
 
 

 

 

 

เอกสารรับฟงความคิดเห็น 
เลขที่  อจต. 8/2561 

 

เร่ือง  การปรับปรุงหลักเกณฑคาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการออก 
                  และเสนอขายตราสารหน้ี และคาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

เผยแพรเม่ือวันที ่22 มีนาคม 2561 
 

สํานักงานไดจัดทําเอกสารฉบับน้ีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูทีเ่ก่ียวของ 

ทานสามารถ download เอกสารเผยแพรฉบับน้ีไดจาก www.sec.or.th 

 
ทานสามารถสงความเห็นหรือขอเสนอแนะใหสํานักงานไดตามท่ีติดตอดานลาง 

หรือ e-mail: kruaonn@sec.or.th หรือ isaya@sec.or.th 
 

วันสุดทายของการแสดงความคิดเห็นวันที่ 23 เมษายน 2561 
 

ทานสามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากเจาหนาท่ีของสํานักงาน ดังนี้ 

1. นางสาวเครือออน  ตันตยาภรณ  โทรศัพท  0-2033-9980 

2. นางสาวรัชมาลย    สุจิตจร          โทรศัพท  0-2263-6114 

   3.  นางสาวอิษยา        พงษสามารถ โทรศัพท  0-2263-6490 

 

       สํานักงานขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมแสดงความคิดเห็น 

และใหขอเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้ 

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2033-9980, 0-2263-6490  

 

 
 

ฝายตราสารหน้ี 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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สวนที่ 1 : บทนํา 

ตามที่ในชวงท่ีผานมาเกิดปญหาในตลาดตราสารหน้ี เปนเหตุใหสํานักงานจําเปนตองมีการปรับปรุง

หลักเกณฑเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหน้ีเพ่ือแกปญหาดังกลาว  โดยปรับปรุงกลไกคุมครอง 

ผูลงทุนแตละประเภทใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งผูลงทุนรายใหญ (“แบบ HNW”) และผูลงทุน

ทั่วไป (“แบบ PO”) ไมวาจะเปนคุณสมบัติของผูออกตราสารหนี้ (“issuer”) และเปดเผยขอมูล เพ่ือใหผูลงทุน

ไดรับขอมูลที่สําคัญประกอบการตัดสินใจลงทุนมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงหลักเกณฑรองรับ 

การระดมทุนแบบโครงการสําหรับ issuer ที่มีการเสนอขายตราสารหน้ีหลายครั้งภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(“MTN”) โดยมีเปาหมายเพื่อให issuer สะดวกและคลองตัวมากข้ึน ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวจะมีผลใชบังคับ 

ในวันท่ี 1 เมษายน 2561 นี้ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะเปนประโยชนกับผูลงทุนและ issuer โดยรวม  

ในขณะเดียวกันก็สงผลใหสํานักงานมีภาระในการปฏิบัติงานมากขึ้น  ดังน้ัน สํานักงานจึงเห็นควรปรับปรุง

คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล (“แบบ filing”) เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจในการกํากับดูแล

ของสํานักงาน และเหมาะสมกับชองทางการระดมทุนและไมเปนภาระกับ issuer มากจนเกินไป  

 นอกจากนี้ เน่ืองจากขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล

ประจําป (“คาธรรมเนียมรายป”) มีขอกําหนดบางประการท่ีทาํใหการจัดเก็บคาธรรมเนียมรายปเกี่ยวกับ 

การออกและเสนอขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ไมเปนแนวทางเดียวกัน จึงจะยกเลิกขอกําหนด

ดังกลาวในคราวเดียวกันน้ีดวย 

 สํานักงานไดจัดทํารางประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

ที่ สม.          /2561 เรื่อง  การกําหนดคาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูล การจดทะเบียน  

