
ตารางอัตราค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และค าขอท่ีเกี่ยวข้อง1 

กลุ่มตราสาร ประเภทค าขอ อัตราค าขอละ 
(บาท) 

ตราสารทุน 1.  •  หุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป แต่ไม่รวมถึง 
        -  หุ้นเพิ่มทนุที่ออกโดยบรษิทัจดทะเบียนที่ไม่มีประเดน็เกี่ยวกับการก ากับ 
            ดูแลกิจการที่ดี 
        -  หุ้นที่ออกโดยบรษิัทต่างประเทศที่มีตลาดหลักส าหรับซ้ือขายหุ้นเปน็ 
            ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
    •  หุ้นที่เป็นส่ิงตอบแทนในการท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ (share swap) เพื่อปรับ 
        โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (ในกรณีที่ค าขอนั้นมีการออกหลักทรัพย์อื่น 
         เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างด้วย ใหค้ิดรวมทุกประเภทหลักทรัพย์       
         เป็น 1 ค าขอ)  
         1.1  ยื่นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 
         1.2  ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
         1.3  ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
         1.4  ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
50,000 
100,000 
200,000 
300,000 

2.  หุ้นไม่ว่าในกรณีใดนอกเหนือจาก 1. 
3.  ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุน้และหุ้นรองรับที่เสนอขายต่อประชาชน 
      เป็นการทั่วไป 
4.  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (เฉพาะหลักทรัพย ์
      อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น) ที่เสนอขายต่อประชาชน 
      เป็นการทั่วไป 

 
 

50,000 

5.  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (เฉพาะหลักทรัพย ์
      อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น) ที่เสนอขายต่อบุคคล 
      ในวงจ ากัด 

10,000 
 

ตราสารหนี้  
และศกุูก 

1.  หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษทัทีจ่ัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทยซ่ึงเสนอขายในต่างประเทศ 
     ทั้งจ านวน 
2.  หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันที่จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  
     หรือผู้ลงทุนรายใหญ ่
3.  พันธบัตรภาครัฐ หรือหุน้กู้ ทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐไทยซึ่งเสนอขาย 
     ในต่างประเทศทั้งจ านวน 
4.  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (เฉพาะหลักทรัพย์อ้างอิง 
      เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้) 
5.  ศุกูกซ่ึงเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทัง้จ านวน 

  
 
 
 

10,000 

                                                           
1 ตารางท้ายประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 21/2560 เรื่อง  การก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ 

การขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 



2 
 

กลุ่มตราสาร ประเภทค าขอ อัตราค าขอละ 
(บาท) 

6.  ยกเลิกข้อจ ากัดการโอนหุน้กู้ 
7.  การตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างองิ 
8.  โครงการแปลงสินทรัพย์เปน็หลักทรัพย์  
      8.1  ยื่นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 
      8.2  ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
      8.3  ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
      8.4  ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป          

 
30,000 
50,000 
70,000 

100,000   
9.  ตราสารหนี้ และศุกูก ที่นอกเหนือจาก  1., 2., 3., 4.และ 5. (แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้ 
     ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตาม 8.) 

30,000 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ ์

•  กรณีมีทรัพย์สินเป็นประกันเตม็จ านวน 
•  กรณีมีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน หรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน 
•  การตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง 

10,000 
15,000 
10,000 

หน่วยทรัสต ์ 1.  •  หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
     •  หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  ยื่นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 
         1.2  ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
         1.3  ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
         1.4  ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป          

 
 

100,000 
150,000 
200,000 
300,000 

ตราสารแสดงสิทธิ
การฝากหลักทรพัย์

ต่างประเทศ 

1.  การขออนุญาตเสนอขายครั้งแรก 
     1.1  กรณียื่นค าขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาตมาพร้อมกับค าขอพจิารณา     
            ลักษณะของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
     1.2  กรณีไม่ได้ยื่นค าขอตาม 1.1 มาพร้อมกัน 
            •  เมื่อยื่นค าขอพจิารณาลักษณะของผู้ขออนญุาต 
            •  เมื่อยื่นค าขอพจิารณาลักษณะของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์  
               ต่างประเทศ 
2.  การขออนุญาตครั้งอืน่นอกจาก 1. ทั้งนี้ เมื่อยื่นค าขอพิจารณาลักษณะของ 
      ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
ทั้งนี้ A = จ านวนหลักทรัพย์ต่างประเทศของแต่ละกจิการที่รบัฝากในการออก 
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น หากมีหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
ที่จะรบัฝากเป็นหุ้นของบรษิัท X  บริษัท Y และบรษิัท Z  ในกรณีนี้ A = 3 เป็นตน้ 

 
50,000+(15,000xA) 
 

 
50,000 

15,000 x A 
 

15,000 x A 
 
 
 

 

 


