
 

 

- ราง - 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ท่ี สม.          /2561 
เรื่อง  การกําหนดคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 

การจดทะเบียน และการยื่นคําขอตาง ๆ 
(ฉบับท่ี        ) 

___________________ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19(3) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2551  สํานักงานออกประกาศไวดังตอไปน้ี 

ขอ 1   ใหยกเลิกความใน (4) ของขอ 4 แหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สบ. 28/2547  เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการ
ขอมลู การจดทะเบียน และการยื่นคําขอตาง  ๆลงวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สม. 43/2559  เรื่อง  
การกําหนดคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล การจดทะเบียน และการยื่นคําขอตาง ๆ  
(ฉบับท่ี 42) ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“(4)  เปนบริษัทท่ีออกและเสนอขายหลักทรัพยในลักษณะโครงการท่ีไดยื่นปรับปรุง
ขอมลูบริษัทดวยแบบ 69-SUPPLEMENT ใหการยื่นแบบดังกลาวไดรับยกเวนไมตองชําระคาธรรมเนียม
ตามขอ 5(1)” 

ขอ 2   ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปน (5/1) ของขอ 4 แหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สบ. 28/2547  เร่ือง การกําหนดคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดง
รายการขอมูล การจดทะเบียน และการยื่นคําขอตาง  ๆลงวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซึ่งแกไขเพิ่มเติม 
โดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สม. 43/2559  เรื่อง  
การกําหนดคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล การจดทะเบียน และการยื่นคําขอตาง ๆ  
(ฉบับท่ี 42) ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559   

“(5/1)  เปนบริษัทท่ีออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นในลักษณะโครงการ 
ตามขอ 6/1(1)(ข) เฉพาะกรณีการย่ืนแบบ 69-Pricing ที่ไดย่ืนในระหวางโครงการเพื่อเสนอขาย 
ตราสารหน้ีระยะสั้นท่ีไดชําระคาธรรมเนียมโครงการแลว ใหไดรับยกเวนไมตองชําระคาธรรมเนียม 
ตามขอ 5(1)” 
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ขอ 3   ใหยกเลิกความในขอ 6/1 แหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ที่ สบ. 28/2547  เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล  
การจดทะเบียน และการย่ืนคําขอตาง  ๆลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สม. 43/2559  เร่ือง การกําหนด
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมลู การจดทะเบียน และการยื่นคําขอตาง ๆ (ฉบับท่ี 42)  
ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“ขอ 6/1   คาธรรมเนียมในการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
ประเภทหุนกู ตั๋วเงิน หรือพันธบัตร ใหคิดในอัตราดังตอไปน้ี 
  (1)  กรณีการเสนอขายหุนกูระยะสั้น ตั๋วเงินระยะสั้น หรือพันธบัตรท่ีมีกําหนดเวลา 
ไถถอนไมเกินสองรอยเจ็ดสิบวัน ใหคิดในอัตราดังนี้  เวนแตกรณีที่เปนการเสนอขายหุนกูที่มีอนุพันธแฝง 
ตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญซ่ึงออกโดยสถาบันการเงินตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
วาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหออกและเสนอขายหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝง ใหเปนไปตาม (2)(ค)  
 (ก)  การเสนอขายในลักษณะรายครั้งใหคิดในอัตราดังน้ี 

1.  กรณีเสนอขายเฉพาะตอผูลงทุนสถาบัน ใหคิดในอัตรารุนละ 20,000 บาท  
2.  กรณีเสนอขายตอผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญ ใหคิดในอตัรา 

รุนละ 30,000 บาท  
3. กรณีเสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไปซึ่งผูเสนอขายไดรับการพิจารณา

คําขออนุญาตแบบเรงดวน (fast track) ใหคิดในอัตรารอยละ 0.005 ของมูลคาสูงสุดของตราสาร 
ที่จะเสนอขายในแตละรุน โดยใหชําระคาธรรมเนียมขั้นตํ่าของแตละรุนในอัตรา 30,000 บาท แตสูงสุด
ไมเกิน 100,000 บาท   

4. กรณีเสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไปซึ่งผูเสนอขายไดรับการพิจารณา
คําขออนุญาตแบบทั่วไป ใหคิดในอัตรารอยละ 0.01 ของมูลคาสูงสุดของตราสารท่ีจะเสนอขายในแตละรุน 
โดยใหชําระคาธรรมเนียมขั้นต่ําของแตละรุนในอัตรา 50,000 บาท แตสูงสุดไมเกิน 200,000 บาท   