และการยื่นคําขอตาง ๆ (ฉบับท่ี        ) (เอกสารแนบ) โดยมีการแกไขใน 2 ประเด็น คือ     

1.  การปรับปรุงอัตราและวิธีเก็บคาธรรมเนียมการยื่นแบบ filing สําหรับการออกและ 

เสนอขายตราสารหน้ี 

2.  การยกเลิกขอกําหนดบางประการเก่ียวกับคาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  

สํานักงานจึงเห็นควรใหมีการรับฟงความคิดเห็นเรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑคาธรรมเนียม 

การยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการออกและเสนอขายตราสารหนี้ และคาธรรมเนียมรายปและไดจัดทํา

เอกสารฉบับนี้ข้ึนพรอมกับแนบรางประกาศสํานักงานดังกลาวขางตน  
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เพื่อขอรับฟงความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบคุคลทั่วไป  โดยการรับฟงความคิดเห็นน้ีจะมีไปจนถึง 

วันท่ี 22 เมษายน 2561 ผูท่ีประสงคจะแสดงความคิดเห็นสามารถสงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ

สํานักงานไดท้ังรูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุไว ท้ังนี้ สํานักงานขอเสนอชื่อเจาหนาท่ี

สําหรับการติดตอสอบถาม ดังนี้ 

ตราสารหนี้ 

1.  นางสาวเครือออน  ตันตยาภรณ โทรศัพท  0-2033-9980 e-mail : kruaonn@sec.or.th 

2.  นางสาวอิษยา         พงษสามารถ โทรศัพท  0-2263-6490 e-mail : isaya@sec.or.th 

คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  

  1.  นางสาวรัชมาลย    สุจิตจร           โทรศัพท  0-2263-6114 e-mail : rachmar@sec.or.th  
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สวนที่ 2 : สรุปสาระสําคัญของรางประกาศ  

1. คาธรรมเนียมการย่ืนแบบ filing การออกและเสนอขายตราสารหน้ีที่ปรับปรุงใหม  

หลักการ: 

(1)  ตราสารหน้ีระยะส้ัน 
 ยังคงจัดเก็บแบบเหมาจาย โดยเปล่ียนจาก 1 ป เปน 2 ปตามอายุของการอนุญาต 

แบบโครงการ เพ่ืออํานวยความสะดวกให issuer ที่ระดมทุนบอยครั้ง 

 เพิ่มการจัดเก็บแบบรายครั้งเพื่อเปนทางเลือกสําหรับ issuer ที่ระดมทุนไมบอยครั้ง 

 เพิ่มอัตราคาธรรมเนียมเฉพาะกรณีท่ีมีการกํากับดูแลเพิ่มมากขึ้น ไดแก 

-  ยกเลิกการยกเวนคาธรรมเนียมการยื่นแบบ filing สําหรับการออกและเสนอขาย 

ตราสารหนี้ระยะสั้นใหกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

(“listed co.”) เน่ืองจากผลจากปญหาในตลาดตราสารหนี้ในชวงที่ผานมา สํานักงาน 

มีภารกิจที่ตองกํากับดูแลการเปดเผยขอมูลและแกปญหา listed co. และบริษัทที่ 

ไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยไมแตกตางกัน  

-  ปรับเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมการเสนอขายแบบ HNW และแบบ PO  

(2) ตราสารหน้ีระยะยาว 
 ยังคงจัดเก็บเปนรายครั้งเชนเดิม เนื่องจาก issuer ไมไดมีการออกบอย ถาเก็บอัตราเหมา           

จะเปนภาระกับ issuer มากเกินไป เน่ืองจากตองจายลวงหนาเปนจํานวนมาก 

 เพิ่มอตัราคาธรรมเนียมเฉพาะกรณีท่ีมีการกํากับดูแลเพ่ิมมากขึ้น โดยกรณีขายตอผูลงทุน

ท่ัวไป มีการแยกประเภท issuer เปน fast track และ normal track และเพิ่มอัตรา

คาธรรมเนียมเฉพาะ normal track 

 

 

 

 

 

 

รางประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สม.          /2561 
เร่ือง  การกําหนดคาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูล การจดทะเบียน และการย่ืนคําขอตาง ๆ 
(ฉบับที่        ) 
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รูปแบบ 
การเสนอขาย 

คาธรรมเนียมการย่ืนแบบ filing 

ปจจุบัน 
คาธรรมเนียมการยื่นแบบ filing ท่ีเสนอใหม 

ตราสารหน้ีระยะสั้น 

ผูลงทุนสถาบัน 

(“แบบ II”) 

50,000 บาท/ป 100,000 บาท/2 ป หรือ 20,000 บาท/รุน 

ผูลงทุนรายใหญ 

(“แบบ HNW”) 

50,000 บาท/ป 150,000 บาท/2  ป หรือ 30,000 บาท/รุน 

ผูลงทุนทั่วไป 

(“แบบ PO”) 

 

100,000 บาท/ป หรือ  

10,000 บาท/รุน 

fast track: 200,000 บาท/2 ป หรือ 0.005% ของ
มูลคาเสนอขาย/รุน (30,000 – 100,000 บาท) 
normal track: 400,000 บาท/2 ป หรือ 0.01% 
ของมูลคาเสนอขาย/รุน (50,000 –200,000 บาท) 

listed co. ยกเวน 

สําหรับตราสารหน้ีระยะสั้น 

ยกเลิกการยกเวน 
 

ตราสารหน้ีระยะยาว 

แบบ II 50,000 บาท/รุน 50,000 บาท/รุน 

แบบ HNW 50,000 บาท/รุน 50,000 บาท/รุน 

แบบ PO 0.01% ของมูลคาการเสนอขาย/รุน 

(30,000-500,000) 

fast track: 0.01% ของมูลคาการเสนอขาย/รุน  

(50,000-500,000 บาท) 

normal track: 0.02% ของมูลคาการเสนอขาย/รุน 

(50,000-1,000,000 บาท) 

 

หมายเหตุ 

fast track: issuer ที่เปน listed co. ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในระดับ investment grade  

และไมมีประเด็นดานการดูแลกํากับกิจการ  

normal track: บริษัทท่ีไมเขาเกณฑพิจารณาแบบ fast track
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2.  คาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  

จากการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย 

เม่ือเดือนสิงหาคม 2560 โดยคาธรรมเนียมสวนหนึ่งท่ีไดปรับปรุงในครั้งน้ันดวย คือ คาธรรมเนียมรายป 

ของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (“REIT”) และทรัสตเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน 

(“infra”) ซึ่งตอมาสํานักงานพบวา ขอกําหนดในประกาศสวนที่เก่ียวของกับการกําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมรายปเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย เชน คาธรรมเนียมรายปของบริษัทท่ีออก

หลักทรัพยที่มีหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  คาธรรมเนียมรายป 

ของ REIT และ infra เปนตน มีขอกําหนดท่ีเปนขอผูกพันสํานักงานวา “สํานักงานอาจเปล่ียนแปลง 

อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนดไวได แตจะตองไมเปนผลใหอัตราคาธรรมเนียมท่ีเพ่ิมขึ้นเกินกวา 15%  

ทุกรอบระยะเวลา 3 ป”  อยางไรก็ดี เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับขออื่น ๆ ในประกาศที่เปนการกําหนด

อัตราคาธรรมเนียมประเภทอื่น เชน คาธรรมเนียม filing  คาธรรมเนียมคําขอความเห็นชอบเปนที่ปรึกษา

ทางการเงิน เปนตน ปรากฏวา คาธรรมเนียมประเภทอื่นไมมีการระบุขอผูกพันในลักษณะเดียวกับ

คาธรรมเนียมรายป  นอกจากน้ี เมื่อเปรียบเทียบกับการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมรายปที่จัดเก็บจาก 

ผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยซึ่งกําหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ไมมีขอกําหนดในลักษณะ

