาง ๆ (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 30/06/2541
          ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สบ.  48/2541 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยื่น
แบบแสดงรายการขอมูล การจดทะเบียน และการยื่นคํ าขอตางๆ (ฉบับที ่3) ลงวันที่ 04/12/2541
          ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สบ. 8/2542 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการย่ืน
แบบแสดงรายการขอมูลการจดทะเบียน และการยื่นคํ าขอตางๆ (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 22/02/2542
ประกาศในราชกิจานุเบกษา เม่ือ วันที ่26 มี.ค. 2542 ฉบับที่ 116 ตอนท่ี 21ง
          ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สบ.  5/2543 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยื่น
แบบแสดงรายการขอมูล การจดทะเบียน และการยื่นคํ าขอตางๆ (ฉบับที ่5) ลงวันที่ 25/02/2543
          ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สบ.  9/2543 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยื่น
แบบแสดงรายการขอมูล การจดทะเบียน และการยื่นคํ าขอตางๆ (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 02/03/2543
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          ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สบ.  24/2543 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยื่น
แบบแสดงรายการขอมูล การจดทะเบียน และการยื่นคํ าขอตางๆ (ฉบับที ่7) ลงวันที่ 05/06/2543
ประกาศในราชกิจานุเบกษา เม่ือ ฉบับทั่วไป เลม 117 ตอนพิเศษ 59ง วันท่ี 21 มิถุนายน 2543
          ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สบ.  38/2543 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยื่น
แบบแสดงรายการขอมูล  การจดทะเบียน  และการยื่นคํ าขอตาง ๆ (ฉบับที ่9) ลงวันที่ 05/09/2543
ประกาศในราชกิจานุเบกษา เม่ือ วันที ่15 ก.ย. 43 ฉบับที่ 117 ตอนพิเศษ 95ง
          ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สบ.  42/2543 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยื่น
แบบแสดงรายการขอมูลการจดทะเบียน  และการยื่นคํ าขอตาง ๆ (ฉบับที ่10) ลงวันที่ 12/09/2543
          ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สบ. 45/2543 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยื่น
แบบแสดงรายการขอมูลการจดทะเบียน และการยื่นคํ าขอตาง ๆ (ฉบับที ่11) ลงวันที่ 13/09/2543
          ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สบ.  52/2543 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยื่น
แบบแสดงรายการขอมูล การจดทะเบียน และการยื่นคํ าขอตาง ๆ ( ฉบับที ่12) ลงวันที่ 16/10/2543
          ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สบ. 58/2543 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยื่น
แบบแสดงรายการขอมูล การจดทะเบียน และการยื่นคํ าขอตาง ๆ (ฉบับที ่13) ลงวันที่ 23/11/2543
          ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สบ.  61/2543 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยื่น
แบบแสดงรายการขอมูลการจดทะเบียน และยื่นคํ าขอตาง ๆ (ฉบับที ่14) ลงวันที ่23/11/2543 ประกาศ
          ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สบ.  68/2543 เร่ือง การกํ าหนดคาธรรมเนียมการยื่น
แบบแสดงรายการขอมูล การจดทะเบียน และการยื่นคํ าขอตาง ๆ (ฉบับที ่15 ) ลงวันที่ 21/12/2543
ประกาศในราชกิจานุเบกษา เม่ือ วันที ่27 ธ.ค. 43 ฉบับที่ 117  ตอนพิเศษ 132ง