(ข)  การเสนอขายในลักษณะโครงการใหคิดตามอัตราดังน้ี  
1.  กรณีเสนอขายเฉพาะตอผูลงทุนสถาบัน ใหคิดในอัตรา 100,000 บาทตอโครงการ  
2.  กรณีเสนอขายตอผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญ ใหคิดในอตัรา 

150,000 บาทตอโครงการ  
3. กรณีเสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไปซึ่งผูเสนอขายไดรับการพิจารณา

คําขออนุญาตแบบเรงดวน (fast track) ใหคิดในอัตรา 200,000 บาทตอโครงการ  
4. กรณีเสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไปซึ่งผูเสนอขายไดรับการพิจารณา

คําขออนุญาตแบบท่ัวไป ใหคิดในอัตรา 400,000 บาทตอโครงการ  
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 (ค)  การเสนอขายหุนกูระยะส้ันท่ีเสนอขายตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 
ใหคิดในอัตราดังนี้ 
 1.  กรณีเสนอขายตอประชาชนเปนการท่ัวไป ใหคิดในอตัรารอยละ 0.01 ของมูลคา
ของหุนกูท่ีเสนอขายในแตละรุน โดยใหชําระคาธรรมเนียมขั้นต่ําของแตละรุนในอัตรา 30,000 บาท  
แตสูงสุดไมเกิน 500,000 บาท   
 2.  กรณีเสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ ใหคิดในอัตรา 
รุนละ 50,000 บาท 
  (2)  กรณีเสนอขายหุนกูหรือพันธบัตร ในกรณีอ่ืนใดนอกจากกรณีตาม (1) ใหคิด 
ในอัตราดังน้ี 
 (ก)  หุนกูหรือพันธบัตรท่ีเสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไป ใหคิดในอัตราดังน้ี 

1.  กรณผีูเสนอขายไดรับการพิจารณาคําขออนุญาตแบบเรงดวน (fast track)  
ใหคิดในอัตรารอยละ 0.01 ของมูลคาของหุนกูหรือพันธบัตรที่เสนอขายในแตละรุน โดยใหชําระ
คาธรรมเนียมขั้นต่ําของแตละรุนในอัตรา 50,000 บาท แตสูงสุดไมเกิน 500,000 บาท   

2.  กรณีผูเสนอขายไดรับการพิจารณาคําขออนุญาตแบบทั่วไป ใหคิดในอัตรา 
รอยละ 0.02 ของมูลคาของหุนกูหรือพันธบัตรท่ีเสนอขายในแตละรุน โดยใหชําระคาธรรมเนียมขั้นต่ํา 
ของแตละรุนในอตัรา 50,000 บาท แตสูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท    
 (ข)  หุนกูหรือพันธบัตรท่ีเสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ ใหคิด
ในอัตรารุนละ 50,000 บาท 
 (ค)  หุนกูที่มีอนุพันธแฝงซึ่งออกโดยสถาบันการเงินที่ไดย่ืนแบบ 69-DEBT-SP-1 
ใหคิดในอัตรารอยละ 0.01 ของมูลคาสูงสุดของหุนกูท่ีจะเสนอขายซึ่งระบุในแบบดังกลาว โดยใหชําระ
คาธรรมเนียมขั้นต่ําของแตละรุนในอัตรา 30,000 บาท แตสูงสุดไมเกิน 500,000 บาท   
  ในการคํานวณมูลคาของหุนกู ตั๋วเงิน หรอืพันธบัตรท่ีเสนอขายตามวรรคหน่ึง ใหใชราคา
เสนอขายเปนฐานในการคิดคาธรรมเนียม”  

ขอ 4   ใหยกเลิกความใน (ข) และ (ค) ของ (1) ในขอ 8 แหงประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สบ. 28/2547  เร่ือง การกําหนดคาธรรมเนียมการยื่น
แบบแสดงรายการขอมูล การจดทะเบียน และการยื่นคําขอตาง  ๆลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สม. 38/2558   
เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมลู การจดทะเบียน และการยื่นคําขอตาง ๆ  
(ฉบับท่ี 38) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  และใหใชความตอไปน้ีแทน 

 



 

 

4

“(ข)  กรณีเปนการเสนอขายหุนกูระยะสั้น ตั๋วเงินระยะสั้น หรอืพันธบัตรท่ีมีกําหนดเวลา
ไถถอนไมเกินสองรอยเจ็ดสิบวันตามขอ 6/1(1) (ก) (ข) และ (ค) 2. 