ดังกลาว  ดังน้ัน เพ่ือใหขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมเปนแนวทางเดียวกันท้ังคาธรรมเนียม

เก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมเก่ียวกับธุรกิจหลักทรัพย สํานักงานจึงเห็นวา 

ไมควรกําหนดขอผูกพันดังกลาวไวในประกาศ  ประกอบกับในการทบทวนอัตราคาธรรมเนียมซึ่งถือวา 

เปนการแกไขประกาศจะตองจัดทํา public hearing เพื่อใหผูเก่ียวของเขาใจแนวคิดของสาํนักงานและ

สามารถแสดงความคิดเห็นผานแบบสอบถามของเอกสาร hearing และเมื่อส้ินสุดการ hearing สํานักงาน

จะจัดทําสรุปผลการทํา public hearing และเผยแพรผาน website สํานักงาน ซึ่งการดําเนินการดังกลาว

แสดงใหเห็นถึงความโปรงใสของกระบวนการแกไขประกาศของสํานักงานแลว  นอกจากน้ี การมี 

ขอผูกพันในลักษณะขางตนยังอาจเปนอุปสรรคกับการใชคาธรรมเนียมเปนเครื่องมือในการสงเสริม 

ตราสารประเภทใหม ๆ ของสํานักงานดวย เน่ืองจากการสนับสนุนใหการออกตราสารประเภทใหม 

เปนท่ีสนใจของภาคเอกชน สํานักงานอาจใชนโยบายจัดเก็บคาธรรมเนียมรายปในอัตราต่ําสุดในชวงแรก 

แลวหลังจากนั้นจึงจะปรับปรุงคาธรรมเนียมใหสอดคลองกับตนทุนการกํากับดูแลที่แทจริงและเทียบเคียง

ไดกับตราสารประเภทอื่น แตการมีขอผูกพันดังกลาวจะทําใหไมสามารถดําเนินการเชนน้ันได  ดังนั้น  
จึงเห็นควรยกเลกิการกําหนดขอผกูพันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมรายปดังกลาว   
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แบบสํารวจความคิดเห็น 

เร่ือง  การปรับปรุงหลกัเกณฑคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการออกและเสนอขาย 
ตราสารหน้ี และคาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
 

ชื่อผูตอบ_________________________________ตําแหนง_______________________________ 

ชื่อบริษัท_______________________________________________________________________ 

เบอรโทรศัพท_____________________________เบอรโทรสาร___________________________ 

E-mail address__________________________________________________________________ 

สถานะของผูใหความคิดเห็น 
 ผูออกตราสาร   ผูลงทุนสถาบัน/ผูลงทุนรายใหญ 

 ตัวกลางในการขาย  ผูลงทุนรายยอย 

 ท่ีปรึกษากฎหมาย   อื่น ๆ (โปรดระบุ)______________________ 

 ท่ีปรึกษาทางการเงิน  

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

รางประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สม.          /2561 
เร่ือง  การกําหนดคาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูล การจดทะเบียน และการย่ืนคําขอตาง ๆ 
(ฉบับท่ี        ) 

1. เรื่อง  คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการออกและเสนอขายตราสารหน้ี 

 เห็นดวย   
 ไมเห็นดวย โดยมีเหตุผลดังน้ี 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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2. การยกเลกิการกําหนดขอผูกพันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมรายปไวในประกาศ   

 เห็นดวย   
 ไมเห็นดวย โดยมีเหตุผลดังน้ี 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
3. ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

กรุณาสงแบบสํารวจความคิดเห็นกลับไปท่ี 

ฝายตราสารหนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย 

ช้ัน 18 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

หรือ โทรสาร 0-2033-9980 หรือ e-mail: kruaonn@sec.or.th; isaya@sec.or.th 

วันสุดทายของการแสดงความคิดเห็น วันท่ี 22 เมษายน 2561 

 

*** สํานักงานขอขอบคุณทานที่ไดใหความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งน้ี *** 