(ค)  กรณีเปนการเสนอขายหุนกูหรือพันธบัตรตามขอ 6/1(2) (ข)” 

ขอ 5   ใหยกเลิกความใน (ก) ของ (3) ในขอ 8 แหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สบ. 28/2547  เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการ
ขอมลู การจดทะเบียน และการยื่นคําขอตาง  ๆลงวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สม. 38/2558  เร่ือง การกําหนด
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมลู การจดทะเบียน และการย่ืนคําขอตาง ๆ (ฉบับท่ี 38)  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“(ก)  ใหชําระคาธรรมเนียมขั้นต่ํา 30,000 หรือ 50,000 บาท แลวแตกรณี ในวนัท่ี
สํานักงานไดรับแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย  พรอมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบ
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยถูกตองครบถวนครั้งแรกตามคูมือสําหรับประชาชน  
ทั้งน้ี ในกรณีที่เปนการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยสําหรับหลักทรัพยประเภท
เดียวกันซ่ึงมีหลายรุน ใหการชําระคาธรรมเนียมขั้นต่ําคิดรวมทุกรุนจํานวน 30,000 หรือ 50,000 บาท 
แลวแตกรณี” 

ขอ 6   ใหยกเลิกความในขอ 9 แหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ที่ สบ. 28/2547  เร่ือง การกําหนดคาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูล  
การจดทะเบียน และการยื่นคําขอตาง  ๆลงวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สม. 42/2560  เร่ือง การกําหนด
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล การจดทะเบียน และการยื่นคําขอตาง ๆ  (ฉบับที่ 46)   
ลงวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  และใหใชความตอไปน้ีแทน   

“ขอ 9   คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ใหคิดในอัตราดังตอไปน้ี 
  (1)  ใหบริษัทท่ีออกหลักทรัพยท่ีมีหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ชําระคาธรรมเนียมตามสวนของผูถือหุนตามงบการเงินประจํารอบปบัญชีลาสุดท่ียื่น
ตอสํานักงาน ในอัตราดังนี้ 
         (ก)  บริษัทที่มีสวนของผูถือหุนไมถึง 500 ลานบาท (หรือเทียบเทา)  
    ใหชําระคาธรรมเนียม       50,000 บาท 
         (ข)  บริษัทที่มีสวนของผูถือหุนต้ังแต 500 ลานบาท  
    แตไมถึง 1,000 ลานบาท (หรือเทียบเทา) 
    ใหชําระคาธรรมเนียม     100,000 บาท 
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         (ค)  บริษัทที่มีสวนของผูถือหุนต้ังแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป (หรือเทียบเทา) 
    ใหชําระคาธรรมเนียม     300,000 บาท 
         ในกรณีท่ีงบการเงินประจํารอบปบัญชีลาสุดท่ียื่นตอสํานักงานระบุเปนเงินตรา
ตางประเทศ ใหระบุอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และแหลงอางอิงของ
อัตราแลกเปล่ียนดังกลาวดวย 
  (2)  ใหบริษัทตางประเทศท่ีมิไดมีหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ซึ่งมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลประจําปตอสํานักงานเน่ืองจากการเสนอขายหุน
ชําระคาธรรมเนียมในอัตรา 50,000 บาท  
  (3)  ในกรณีของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและทรัสตเพื่อการลงทุน 
ในโครงสรางพื้นฐาน ใหชําระคาธรรมเนียมในอัตราดังนี้   
         (ก)  แบบแสดงรายการขอมูลประจําปที่ยื่นกอนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561  
ใหชําระคาธรรมเนียมในอัตรา 10,000 บาท 
         (ข)  แบบแสดงรายการขอมูลประจําปที่ยื่นต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561  
เปนตนไป ใหชําระคาธรรมเนียมในอตัรา 50,000 บาท 
  (4)  ในกรณีบริษัทอื่นนอกจาก (1) (2) และ (3) ใหบริษัทท่ีออกหลักทรัพยชําระ
คาธรรมเนียมในอัตรา 10,000 บาท   

ในรอบปปฏิทินกอนการชําระคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง บริษัทตามวรรคหนึ่ง (1)  
บริษัทใดไมเคยถูกดําเนินการเปรียบเทียบความผิดหรือถูกกลาวโทษโดยสํานักงาน เน่ืองจากไมสามารถ 
จัดทําและนําสงงบการเงินหรือรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานตามที่กฎหมายกําหนด  
ใหบริษัทดังกลาวไดรับลดหยอนคาธรรมเนียมท่ีตองชําระในปปจจุบันในอัตรารอยละ 20 ของคาธรรมเนียม
ทั้งหมดที่ตองชําระ” 

ขอ 7   ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่           เปนตนไป 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี                                                  
 
 
 
                                             (นายรพี  สุจริตกุล) 
                  เลขาธิการ  
           สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 


